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HYVÄ ISO-RUOKJÄRVELÄINEN  
 
   

 

 
Taas on kesä koittanut ja mieli vetää Sammattiin 
— siellä katse hakeutuu järvelle. Haapaniemen 
tilalla on viime juhannuksesta asti kerätty risuja 
pellolle, niemen kärkeen ja yhdistyksen hallitus 
päätti, että se poltetaan tänäkin juhannuksena 
rantamaisemissa, kaikkien Iso-Ruokjärveläisten 
ollessa kutsuttuina! 

 
Viime kesänä rantoja niitettiin kahdesti isolla niittokoneella ja kerran pidettiin 
talkoot ns. Ilanderin salmessa. Vesinäyte otettiin elokuussa ja sen tulokset ovat 
kokonaisuudessaan nettisivujemme (http://koti.welho.com/tperomaa/ 
isoruokjarvi.htm) kautta luettavissa. Lyhyesti voisin siteerata tuloksia sen verran, että 
“vesi oli hajutonta, kirkasta ja väritöntä”. Tulokset olivat parempia kuin vertailu-
vuonna 2009. Tulos oli kannustava, mutta ehkä vasta useamman vuoden näytteet 
antavat varmemman kuvan trendistä. Järvemme on joka tapauksessa pieni, 
matala ja rehevä ja sellaisena pysyy.   
 
Yhdistys on päättänyt tilata vesikasvien niittokoneen järvelle kaikkien halukkaiden 
tilattavaksi.  Tänä kesänä 1. niitto tapahtuu kesä—heinäkuun vaihteessa. Jos olette 
kiinnostuneita oman rantakaistaleenne vesikasvien poistosta, ottakaa yhteyttä 
Tuomo Klemolaan (050-52 33 508) tai muihin hallituksen jäseniin. Niitto maksaa 75 
€/tunti + alv. Laskun voi käyttää kotitalousvähennyksenä verotuksessa.  Suunnitel-
missa on myös niittotalkoita, mutta niistä tarkemmin nettisivuillamme tai sähkö-
postitse (nettisivujen päivitys onnistuu vain Helsingistä käsin, joten ihan reaali-
aikaisiksi niitä ei saada). 
 
Olemme myös kovasti suunnitelleet laajentavamme nettisivustojamme siten, että 
siellä olisi vielä enemmän vanhoja ja uusia valokuvia, muisteloita, nimistöä ja tietysti 
kaikenlaista hyödyllistä informaatiota. Jos vain löydätte sopivaa aineistoa, niin 
otamme sitä siis kiitollisina vastaan.  
 
Jäsenmaksuksi päätti vuosikokous 20 euroa perhekuntaa kohti, edellisen vuoden 
tapaan. Viime vuonna jäsenmaksunsa maksoi vain 15 jäsentä. Toivottavasti tänä 
vuonna useampi! 
 
Olkaa hyvät ja maksakaa jäsenmaksu yhdistyksen tilille käyttäen viitenumeroa.   
 
Teidän viitteenne on ____________ 
 

 käännä
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Juhannuskokko Haapaniemessä sytytetään klo 23. 
 
Kesällä 2010 ja 2011 kutsuimme järveläiset Haapaniemen 
tilan niemenkärkeen juhannuskokon äärelle. Kiitettävän 
moni noudatti kutsua! Jatkamme siis perinnettä! Tyyli-
tietoisimmat saapuvat veneellä (Koululahdelle pellon 
kärkeen). Muut saapuvat osoitteeseen Haapaniementie 63. 
Niemessä laiduntaa jälleen 4 hevosta, joten kumisaappaat 
suositeltavat. Yhdistys tarjoaa virvokkeita. Säävaraus.

 
 
 
Hyvää kesää Iso-Ruokjärven rannoille toivottavat: 
 

Hallitus 2011—12:   
Pj Tuomo Klemola (050-5233508), tuomo.klemola@welho.com  
Helen Kaila (040-8458252), helen.kaila@kolumbus.fi  
Tarja Peromaa (050-5461809), tarja.peromaa@helsinki.fi 
Markku Väänänen (040-5174282), markku.vaananen@soary.com 

  
 
 
Iso-Ruokjärveläisille tärkeitä päivämääriä  
 
Pe 22.6.2012: Juhannuskokko sytytetään Haapaniemessä klo 23. Säävaraus.  
La 29.7.2011: Yhdistyksen vuosikokous Haapaniemessä (Haapaniementie 63A). 
La 11.8.2012: Järvipäivät Sammatin Sampaalassa klo 12.00—15.30.  
 
  
 
 

 


