17.6.2013

Iso-Ruokjärven suojeluyhdistys ry

HYVÄ ISO-RUOKJÄRVELÄINEN
Viime kesänä suoritetun näytteenoton perusteella Iso-Ruokjärvi voidaan (edelleen) luokitella
reheväksi järveksi. Sinileväkukintoja on havaittu viimeksi vuonna 2000. Analyysit viittaavat siihen,
että veden laatu on pysynyt samana tai jopa parantunut. Lopullinen totuus veden laadun
paranemisesta selviää vasta pidempien seurantojen jälkeen. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että suunta
on oikea.

Mitään yksittäisiä, suuria toimenpiteitä järvellä ei ole tehty.
Positiivisen kehityksen täytyy siis olla seurausta monista pienistä,
mutta samansuuntaisista teoista. Muistellaanpa hieman
takavuosia. Meidänkin rannassamme poltettiin ruostuneessa
peltitynnyrissä roskia vielä 1970-luvulla. Nyt perheemme kerää
kasvustoa pois järvestä. Vaikutuksemme järven rehevyyteen on
vaihtunut pitkästä miinuksesta plus-merkkiseksi. Näin on
tapahtunut varmaan joka mökillä. Yleinen tietoisuus
ympäristöasioista on varmasti se yksi suuri selittävä tekijä, ja
yhdistyksemme on yksi tämän valveutumisen ilmentymä.
Sitkeällä työllä ja pienilläkin teoilla on siis ajan kanssa
vaikutusta!
Tänä kesänä otetaan jälleen uudet näytteet. Tarkemmat
tiedot veden laadusta (ynnä muuta tähdellistä tietoa) löydät
yhdistyksen nettisivujen kautta:
http://koti.welho.com/tperomaa/isoruokjarvi.htm
Mitä voimme tehdä? Yhdistyksemme taloudelliset resurssit ovat pienet, eivätkä anna
mahdollisuuksia juuri muulle näkyvälle toiminnalle kuin niittokoneen siirtokustannusten maksuun.
Kuten aikaisempinakin kesinä, suunnitteilla on vesikasvuston koneellista niittoa. Jos olette
kiinnostuneita oman rantakaistaleenne vesikasvien poistosta, ottakaa yhteyttä Tuomo Klemolaan
(050-52 33 508) tai muihin hallituksen jäseniin. Yhdistys on myös hankkinut käsikäyttöisen
kaislaleikkurin pienimuotoisempaan kaislan poistoon. Leikkuria voi lainata Tuomo Klemolalta.
Parina viime vuotena on järjestetty lisäksi kitkemistalkoot, joissa on veneistä käsin perattu Ilanderin
salmea. Talkoot pyritään järjestämään tänäkin vuonna; ajankohta sijoittunee vuosikokousta
seuraavalle viikonlopulle.
Tervetuloa jälleen juhannuskokolle Haapaniemen tilan pellolle, ”kunnan
uimarantaa” vastapäätä Koululahden rannalle. Tänä vuonna ei polteta
venettä, mutta muuten kokko taitaa olla ennätyssuuri — toivottavasti huvimaja
säästyy... Grammarissa on uusi neula, mutta vanhat levyt. Pullaa tms saattaa
olla tarjolla, kattoo nyt.
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Jäsenmaksuksi päätti vuosikokous 20 euroa perhekuntaa kohti. Olkaa hyvät ja maksakaa se
yhdistyksen tilille käyttäen viitenumeroa (viitenumeroa käyttäen pankkikulut ovat pienemmät).

Iso-Ruokjärveläisille tärkeitä päivämääriä
Pe 21.6.2013: Juhannuskokko Haapaniemessä klo 23 Iso-Ruokjärveläisille. Säävaraus.
Su 28.7.2013: Yhdistyksen vuosikokous Saimi Heikkisellä (Pähkionnentie 34) klo 12.00.
La 10.8.2013: Järvipäivät Sammatin Sampaalassa klo 12.00—15.00, teemana "Paikallistason
toimenpiteet järviensuojelun edistämisessä". Kirmusjärven suojeluyhdistys järjestää.

Hyvää kesää Iso-Ruokjärven rannoille toivottavat:

Hallitus 2012:

Puheenjohtaja Tuomo Klemola (050-5233508), tuomo.klemola@welho.com
Sihteeri Tarja Peromaa (050-5461809), tarja.peromaa@helsinki.fi
Saimi Heikkinen (0400-586219), saimi.heikkinen@kolumbus.fi
Markku Väänänen (040-5174282), markku.vaananen@soary.com

Teidän viitteenne on

