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Jäsenkirje & kokouskutsu
Iso-Ruokjärvi ei ole enää yksin! Olemme, toden totta, osa
Hämjoen järviketjua. Nyt tämän valuma-alueen latvavesistöt
ovat päässeet osaksi Länsi-Uudenmaan vesistönkunnostusprojektia. Ohessa tämän pilottihankkeen esite. Vaikka pilotti
on käynnistetty jo syksyllä, käytännön toteutustavat ovat tällä
hetkellä jokseenkin epäselvät. Pyrimme kuitenkin viemään
omia tavoitteitamme pilotissa eteenpäin.
Pilottiprojektiin kuuluva Vieraslaji-koulutustilaisuus oli 3.6.2017
Sampaalassa. Alla Saimin tiivistelmä keskeisistä seikoista.
Mitkä ovat vieraslajeja? Lyhyesti – kaikki ne lajit, jotka eivät
normaalisti kuulu suomalaiseen luontoon ja jotka ovat
ryöstäytyneet puutarhoista metsiin ja saariin. Haitallisia vieraslajeja ovat mm. jättiputki,
jättitatar, lupiini, jättibalsami, rohtoraunioyrtti, suikeroalpi, pikkutalvio, terttuselja, karhunköynnös, kanadankultapiisku, viitapihlaja-angervo, etelänruttojuuri.
Lohjan kaupunki haluaa tietää, missä päin kasvaa jättiputkea ja antaa sitten ohjeet sen
hävittämisestä. Yhteyden voi ottaa Jenna Kotilehtoon puh. 044-3694488. Lisäksi
yhdistyksemme on kutsuttu mukaan jättiläispalsamin torjuntaan. Tässäkin yhteyshenkilönä
toimii Jenna Kotilehto.
Vedessä viihtyviä vieraslajeja on mm. vesirutto, isosorsimo ym. Uutena vieraslajina 2012 on
havaittu keltamajavankaali, joka muistuttaa vehkaa. Kaikista näistä lajeista saa tietoa
Googlesta hakusanana kasvin nimi tai suomen vieraslajikasvit.
Iso-Ruokjärven suojeluyhdistys liittyi Suomi 100 juhlavuoden kunniaksi Sammatti2017 ry:hyn.
Juhlavuoden tapahtumista Sammatissa saat tietoa Sammatti2017 nettisivujen kautta.
Hallituksella on omiakin suunnitelmia tapahtumien suhteen…
Iso-Ruokjärvellä suurin osa mökeistä näyttäisi olevan alle 100 metrin päässä rannasta.
Meitä siis koskevat haja-asutuksen jätevesienkäsittelyä koskevan lainsäädännön
muutokset, jotka tulivat voimaan 3.4.2017. Jatkossa jätevesijärjestelmien kunnostukset ovat
määräaikaan sidottuja luokitelluilla pohjavesialueilla sekä 100 metrin etäisyydellä rannasta.
Siirtymäaikaa jatkettiin nyt 31.10.2019 asti. Tähän mennessä jätevesiasiat pitäisi siis olla
mökilläkin asianmukaisesti hoidettu.
Jos tarvitset neuvoja haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskien tai haluat pyytää
neuvojaa käymään kiinteistölläsi, niin voit olla yhteydessä LINKKI-hankkeen
neuvojiin. Heidän yhteystietonsa löytyvät osoitteesta www.hajavesi.fi. Jos neuvojan
kutsuminen omille tiluksille arveluttaa, yhdistys voi myös järjestää yhteisen tilaisuuden
jäsenille, jonne kutsutaan neuvoja paikalle vastaamaan kysymyksiin. Ilmoita sähköpostitse
sihteerille, jos olet kiinnostunut tästä vaihtoehdosta.
HUOM: Jätevesiasetus ei koske sellaisia kiinteistöjä, jotka ovat täysin kantoveden varassa
ja joissa on vain kuivakäymälä.
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Perinteiseen tapaan Haapaniemen pellolle on koottu jälleen muhkea
juhannuskokko. Kokko sytytetään klo 22.30 ja paikalle pääsette maitse
osoitteeseen Haapaniementie 63 A tai rantautumalla vesitse kunnan
uimarantaa vastapäätä, suuntana huvimaja. Kainoimmat voivat toki ihastella
kokkoa vesiltä käsin, oman veneen rauhassa. Tarjoamme huvimajalla kaffetta ja pullaa.
Lisäksi, viime vuoden tapaan, arvomme kokolla samppanjapullon — varaa siis pikkurahaa
mukaan. Säävaraus, koskien lähinnä metsäpalovaroitusta.
Tässä yhteydessä lienee syytä muistuttaa varovaisuudesta tulen käsittelyssä. Jännitystä (ja
savua) oli ilmassa perjantaina 26. toukokuuta, kun järven itärannan tuntumassa
Kolakkaalla riehui maastopalo. Palokunta ahersi pitkin päivää ja Rajavartiolaitoksen Super
Puma -helikopterikin nähtiin sammutustöissä (videopätkä tästä katsottavissa yhdistyksen
nettisivuilla). Malttia siis risujen poltossa!
Nettisivumme ovat toiminnassa ja päivittyvät myös kesän aikana:
http://www.isoruokjarvi.fi/
Muistathan maksaa jäsenmaksun. Mahdollisesti joitakin kuluja voidaan tänä vuonna
sisällyttää Hämjoki-pilottiin, mutta koska tästä ei ole mitään varmuutta, yhdistyksellä on
syytä olla varoja omastakin takaa. Nyt tili on melko tyhjä.
Pidetään yhdessä Iso-Ruokjärvi kunnossa!
Tärkeitä päivämääriä
Pe 23.6.2017: Juhannuskokko Haapaniemessä klo 22.30. Ks. tarkemmat tiedot yllä.
La 5.8.2017: Järvipäivät Sammatin Sampaalassa klo 12—15. Teemana "Sammatin Järvet 100
vuotta". Nykyisistä ja tulevista mahdollisuuksista on lupautunut kertomaan mm. jääkarusellimies
Janne Käpylehto teemalla ”Aurinkosähköä ja jääkaruselleja”. Kirmusjärven suojeluyhdistys järjestää.
Su 6.8.2017: Yhdistyksen vuosikokous. Paikka ja kellonaika ilmoitetaan myöhemmin.

Hyvää kesää kaikille toivottaa Tuomo Klemola
PS. Saunarannastamme löytyi keväällä n. metrin mittainen puhallettava banaani. Saa
periä tuntomerkkejä vastaan.

Hallitus 2016—17:
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
Veikko Nyholm (050-3014767), veikko.nyholm@suomi24.fi
Markku Väänänen (040-5174282), markku.vaananen@erto.fi
Liisa von Weissenberg (0400-484972), vonweisslii@gmail.com
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HUOM: Käytä viitenumeroa 123 — ilman sitä pankki perii suuremmat toimituskulut!

