Iso-Ruokjärven suojeluyhdistys ry 29.7.2018

Jäsenkirje & kokouskutsu
Huh hellettä! Lämpöä on piisannut
myös Sammatissa ja Iso-Ruokjärvellä.
Onneksemme sinileväkukintaa ei ole
ilmaantunut; sellainen on ollut järvellä
viimeksi vuonna 2000. On siis ollut
mahdollista vilvoitella järvessä, kastella
kukkia ja heittää vettä kiukaalle. Kyllä
karmaisee ajatus siitä, että lapsia ja
eläimiä ei saisi päästää lähellekään
järveä. Ja mitä huono järvi tarkoittaisi
kiinteistöjen arvon kannalta?
Vihdin Enäjärvessä on nyt tapahtunut
levä-, happi- ja simpukkakatastrofi. Yksi
johtaa toiseen ja lopussa on isoja
otsikoita ja erittäin kalliita toimenpiteitä. Tilanteen laukaisi järviveden
korkea lämpötila (johon emme voi
vaikuttaa), mutta olisiko ongelmat voitu välttää riittävillä ennakoivilla suojelutoimilla?
Nämä asiat mielessä yhdistyksen työryhmä (Veikko Nyholm & Saimi Heikkinen) on pohtinut
erilaisia toimintamalleja järven tilan parantamiseksi. Tämä selvitys löytyy liitteestä. Lukekaa
se ajatuksella läpi. Vuosikokouksessa käymme suunnitelmaa läpi ja päätämme
konkreettisista toimista; voitte erittäin mielellään olla yhteydessä jo ennen kokousta,
jos/kun ajatuksia herää (sihteeriin tai puheenjohtajaan; yhteystiedot viestin lopussa).
Jäsenkirjeemme jakelu on myös tavallista laajempi, jotta saavuttaisimme mahdollisimman
monta järveläistä.
Ja jotta ei menisi pelkäksi suunnitteluksi tämän kesän osalta, Liski on tulossa niittoon
elokuun puolenvälin jälkeen. (Edellinen kierros tuli niin nopealla varoitusajalla, että siihen ei
moni ehtinyt reagoimaan.) Jos olet kiinnostunut niitosta, laita sähköpostia sihteerille.
Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin sähköpostitse.
Tänä kesänä emme valitettavasti päässeet kokkoa polttamaan, koska tuuli oli puuskainen
ja kova ja edellä oli pitkä kuiva periodi. Harkinnassa on se, voisimmeko pitää venetsialaiset
elokuun lopulla ja polttaa kokko tuolloin? Selvitämme Lohjan Ympäristönsuojelusta, onko
tämä mahdollista. Toki tämä edellyttää myös riittävää kosteutta — tälläkin hetkellä on
voimassa metsäpalovaroitus ja Ruotsin maastopalot huolestuttavia. Emme siis lupaa
mitään vielä tässä vaiheessa. Palaamme asiaan myöhemmin.
Viime kesänä LINKKI-hankkeen jätevesineuvojat kiersivät Iso-Ruokjärvellä. Peräti 87
kohteessa käytiin! Tämä oli hyödyllistä, koska uudistamistarpeessa olevia järjestelmiä löytyi
12 kpl — jätevesien kulkeutuminen vesistöön ei ole tätä päivää ja toivomme ripeitä toimia
e.m. järjestelmien suhteen. (Itsekin rakensimme yhden kivipesän lisää tässä yhteydessä.)
Muistathan maksaa jäsenmaksun. Huomatkaa, että tilinumero on muuttunut, koska tili on
siirretty Länsi-Uudenmaan Säästöpankkiiin.
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Tärkeitä päivämääriä
La 11.8.2018: Järvipäivät Sammatin Sampaalassa klo 12—15. Teemana ”Vesistökunnostus –
hankkeista käytäntöön”. Kirmusjärven suojeluyhdistys järjestää.
Su 12.8.2018: Yhdistyksen vuosikokous Haapaniemessä klo 14.00 (Haapaniementie 63A).
Elokuun puoliväli: Liski tulee niittoon.
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