Iso-Ruokjärven suojeluyhdistys ry / Toimintakertomus kaudelta 2020: 1.5.2020 — 30.4.2021
1. Jäseniä 24 maksanutta (edellisenä vuonna 36); mutta, ks kohta 8. 1 uusi jäsen; postituslistalle
lisäksi loppuvuodesta 6 uutta henkilöä.
2. Vesikasvien niittoa Liskin koneella järjestettiin kahteen otteeseen: 23.—24.6. (5 osanottajaa)
sekä 8.—10.9.2020 (11 osanottajaa). Ensimmäisellä niittokerralla niitettiin myös kunnan
uimarantaa yhdistyksen kustannuksella.
3. Metsäpalovaroituksen ja koronan takia juhannusjuhlaa ei pidetty. Sen sijaan 29.8.2020 poltettiin
kokko Haapaniemessä Venetsialaisten hengessä. Seitsemän osanottajaa paikan päällä.
4. Sammatin järvipäivät oli peruttu koronan takia.
5. Pidettiin vuosikokous Sampaalassa 29.8.2020. Osallistujia 17. Päätettiin, että hallitus teettää
kunnostussuunnitelman asiantuntija-apuun tukeutuen.
6. Luvyn vesistöasiantuntija Katja Pellikka vieraili yhdistyksen pyynnöstä Iso-Ruokjärvellä
29.9.2021.
7. Hallitus kokoontui etänä Zoom-kokouksin kaikkiaan ≈15 kertaa. Pyydettiin tarjoukset hoito- ja
tutkimussuunnitelman teettämiseksi (lisäksi pyydettiin tarjouksia koekalastuksesta). Päätettiin, että
edetään Vahanen Environment -tarjouksen pohjin. Haettiin avustusta hoito- ja tutkimussuunnitelman teettämiseksi ELY-keskukselta sekä Maa- ja Vesitekniikan tuelta (jälkimmäiseen
kaksi erillistä hakemusta). Maa- ja Vesitekniikan tuki ei myöntänyt tukea. Tieto ELY-keskuksen
tuen myöntämisestä saatiin 24.5.2021.
8. Jäsenkirje sähköpostitse (ja perinteisesti niille, joilla ei sähköpostiosoitetta) 24.11.2020.
Laajennettu jakelu; myös ei-jäsenten yhteystiedot hankittiin Maanmittauslaitokselta. Pyydettiin
jäsenistöltä lahjoituksia hoito- ja tutkimussuunnitelman teettämiseen. Kaikkiaan saatiin 3310 € ja
lahjoittajia oli 31.
9. Tilannekatsaus jäsenistölle sähköpostitse 27.4.2021. Informoitiin hoito- ja kunnostussuunnitelman tilanteesta, sekä talkoomittausten käynnistymisestä.
10. Yhdistys on Hämjoki-pilotin seurantaryhmän sähköpostilistalla, mutta ei kokouksia kauden
aikana. Vähä-Ruokjärven suojeluyhdistykseltä on saatu tiedot tulouomaan kohdistetuista
mittauksista.
11. Tilikauden päättyessä 30.4.2021 yhdistyksen tilillä 4527.34 € (ei velkasaldoa).

Toimintasuunnitelma kaudelle 2020: 1.5.2021 — 30.4.2022

1. Jatketaan jäsenhankintaa.
2. Ollaan yhteydessä muihin Sammatin järvien suojeluyhdistyksiin sekä kalaosuuskuntaan.
3. Ollaan mukana Hämjoki-pilotin seurantaryhmässä (Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkosto hanke).
4. Ollaan yhteydessä Luvyyn ja Lohjan kaupungin ympäristöviranomaisiin. Otetaan aktiivisempi rooli
Lohjan kaupungin suuntaan (”Lohja – järvikaupunki”).
5. Aktivoidaan paikallisia uimarannan omatoimisessa kunnossapidossa.
6. Osallistutaan Sammatin järvipäiville.
7. Juhannusjuhlia ei pidetty sään takia. Pidetään venetsialaiset syyskuun alussa (la 4.9.).
8. Pidetään vuosikokous tänään 7.8.2021.
9. Jaetaan jäsenille paikallista vesisuojeluinfoa.
10. Ylläpidetään nettisivustoa.
11. Käsitellään hoito- ja kunnostussuunnitelmaa erikseen koolle kutsuttavassa yhdistyksen
kokouksessa ≈syyskuussa. Vahasen raportti toimitetaan yhdistyksen jäsenille ennen kokousta.
Hallitus laatii kokoukseen luonnoksen tiekartasta seuraaville 5 vuodelle. Kesän 2021 osalta ennen
uuden suunnitelman valmistumista toteutetaan hoitotoimia, kuten koneellista niittoa ja
niittotalkoita, ”vanhaan tapaan”.
Tarkennuksena toimintasuunnitelmaan (kohta 11) hallituksen jäsen Veikko Nyholm pyysi
kirjaamaan vuosikokouksen pöytäkirjaan, että Vesilain mukaan koneellisesta niitosta on tehtävä
ilmoitukset alueelliselle ELY-keskukselle. Samoin Nyholm otti esille, että koneellinen niitto pitäisi
kilpailuttaa eri toimijoilla.

