Iso-Ruokjärven suojeluyhdistys ry / Toimintakertomus kaudelta 2018: 1.5.2018 — 30.4.2019
1. Jäseniä 36 maksanutta (edellisenä vuonna 30). 3 uutta jäsentä.
2. Vesikasvien niittoa ja keräystä Liskin koneella (24.—25.8.2018). Yhdistys kustansi koneen siirron.
Noin 10 kohdetta.
3. Juhannusjuhlaa ei poikkeuksellisesti järjestetty heikon sään takia. Sen sijaan 1.9.2018 poltettiin
kokko Haapaniemessä Venetsialaisten hengessä. Parikymmentä osanottajaa paikan päällä.
4. Osallistuttiin Sammatin järvipäiville yhdessä muiden Sammatin järvisuojeluyhdistysten kanssa
(11.8.2018).
5. Pidettiin vuosikokous Haapaniemessä (12.8.2018). Osallistujia 19.
6. Vesinäytteet otettiin Hämjoki-pilotissa (19.3. ja 11.7.2018, ELY).
7. Pj Klemola on osallistunut muutamiin Hämjoki-pilotin kokouksiin.
8. Hallitus kokoontui ≈ 2 kertaa.
9. Työryhmän Veikko Nyholm / Saimi Heikkinen kunnostussuunnitelman pohjalta 4 jäsentä (Kaila,
Wuori, Nyberg, Nyholm) teki (omalla kustannuksellaan) imuruoppauksen ja/tai juurien poiston omaan
rantaansa.
10. Yhdistyksen varat siirtyivät Nordeasta Länsi-Uudenmaan Säästöpankkiin 24.5.2018. Tilikauden
päättyessä 30.4.2019 yhdistyksen tilillä 1424.25 € (ei velkasaldoa).

Toimintasuunnitelma kaudelle 2019: 1.5.2019 — 30.4.2020
1. Jatketaan jäsenhankintaa.
2. Ollaan yhteydessä muihin Sammatin järvien suojeluyhdistyksiin sekä kalaosuuskuntaan. Hallitus
selvittää, voisiko kalaosuuskunta tehdä roskakalan nuottausta; tästä voidaan maksaa osuuskunnalle.
3. Ollaan mukana syksyllä päättyvän Hämjoki-pilotin seurantaryhmässä (Länsi-Uudenmaan
vesistökunnostusverkosto -hanke). Vetäjänä hankepäällikkö Maija Venäläinen / Luvy.
4. Ollaan yhteydessä Luvyyn ja Lohjan kaupungin ympäristöviranomaisiin (hankepäällikkö Maija
Venäläinen / Luvy, ympäristöpäällikkö / Lohjan kaupunki).
5. Osallistuttiin Sammatin järvipäiville 10.8.2019.
6. Tehdään vesikasvillisuuskartoitus elokuun lopulla (Eva Lumio). Tavoitteena identifioida
rehevöityneimmät alueet.
7. Tuetaan vesikasvillisuuden poistoa. Järjestetään mahdollisuuksien mukaan talkoot, jos saadaan
Hiekkavuon niittokone käyttöön. Viime syksynä (yksittäisten jäsenten toteuttama) juurten poisto /
imuruoppaus oli sujunut hyvin. Näin ollen lähdetään valmistelemaan juurien poistoa/ruoppausta
Ilanderin salmessa. Rahoitus suunnitellaan, kun kustannukset ovat tiedossa. Liski voidaan tilata
syyskuulla, jos tässä vaiheessa on jäsenillä vielä halukkuutta tehdä niittoa (päätöksestä äänestettiin: 6
puolesta, 1 vastaan, lopuilla ei kantaa). Tällöin koneen siirto yhdistyksen kustannuksella.
8. Juhannusjuhlia ei pidetty sään takia. Pidetään mahdollisuuksien mukaan venetsialaiset elokuun
lopulla (la 24.8.).
9. Pidetään vuosikokous tänään 17.8.2019.
10. Jaetaan jäsenille paikallista vesisuojeluinfoa.
11. Ylläpidetään nettisivustoa.

