Iso-Ruokjärven suojeluyhdistys ry
Ylimääräisen vuosikokouksen pöytäkirja
Aika: sunnuntai 6.2.2022 klo 13
Paikka: Zoom-kokous / Tunturikatu 12, Helsinki
Läsnä: Jouko Väänänen, Kristiina Pulkki, Tuomo Klemola, Veikko Nyholm, Christine Mattila,
Hannu Kaila, Helen Kaila, Jorma Saloheimo, Riitta-Leena Salovaara, Marjaana Luisto, Sten
Lindgren, Raili Rautapää, Maria Törn, Mikael Karhula, Aila Winter, Pertti Koskinen
1. Kokous avattiin 13.05. Paikalla 16 henkilöä. Lisäksi 3 henkilöä oli etukäteen ilmoittanut
hyväksyvänsä hallituksen esittämän toimenpidesuunnitelman.
2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jouko Väänänen ja sihteeriksi Kristiina Pulkki.
3. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi Christine Mattila ja Tuomo Klemola.
4. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Hyväksyttiin kokouksen asialista.
6. Puheenjohtaja esitteli Vahanen Environment Oy:n tuottaman kunnostus- ja hoitosuunnitelman,
joka hallitus on toimittanut jäsenille marraskuussa 2021.
Ennen ylimääräistä yhtiökokousta hallitus on aloittanut keskustelun suunnitelmasta ja siinä
ehdotetuista toimenpiteistä eri toimijoiden, mm. kalaosuuskunnan, maanomistajien, Lohjan
kaupungin sekä Vähä-Ruokjärven suojeluyhdistyksen kanssa.
7. Puheenjohtaja esitteli toimenpidesuunnitelman, jonka hallitus on laatinut Vahasen kunnostus- ja
hoitosuunnitelman pohjalta. Toimenpidesuunnitelma on toimitettu jäsenille vuosikokouskutsun
liitteenä.
8. Keskusteltiin hallituksen ehdottamasta toimenpidesuunnitelmasta.
Keskustelussa korostui, että toimenpiteiden toteuttaminen vaatii jäsenistöltä aktiivisuutta ja
talkoohenkeä. Lisäksi esimerkiksi kosteikoiden perustaminen vaatii maanomistajien luvat, joten
ennen varsinaista kosteikoiden suunnittelua sovitaan asiasta maanomistajien kanssa, jottei
suunnittelussa tehdä turhaa työtä.
Lisättiin toimenpidesuunnitelmaan seuraavat kohdat:
— suunnitelman kohtaan 1b (kosteikon suunnittelu) lisättiin Riihilahdenpuron ja
Ruokjärvenpuron rinnalle kohteeksi myös Vitalahti, koska se vaatii voimakkaan rehevöitymisen
vuoksi suurempia toimenpiteitä
— suunnitelman kohtaan 5 (järjestäytymisen tehostaminen ja talkootoiminta) lisättiin myös
varainhankinta, koska toimenpiteistä tulee syntymään kustannuksia

— uutena kohtana lisäys, että kiinnitetään asukkaiden huomiota rantakasvuston määrään, koska
vesikasvillisuuden lisäksi myös rantaviivassa kasvavista kasveista päätyy ravinteita järveen.
9. Hyväksyttiin toimenpidesuunnitelma.
Seuraavaksi hallitus valmistelee karkean aikataulun toimenpiteiden toteuttamiselle.
10. Hallitukseen valittiin uusina henkilöinä Arto Heinonen ja Mikael Karhula.
11. Mikäli jäsenillä on kiinnostusta olla mukana toimenpiteiden toteutuksessa, he voivat olla
yhteydessä puheenjohtajaan tai sihteeriin.
12. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.41.
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