Iso-Ruokjärven suojeluyhdistys ry
Vuosikokouksen pöytäkirja
Aika: 16.7.2022 klo 13
Paikka: Sampaalan talo, Lohilammentie 2, 09220 Sammatti
Paikallaolijat: Tuomo Klemola, Arto Heinonen, Leena Kärävä-Lindgren, Sten Lindgren, Liisa von
Weissenberg, Christine Mattila, Anne Nyberg, Juha Korhonen (Vähä-Ruokjärven
suojeluyhdistyksen pj), Reijo Järvinen, Eila Järvinen, Veikko Nyholm, Saimi Heikkinen, Kalle Karhi,
Pertti Väänänen, Terttu Väänänen, Jouko Väänänen, Kristiina Pulkki
1.

Kirjattiin läsnäolijat. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi.

2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jouko Väänänen ja sihteeriksi Kristiina Pulkki. Valittiin
ääntenlaskijaksi ja pöytäkirjantarkastajaksi Christine Mattila.
3. Sihteeri esitteli edellisen kauden toimintakertomuksen. Toiminnantarkastaja Sten Lindgren
puolsi vastuuvapauden myöntämistä.
4. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallituksen jäsenille.
5. Sihteeri esitteli toimintasuunnitelman kaudelle 2022-2023.
Keskustelussa toimintasuunnitelmasta ilmeni selkeästi se, että roskakalan poisto on sekä
teoriassa että käytännössä monitahoinen asia. Esille nousi mm. pitäisikö tehdä koekalastus
ennen kuin poistetaan roskakalaa, koska se antaisi tietoa kalakannasta varsinkin
säännöllisesti tehtynä. Useilla jäsenillä on havaintoja kalakannan vaihtelusta eri vuosina.
Ongelmaksi nousevat varojen puute sekä fyysisen toimintapotentiaalin vähyys: jonkin verran
voidaan tehdä, mutta resurssit eivät riitä kovin suureen toimintaan.
Toimintasuunnitelma vahvistettiin toimintavuotta varten.
Jäsenmaksun määrä on tällä hetkellä 30 €/vuosi ja maksavia jäseniä on n. 40.
Jäsenmaksutulot ovat pienet, mutta jäsenmaksuilla voitaisiin kattaa esim. vesinäytteiden otto
ja analysointi kunnostustoimenpiteiden vaikutuksen arvioimiseksi.
Kokouksessa vieraana oleva Vähä-Ruokjärven suojeluyhdistyksen pj Juha Korhonen kertoi,
että Vähä-Ruokjärvellä analysoitiin vuonna 2021 vesinäytteistä kokonaisfosfori keräämällä
näytteet itse ja viemällä näytepullot analysoitavaksi LUVYn laboratorioon. Analyysi maksoi 27
€/pullo vuonna 2021. (Analyysin hinta riippuu sen laajuudesta.)
Hallitus oli pohtinut jäsenmaksun korottamista, jotta järveltä pystyttäisiin analysoimaan
vesinäytteitä säännöllisesti nyt, kun Vahasen raportin myötä on saatu tietoa tulo- ja laskuuomista. Vesinäytteet voisivat antaa tietoa hiilisäkkien vaikutuksesta sekä lahdenpohjukoiden
tilanteesta.
Keskustelussa nousi esille selkeät perusteet nostaa jäsenmaksuja. Toisaalta jäsenmaksun
nostaminen saattaisi vähentää jäsenten määrää ja jäsenhankinta on yhdistyksen elinvoimaisuuden kannalta tärkeää.
Päätettiin pitää jäsenmaksu ennallaan eli 30 €/vuosi ja antaa sen lisäksi suositus
vapaaehtoisesta 10 euron tukimaksusta per vuosi, jonka voi halutessaan maksaa jäsenmaksun lisäksi.
6. Hallituksen jäsenten palkkiot pidettiin ennallaan (ei palkkiota). Toiminnantarkastajalle
maksetaan hänen laskunsa mukaan.

7. Hallituksessa oli 7 jäsentä kaudella 2021-2022. Christine Mattila ja Veikko Nyholm pyysivät
eroa hallituksesta, ja heidän eronsa hyväksyttiin.
Hallituksessa jatkavat kaudella 2022-2023 Arto Heinonen, Mikael Karhula, Tuomo Klemola,
Kristiina Pulkki ja Jouko Väänänen.
8. Valittiin toiminnantarkastajaksi Sten Lindgren ja varatoiminnantarkastajaksi Christine Mattila.
9. Keskusteltiin niittojen ajankohdasta ja lintujen pesinnästä. Niittojen oikea ajoittaminen on
tärkeää, jotta niiden avulla saadaan mahdollisimman tehokkaasti hillittyä järven kasvillisuutta ja
parannettua virkistyskäyttöä, mutta samaan aikaan tulisi huomioida lintujen pesintä.
Tänä vuonna kesäkuulle suunniteltua ajankohtaa siirrettiin, koska ely-keskus halusi että niitto
suoritetaan heinäkuussa lintujen pesintärauhan varmistamiseksi. Vahasen raportin perusteella
niitto tulisi tehdä 2 krt/vuosi, ja niitot hoidetaan myös jatkossa ely-keskuksen määräysten
mukaisesti.
Veikko Nyholm pyysi kirjaamaan pyynnön, että lintujen pesintää häiritseviin petoeläimiin
liittyen ollaan yhteydessä metsästysyhdistykseen. Minkit ovat syöneet ainakin sorsapesueita
ja muodostavat siten ongelman lintujen pesinnälle.
Heinäkuun niiton jäljiltä rantoihin oli ajautunut niittoroskaa, joka muodosti paikoin lauttoja.
Maanomistajien velvollisuus on oman rantansa osalta varmistaa niittojätteen läjitys niin kauas
rannasta, ettei sitä ajaudu veteen. Sovittiin kirjattavaksi talteen, että seuraavalla niittokerralla
kiinnitetään huomiota siihen, että läjitys tehdään paremmin.
10. Muut asiat
Toukokuussa hankittujen hiilisäkkien asentaminen viivästyi, koska vesi oli poikkeuksellisen
korkealla pidempään kuin yleensä. Tämän takia kaikkia säkkejä ei päästy asentamaan uomien
pohjiin ennen kuin heinäkuussa, kun vesi oli laskenut riittävästi. Vapaaehtoisten asentamien
säkkien sijoituspaikat ovat Ruokjärvenpuro, Vitalahdenpuro, Kukkamäenpuro, Pitkänperänlahdenpuro ja Riihilahdenpuro.
Monet olivat kiinnittäneet huomiota korkealla olevaan veteen. Myös Reijo Järvinen mainitsi,
että vedenpinta on ollut tänä keväänä korkeammalla kuin koskaan ja esitti huomion, että syy
voi olla siinä, että laskuoja on täynnä ainesta (kiviä, kaatuneita puita jne.). Järvinen pyysi
hallitusta tutkimaan, miten laskuojaa voitaisiin puhdistaa.
Viime vuonna järvellä oli kuollut 4 joutsenenpoikasta. Eläinlääkäri tutki ne ja totesi, että ne ovat
kokeneet luonnollisen kuoleman.
11. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.21.
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