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Yhdistyksen vuosikokous pidettiin perinteisesti Eerikkilässä 30.6 ja jäseniä paikalla oli 25!
Pekka Pyy valittiin toiminnantarkastajaksi ja Eva Pippingsköld varatoiminnantarkastajaksi  kaudelle 
2012-2013.

Toimintavuoden kuumimmat asiat yhdistykselle ovat olleet Eerikkilän asemakaava ja 
viemärihanke!

Osayleiskaava ja asemakaava kulkevat eteenpäin synkronoituina. 2012 oli asemakaavan vuoro ja 
RSY:n hallitus joulukuussa jätti lausunnon asemakaavaluonnokseen. Suurin huolenaiheemme oli 
kaavan massiivisuus, joka rasittaa etenkin Leppilampea, kun Virkistysalueyhdistyksen maita on 
kaavoitettu lomaosakekäyttöön.

Edelliseen kiinteästi kuuluva viemärihanke käynnistyi. Metsään hakattiin linjaa viemäriä varten 
Eerikkilästä Pirttiniementietä seuraten ja 2-tien itäpuolelta kohti Riihivalkamaa. Kun 
Tapaninmyrskyt 2011 sotkivat sähkölinjat Elenia verkkoyhtiö aloitti sähkökaapelien siirtämisen 
maahan. Tässä tuli yhteys viemäri- ja kaapelihankkeelle yhteisenä urakoitsijana. 
Kustannussäästöjen toivossa käytetään mahdollisuuksien mukaan samoja kaivantoja.

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n tekemä tarkkailuraportti järven vedestä vuodelta 
2012 ei tätä kirjoitettaessa ollut vielä saatavilla.

Vesikasvustoa niitettiin mutta ei perinteiseen tapaan. Vesialueen haltija Letkun Ruostejärven 
osakaskunta kielsi Toralahden suun niiton. Syynä kieltoon oli epäily ruskoärviän runsastuminen 
niiton seurauksena. Osakaskunta toivoi niiton tapahtuvan leirikeskuksen kohdalla ulpukka- ja 
siimapalpakkokasvustoon.Tätä toivetta noudattaen yhdistys niitti aluetta heinäkuun puolivälissä, 
jolloin saa niittotyön aloittaa lintujen pesimäkauden päätyttyä.  Leppilammella oli niitto myös 
heinäkuussa. Tammelan kalastusalueen omistama alumiinivene siirrettiin elokuun alussa 
omistajansa käyttöön. Tammelan järvien ja kalaston tutkimus- ja parannushanke tekee koekalastusta 
verkoilla.

Yhdistys on ottanut osaa Eerikkilän viemärin suunnitteluun yhdessä Urheiluopiston ja Tammelan 
kunnan kanssa. Joulukuussa 2011 pidimme palaverin Forssan ja Tammelan teknisen toimen 
avainhenkilöiden kanssa Leirikeskuksen kehittämisestä järvensuojelun kannalta. Leirikeskuksen 
tilaa selvitettyään Forssan kaupunki päätti tammikuussa 2012 Leirikeskuksen sulkemisesta 
toistaiseksi. Syksyllä tiedotettiin Leirikeskuksen olevan lepotilassa. Kaupungilla ei ole varaa 
Ruostejärven leirikeskuksen remppaan vielä muutamaan vuoteen. Tämän asian kanssa elämme 
epävarmuudessa ja seuraamme tilannetta.  

Perinteisesti yhdistyksemme otti osaa viime kesän säässä Järvisunnuntaitapahtumaan  Rauhaniemen 
kesäteatterissa 17.6.2012. Vesinäytekin oli esillä Ruostejärvestä ollen parasta tasoa 



Järvisunnuntaikonkarimme Riston ja muidenkin mielestä! Tilaisuus kärsi viileästä ja sateisesta 
säästä ja väen vähyydestä. 

Tammelassa järjestetään useita järviaiheisia tilaisuuksia vuosittain. Olemme yrittäneet 
mahdollisuuksien mukaan ”näkyä” noissa tilaisuuksissa. Viime syksynä Määrlammi -seminaarissa 
Matti K.Hakala ja Risto Rantala olivat paikalla. Vaikka tilaisuus ei suorastaan koskisi Ruostejärveä, 
on kuitenkin hyvä nähdä ja näkyä noissa tilaisuuksissa joissa mm. kunnan edustajat ovat 
tavattavissa. 


