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Vuosi 2016

Yhdistyksen vuosikokous ja tullaan tutuiksi tapahtuma   02.07.2015 klo 14.00 
Eerikkilässä (paikka vielä varmistamatta)
Vuosikokoukses sa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 
Kokoukseen nyt on kuulunut muutaman kerran ”ulkopuolinen” tähtivieras, tälle vuodellekin 
on ehdolla kiintoisa henkilö, selviää myöhemmin  !
Perinteinen TULLAAN TUTUIKSI -tilaisuus kokouksen jälkeen.
Järven niitto:Leppilammen niittotalkoopäivä on heinäkuun puolivälin jälkeen ja aika määritellään lähempänä 
niittoa. Yhteyshenkilönä on Marju Rokkanen.
Toralahden suun niitto 2016 ei ole vielä varmistunut. Yritämme aikaistaa niittoa viikolla, vaatii 
luvat ELY-keskukselta ja vesialueen haltijalta. Lupa on saatu vesialueen haltijalta ja nyt lupa 
menossa ELY-keskukselle. 

Voimme pyynnöstä niittää yksityisiä rantoja heinäkuun puolivälin jälkeen, ajankohta ja 
niiton laajuus määritellään myöhemmin.

Nissiläntien tiehoitokunnan osakkaat järjestävät talkoot omien mökkirantojen siistimiseen.
Kaikissa niitoissa pitää erityistä huomiota kiinnittää niitetyn kasvuston keräämiseen ja 
asianmukaiseen loppusijoitukseen!

Vuosi 2015
 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin perinteisesti Eerikkilässä 27.6 ja jäseniä paikalla oli 28 (31 
vuoden 2014 kokouksessa). Ennen varsinaisen kokouksen alkua Tammelan uusi kunnanjohtaja, 
Kalle Larsson, esittäytyi ja kertoi aluksi työuransa sekä toimintaperiaatteittaan.Esityksen lopuksi oli
yleisön kysymysten vuoro.
Kokouksessa puhetta johti Sauli Syrjälä sihteerinä toimi Tuija Laaksonen.
Tuula Tervonen valittiin toiminnantarkastajaksi ja Markku Leppikangas varatoiminnantarkastajaksi 
. Vuosikokouspöytäkirjassa vuosivirhe tässä kohtaa

Vesikasvuston niitto

Ruostejärven ja sen ympäristön tulevaisuus on jokaisen mökkiläisen ja alueella käyvän vieraan yhteinen asia. Ruostejärven Suojeluyhdistyksen hallitus on joka vuosi organisoinut ja toteuttanuterittäin tärkeitä ja mittavia toimia järven suojeluun liittyvissä toimissa. Kuitenkin paljon aikaa vaativat vuosittaiset yhteisten asioiden hoitaminen ja talkootyöt ovat vain muutaman jäsenen tehtävänä. Lisää aktiivisuutta kaivataan kaikilta! Tule siis mukaan ainakin vuosittaiseen kokoukseen ja talkootapahtumiin.



Vesikasvustoa niitettiin  lintujen pesimäkauden päätyttyä Leppilammella. Vesialueen haltija Letkun
Kalavesiosakaskunta edellisvuodesta poiketen ei antanut lupaa Toralahden suun niittoon. 

Veden laadun mittaukset
Yhdistys haki ja sai 1000€ Tammelan kunnalta avustusta ojatutkimukseen jonka suoritti Lammin Biologinen asema 2015 aikana. Kokonaiskustannus 2134€. Tutkimuksella on tarkoitus selvittää suurimpien laskuojien tuoman ravinten määrä. Tutkimuksen raportti on ladattavissa yhdistyksemme nettisivuilta. Tutkimuksen lopputulema oli:
Selvitykseen valittujen ojien vesi oli niukkaravinteista, hieman humuspitoista ja kiintoainesmäärätolivat pieniä. Poikkeuksena oli Kissannokan pienen peltovaltaisen valuma-alueen oja, jossaravinnepitoisuudet olivat korkeampia, mutta virtaama olematonta. Tulosten perusteella ojienaiheuttama kuormitus Ruostejärveen on vähäistä eikä ojien valuma-alueilla ole tarvetta tehdävesienhoitotoimenpiteitä. Järveen kohdistuva kuormitus on vähentynyt Eerikkilän urheiluopistonsiirtoviemärin valmistuttua, mikä osaltaan voi vaikuttaa suotuisasti järven tilaan.

Kokemäenjoen Vesistön Vesiensuojeluyhdistyksen vedenlaatumittauksista on vuosikymmentenjatkuva sarja. Eerikkilän viemärin käyttöönotto tekee tähän muutoksen. Yhdistys tulee tekemään omaan laskuunsa vastaavia mittauksia mutta ei vuosittain. KVVY on suosittanut kolmen vuoden sykliä. Viimeisin Eerikkilän rahoittama raportti julkaistiin tämän vuoden tammikuussa . Raportti löytyy edellidten tavoinn sivuiltamme.
KVVY:n raportista:



VaikuttaminenHallituksen jäsenet ovat osallistuneet kokouksiin, talkoisiin ja vastaaviin edustaen 
suojeluyhdistystä, osittain yhdistyksemme edustajana, osittain myös oman työn ohessa. Näin 
saamme näkyvyyttä ja asiaamme esille. Kiitos hyvästä työstä! 
Kaava-asiat
Kallio-Riihivalkama-Ruostejärvi osayleiskaavankehitystä seurataan, kaava koskettaa suoraan suurta
osaa jäseniämme. Letkun vastaava sijoittuu kokonaan 2-tien länsipuolelle joten sen vaikutukset 
Ruostejärveen vähäisemmät.
Tammelan kunnan sivut ovat paras paikka tutkia kaavojen tilannetta.

2014 aikana on jatkettu Forssan leirikeskuksen tulevaisuuden suunnittelua. Lehdissä on ollut useita 
artikkeleita.  Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy:n(FSKK) projekti nimeltään ”Verkostoilla 
Järkivihreää elinvoimaa” on isolta osalta käsitellyt Ruostejärven tulevaisuutta. Niissä kokouksissa 
yhdistyksen puheenjohtaja ja Matti K. Hakala ovat tuoneet kuuluviin yhdistyksemme kannanottoja. 
Projektista on valmiina isoja dokumentteja. Yksi Ruostejärveä koskeva on ladattavissa 
kotivuiltamme, 2015 Ruostejärvi_strategia1_23012015
Leirikeskuksen tilanteesta tuli lopulta ”jäätynyt konflikti”, eli nykyinen (alennus)tila jatkuu, 
kaupungilla ei ole varaa kunnostaa eikä em. hankkeessa esille tullut maanvaihto 
Virkistysalueyhdistyksen Leppilammen alueen kanssa onnistunut. 
NettisivutYhdistyksen kotisivut ovat edelleen talkoilla ylläpidetty osoitteessa http://ruostejarvi.org Siellä on 
yhdistyksen uutisia ja linkkejä sekä yhteystiedot!  Kuvagalleriaan otetaan mielellään aiheeseen 
sopivia kuvia. Klikkaile! Nopein tiedotuskanavamme.
ValokuviaSuojeluyhdistys toivoo saavansa kopioitavaksi vanhoja valokuvia Ruostejärven elämästä menneiltä 
vuosilta. Kuvat palautetaan kopioinnin jälkeen. Kuvia ottaa vastaan  Tuija Laaksonen, 
Kustaa Vaasan tie 37, 00560 HELSINKI tai kesällä Nissiläntie 69. Tiedustelut puh. 0500 425 455.
YhteystiedotParhaiten löytyvät kotisivuiltamme.
Puheenjohtaja Sauli Syrjälä, sauli.syrjala@iki, 040 5159373
Varapuheenjohtaja Risto Rantala, risto.rantala@surffi.net, 0400 429515

Sähköpostiosoite
Ruostejärven Suojeluyhdistys ry:n tiedottamisen helpottamiseksi ja aktiivisemman 
vuorovaikutuksen lisäämiseksi keräämme jäsenten sähköpostiosoitteet, joita emme luovuta eteen 
päin. 
Toimita tietosi osoitteeseen tuija.laaksonen@saunalahti.fi   HUOM! uusi sp-osoite, 0500 425 455
Jos yhdistyksen jäsenellä itsellään ei ole sähköpostia, olisi jonkun läheisen osoite hyödyllinen.

Hyvää kevättä ja kesää Ruostejärvellä!
RSY:n hallitus




