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Vuosi 2018

Kutsu Ruostejärven Suojeluyhdistys ry:n vuosikokoukseen ja tullaan tutuiksi 
tapahtumaan lauantaina 30.6.2018 klo 14.00

Hämeen Luontokeskuksessa

-Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat, esityslista viimeisellä sivulla. 

Perinteinen TULLAAN TUTUIKSI -tilaisuus kokouksen jälkeen pienen purtavan ja 
kahvittelun merkeissä.

Järven niitto:
Leppilammen niittotalkoopäivä ei vielä tiedossa,  yhteyshenkilönä on Marju Rokkanen.
Toralahden suun niitto, Osakaskunnan kokouksessa päätettiin, että niitetty ruskoärvia pitää 
poistaa ely keskuksen vaatimuksen mukaisesti, erilaisella imu tai kuljetin systeemillä.
Tämä tapa vaatii erilaista tekniikkaa kuin yhdistyksellä nyt on joten Toralahden suun niitto jää 2018
tekemättä.
Voimme pyynnöstä niittää yksityisiä rantoja heinäkuun puolivälin jälkeen, keräys tässäkin tärkeää.
Nissiläntien tiehoitokunnan osakkaat järjestävät talkoot omien mökkirantojen siistimiseen.
Kaikissa niitoissa pitää erityistä huomiota kiinnittää niitetyn kasvuston keräämiseen ja 
asianmukaiseen loppusijoitukseen!

Ponttonisilta  :
RSY:n työ jatkuu ja seuraamme asiaa yrittäen kaikin voimin toimia järvemme luonnon 
säilyttämisen puolesta. Yhdistys teki valituksen sillan toteutuksesta Vaasan Hallinto-oikeuteen, 
päätöstä ei ole tätä kirjoitettaessa tullut tietoon, päätökset kestävät kaksikin vuotta.

Veden laadun mittaukset
Perinteiset veden laadun mittaukset ovat tällä hetkellä kunnan tilaamia ja liittyvät siltaprojektiin.  
Neuvottelujen (2017) (RSY, Tammela, Eerikkilä, KVVY, Metsähallitus) tuloksena kunta otti 
vastuun mittauksista ja ne jatkuvat kunnan toimesta määräajan mikäli silta toteutuu. 2017 KVVY on
tehnyt kunnalle alkumittauksia veden laadusta kesäkuun lopussa ja virtausmittauksia syyskuussa. 
Normaalin vesitutkimisen (sama jota tehty vuosikymmenet Eerikkilän putsarin lupaehtojen 
mukaan) lisäksi uutena tulee kasvitutkimus, määrä ja laatu. KVVY:n toiminnanjohtaja Jukka 
Mattila esitteli kunnantalolla syksyllä mittauksia ja käytiin niitä porukalla läpi ja keskusteltiin 
ehdotuksista mitä ja miten pitäisi jatkaa. Yhdistyksemme kannalta paras anti oli että kaikki 

Ruostejärven ja sen ympäristön tulevaisuus on jokaisen mökkiläisen ja alueella käyvän vieraan 
yhteinen asia. Ruostejärven Suojeluyhdistyksen hallitus on joka vuosi organisoinut ja toteuttanut
erittäin 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.

Muistathan yhdistyksen jäsenmaksun, ohjeet kirjeen lopussa!



siltaprojektin osapuolet tunnustivat veden ja kasviston tarkastelun tarpeen sillan vaikutusten osalta. 
Tämä tuli ehkä vähän myöhään mutta hyvä näinkin.

Jos kunta ei saa lupaa sillan toteuttamiseen, vastuu mittausten teettämisestä palautuu 
yhdistyksellemme. 

Ruostejärveen liittyvät muut toiminnot
Luonto lisää liikettä -hanke   on Metsähallituksen hanke. jossa mukana Eerikkilän Urheiluopisto. 
Yhdistyksemme on mukana seuraamassa projektia.

Vuosi 2017
 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin perinteisesti Eerikkilässä 1.7 ja jäseniä paikalla oli 22. 
Kokouksessa puhetta johti Sauli Syrjälä, sihteerinä toimi Tuija Laaksonen. Tuija Vartiainen valittiin 
toiminnantarkastajaksi kaudelle 2017 – 2018 ja varatoiminnantarkastajaksi Tuula Tervonen.

Ponttonisilta

Vuoden 2017 alku oli hektinen sillan suhteen yhdistyksellemme. Tammelan kunta haluaa rakentaa 
sillan Kurjenniemen nokan ja Leppilammen kannaksen väliin yhdistämään Eerikkilä ja 
Luontokeskus ulkoilureitillä. Rakennuslupahakemukseen yhdistys teki huomautuksen syksyllä. AVI
antoi kunnalle rakennusluvan ponttonisiltaan. Yhdistys teki valituksen sillan toteutuksesta Vaasan 
Hallinto-oikeuteen. Lupa, huomautus ja valitus ovat nähtävillä nettisivuillamme.
Yhdistyksen mielestä silta uhkaa järven hyvinvointia muodostamalla pintapadon erittäin kriittiseen 
kohtaan järveämme. Yleisesti on todettu järvemme ”pääaltaan” veden vaihtuvuuden olevan hidasta, 
ja tuo pintapato tuossa paikassa on arvioitu riskiksi. Rakennuslupa ei ole saanut lainvoimaa 
valituksemme johdosta, ja nyt kunta selvittää mahdollisuutta saada rakennettua yhteys kaikkia 
osapuolia tyydyttävällä tavalla. Yhdistyksemme ei ole ollut kieltämässä yhteystarvetta suunnitellun 
sillan kohdalla mutta ehdotettu ponttonirakenne on haitallinen. Alkuperäisessä 
yhteystarveselvityksessä oli mainittu vene tai lossi.
Suojeluyhdistykselle on ainoana osapuolena langennut vastuu ja yritys säilyttää luontoarvot. Vaikka
sillan rakennusluvasta ei yhdistykselle suoraan ilmoitettu, saimme onneksi vesialueen haltijalta 
tiedoksi asian. 
Yleensäkin ponttonisilta-asia on työllistänyt hallitusta, ja etenkin pj ja Matti Hakala ovat saaneet 
osallistua useisiin palavereihin sillasta Eerikkilän, Tammelan kunnan ja metsähallituksen kanssa. 

Vesikasvuston niitto

Vesikasvustoa niitettiin lintujen pesimäkauden päätyttyä Leppilammella. Vesialueen haltija Letkun 
Kalavesiosakaskunta antoi luvan Toralahden suun niittoon. Niitto tehtiin kaksi kertaa. Niittojätteen 
keräys herätti närää Toralahdella.  Myöhemmin rantaan ajautunut kasvusto ei puheenjohtajan mielestä ollut 
koneella niitettyä 

Veden laadun mittaukset
Lammin Biologien asema suoritti Eerikkilän länsirajalla olevan laskuojan veden 
uusintamittauksista. Syynä olivat Eerikkilän suuret maansiirtotyöt 2016 kyseisen ojan penkkaan.  
Tulokset saimme ja ne eivät aiheuttaneet jatkotoimenpiteitä. Tulokset ovat nähtävillä netissä. 
Korkea maapenkka on pysynyt muodossaan myös viime talven. 

Vaikuttaminen

Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet kokouksiin, talkoisiin ja vastaaviin edustaen 
suojeluyhdistystä, esim Loimijokiryhmä (Matti Hakala) ja Vanajavesikeskus Järvitärskyt (Risto 
Rantala) Näin saamme tietoa, näkyvyyttä ja asiaamme esille. Kiitos hyvästä työstä! 

Risto ja Sauli osallistuivat Järvitärskyretkelle Littoistenjärvelle 19.8.2017 yhdessä lounais-
hämäläisten toimijoiden kanssa. Littoistenjärvi on saanut valtakunnallistakin huomiota 
kemikaalikäsittelynsä ansiosta. Saimme kattavan selvityksen järven historiasta. Järven tila ja sen 
parantamiseen liittyvät toimenpiteet (muutkin kuin kemikaalikäsittely) olivat melkoisia, rohkeita ja 
erilaisia mihin on totuttu. Matka-aika linja-autossa käytettiin eri vesiensuojelutoimijoiden projektien
esittelyyn ja kommentointiin. Kotimatkalla pysähdymme tutkimaan Kauhanojalla Loimijoessa 



isosorsimon valtaamaa jokirantaa, hyvä ja huono esimerkki ihmisen toiminnan ”karkaamisesta” 
hallitsemattomaksi vieraskasvin leviämiseksi luontoon 

Kaava-asiat
Kunnan kaava-asioissa ei ole julkaistu meille uutta vuoden 2017 aikana. Kallio-Riihivalkama-
Ruostejärvi- osayleiskaavaluonnoksen viimeiset julkistukset ovat vuodelta 2016
Tammelan kunnan sivut ovat paras paikka tutkia vireillä olevia sekä lainvoimaisia 
kaavoja.

Nettisivut
Yhdistyksen kotisivut ovat edelleen talkoilla pidetyt. Maksu koostuu vain WEB-hotellista 
www.ruostejarvi.fi.
Siellä on yhdistyksen uutisia ja linkkejä sekä yhteystiedot!  Kuvagalleriaan otetaan mielellään 
aiheeseen sopivia kuvia. Klikkaile, tämä on nopein ja ehkä myös kattavin tiedotuskanavamme.

Valokuvia
Suojeluyhdistys 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.

Yhteystiedot
Parhaiten löytyvät kotisivuiltamme.
Puheenjohtaja Sauli Syrjälä, sauli.syrjala@iki  .fi, 040 5159373
Varapuheenjohtaja Risto Rantala, risto.rantala@  live.com, 0400 429515

Sähköpostiosoite

Ruostejärven Suojeluyhdistys ry:n tiedottamisen helpottamiseksi ja aktiivisemman 
vuorovaikutuksen lisäämiseksi keräämme jäsenten sähköpostiosoitteet, joita emme luovuta 
eteenpäin. Toimita tietosi osoitteeseen tuija.laaksonen@saunalahti.fi   0500 425 455

Jos yhdistyksen jäsenellä itsellään ei ole sähköpostia, olisi jonkun läheisen osoite hyödyllinen.

Hyvää kesää Ruostejärvellä!

RSY:n hallitus

Jäsenmaksut
Jäsenmaksu on oleellinen tulo yhdistyksen toiminnan takaamiseksi. 
Toimintakauden 2018 jäsenmaksu (vuosikokous vahvistaa vuosittain) on
20 € yksityiset ja 300€ yhteisöt ja se tulee maksaa 30.6.2018 mennessä yhdistyksen tilille nro 
FI43 1001 3000 6081 34 . Pankki veloittaa yhdistystä kevyemmin, kun jäsenmaksussa on viitenumero,
vaikka 20187. 

Saajan tilinumero
Mottagarrens
kontonummer

FI43 1001 3000 608134     

      Saaja
Mottagare     

Ruostejärven Suojeluyhdistys ry  

     
Maksaja
Betalare     20€ yksityiset

 300€ yhteisöt
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