
RUOSTEJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS ry:n 

Vuosikertomus 1.1.2010 – 31.12.2010

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 19.6.09 Eerikkilän Urheiluopistolla.
Kokouksen avasi Risto Rantala. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto 
Rantala. Kokouksessa oli läsnä 24 jäsentä. 

- Valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi Markku Leppikangas 
(kolmevuotiskauden kolmas) ja jäseniksi Marju Rokkanen (alkava 3vuotis 
kausi), Petri Salo (toinen kausi), Risto Rantala(toinen kausi), Tuija 
Laaksonen(alkava 3vuotis kausi), Erik Ståhlberg (kolmevuotiskauden 
kolmas), Sauli Syrjälä (alkava 3vuotis kausi), Pentti Suontausta 
(kolmevuotiskauden kolmas) ja Matti K. Hakala (toinen kausi). 
Varajäseniksi valittiin Hannu Lahti ja Maija Julin. Erovuorossa olleet 
valittiin uudestaan.

- vuosimaksu päätettiin pitää samana 20€ yksikkö. Yksityisellä on 
maksettavana yksi yksikkö ja yhteisöllä 15 yksikköä. Liittymismaksua ei 
peritä. 

- Hallitus on kauden aikana kokoontunut 4 kertaa ja lisäksi on ollut 
sähköposti/puhelin neuvotteluja. Myös jokainen talkootapahtuma on ollut 
epämuodollinen hallituksen kokous koska useimmat hallituksen jäsenet 
osallistuvat ahkerasti talkoisiin. Opinnäytetyön merkeissä on ollut palave-
reja  ja Teean työn ohjausta hallituksen jäsenillä (Hämeenlinnassa ja 
Tammelassa).

- järjestettiin vuosikokouksen jälkeen Ranta-asukas tapahtuma kahvi- ja 
lettutarjoiluineen

- yhdistyksen projektina tehtiin opinnäytetyö Eerikkilän ja Ruostejärven 
viemäriselvitykseksi, opinnäytetyön tekijänä Teea Niskanen HAMK. Pro-
jektiin osallistuivat Tammelan kunta, Eerikkilän urheiluopisto sekä suoje-
luyhdistys. Projekti valmistui 2010. Kunta teetti lähes vastaavan Suun-
nittelutoimisto Rambollilla, tulokset olivat yhteneväiset.

- Viemärirakentaminen on lähtenyt rivakasti liikkeelle. Maastotutkimukset 
on tehty ja rakennuttaja Etelä-Tammelan vesihuolto Oy rakentaisi, mutta 
rahoitus on vielä auki. Rakentamisen ajankohta voisi olla jo 2012.

Näin yksi yhdistyksen suurista tavoitteista on saamassa toteutuksen!

- Toralahden salmen niitto tehtiin myös suunnitelman mukaisesti kahdesti, 
jolloin poistettiin veden kiertoa estävää kasvillisuutta lupaehdon mukai-
sesti. 

- vesinäytteet on otettu länsipäästä, Toralahdesta ja Myllylahdesta maalis-
kuussa ja elokuussa 2010



- Suontaustan rantaan tehdyn pinnankorkeuden mittauspiste on luettu 
kuukausittain. Seuranta liittyy mahdollisen pohjapadon hankkeeseen.

- Kaava-asiat etenevät ja hallitus on tiviisti seurannut asioiden kehitystä

- Yhdistys on saanut Forssan kaupungilta lupauksen että siirtolaa ei 
vuokrata kovaäänisiin tapahtumiin, esim moottoripyöräilijöille. Siirtolalle 
on asetettu melurajat mutta niiden noudattamista kaikki vuokraajat eivät 
ole noudattaneet.

- Yhdistyksen ylläpitämät sivut www.ruostejarvi.org on talkooperiaatteella 
toteutettu ja olleet aktiivikäytössä.


