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Vuosi 2020
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!
RSY:n vuosikokousta 2020 ei pidetä normaalisti juhannuksen jälkeisenä lauantaina
koronatilanteen takia. Samoin Tullaan Tutuiksi tilaisuus jää pitämättä
Koronarajoituksia lievennettiin hiljattain, mutta silti ihmiset varovat isompia
kokoontumisia pitkään. Perinteisesti vuosikokousosanottajista suuri osa kuuluu
valtioneuvoston määrittelemään riskiryhmään.
Yhdistyksen hallitus on päättänyt jättää vuoden 2020 vuosikokouksen fyysisesti
pitämättä ja esittää pakollisia vuosikokousasioita hyväksyttäväksi seuraavasti:





Toimintakertomus (tämä viesti) lähetetään toimintasuunnitelman (2020)
kanssa jäsenille.
Hallituksen hyväksymät tilinpäätöstiedot jäsenet saavat nähtäväksi
pyydettäessä.
Hallitus ja tilintarkastajat jatkavat ylimääräisen vuoden entisessä
kokoonpanossa.
Jäsenmaksut pidetään ennallaan.

Jos kukaan jäsenistä ei kirjallisesti (sähköpostitse) ilmoita vastustavansa näitä
ehdotuksia heinäkuun 2020 loppuun mennessä, katsotaan hallituksen esitykset
hyväksytyiksi.
Seuraavassa sääntömääräisessä vuosikokouksessa kesäkuussa 2021 käydään em.
asiat vielä läpi ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vuosilta 2019-2020.

Järven niitto:1

Leppilammen niittotalkoopäivä ei vielä tiedossa, yhteyshenkilönä on Marju Rokkanen.
Toralahden suun niitto, Osakaskunnan 2020 kokouksessa ei käsitelty lainkaan niittoasiaa joten
Toralahden suun niitto jää 2020 tekemättä jälleen. Täten yhdistys ei myöskään tee niittolupaanomusta
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!

Veden laadun mittaukset

Perinteiset veden laadun mittaukset ovat tällä hetkellä kunnan tilaamia ja liittyvät siltaprojektiin.
Neuvottelujen (2017/2018) (RSY, Tammela, Eerikkilä, KVVY, Metsähallitus) tuloksena kunta otti
vastuun mittauksista. Normaalin vesitutkimisen (sama, jota tehty vuosikymmenet Eerikkilän
puhdistamon lupaehtojen mukaan) lisäksi tuli uutena siltaan liittyen kasvitutkimus, määrä ja laatu
sillan läheisyydessä. Tuloksia on luvattu vuosittain ja samoin seurantaryhmän kokous johon kuuluu
KVVY, kunta ja yhdistyksemme
Vesi ja jätevesi

Viime syksynälain siirtymäaika loppui ja nyt pitää olla kaikkien jätevesijärjestelmät asetuksen
mukaisella tasolla. Jos asia on jollakin vielä hoitamatta niin hopihopi!
Vesi- ja viemäriverkoston laajentaminen Mäntymäestä eteenpäin on mahdollista mökkiläisten
yhteishankkeina. Esim. Nissiläntien mökkiläiset suunnittelevat parhaillaan verkostoon liittymistä.
Ruostejärveen liittyvät muut toiminnot

Luonto lisää liikettä -hanke on Metsähallituksen hanke. jossa mukana Eerikkilän Urheiluopisto.
Yhdistyksemme on mukana seuraamassa projektia. Uutta asiaa ei ole näkynyt tämän suhteen
vuoden aikana.
Vuosi 2019
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 29.6.2019 Eerikkilässä ja jäseniä paikalla oli 26 henkilöä.
Kokouksessa puhetta johti Sauli Syrjälä, sihteerinä toimi Tuija Laaksonen. Tuija Vartiainen valittiin
toiminnantarkastajaksi kaudelle 2019 – 2020 ja varatoiminnantarkastajaksi Tuula Tervonen.
Ponttonisilta

Silta asennettiin paikalleen heti vapun jälkeen ja avajaiset olivat 11.5.2019.
Vesikasvuston niitto

Vesikasvustoa niitettiin lintujen pesimäkauden päätyttyä Leppilammella.
Veden laadun mittaukset
KVVY teki siltaan liittyvät veden laadun ja kasvuston mittauksia kunnan kustannuksella. Ne ovat
jatkumo aikaisemmille mittauksille.
2019 tulokset mittauksista saimme huhtikuussa 2020, nähtävillä yhdistyksen sivuilla.
Seurantarymän kokousta ei 2019 ollut.

Vaikuttaminen

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

Kunnan kaava-asioissa ei ole julkaistu meille uutta vuoden 2019 aikana. Kallio-RiihivalkamaRuostejärvi- osayleiskaavaluonnoksen viimeiset julkistukset ovat vuodelta 2016 ja uusi julkituonti
luvattu alkuvuoteen 2019 mutta ei ole julkaistu tähän mennessä.
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 Matti K Hakala, matti.hakala@surffi.net
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 2020 jäsenmaksu (2019 vuosikokous vahvisti) on
20 € yksityiset ja 300€ yhteisöt ja se tulee maksaa 30.7.2020 mennessä yhdistyksen tilille nro
FI43 1001 3000 6081 34 . Pankki veloittaa yhdistystä kevyemmin, kun jäsenmaksussa on viitenumero,
vaikka 20200.
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