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Vuosi 2022

Vuosi 2022

Yhdistyksemme vuosikokous on taas perinteisin menoin juhannuksen jälkeisenä lauantaina kello 
kaksi. Toisin sanoen 2. heinäkuuta kello 14.00 ja paikkana on Villa Erik, jonka useat tuntevat 
entisenä Metsähallituksen Luontokeskuksena. 
Tilaisuuteen on lupautunut Eerikkilän edustaja kertomaan Eerikkilän tulevaisuudensuunnitelmia ja 
tämän päivän juttuja myös. 
Kokouksen jälkeen voimme jäädä vaihtamaan kuulumisia. 

Toimintamme toinen puolivuosisata on alkanut. Toivotaan, että menestyksekäs toimintamme jatkuu
edelleen ja saamme nauttia järven antamasta virkistyksestä elämäämme. Toimintamme painottuu 
nykyään ennakointiin, edunvalvontaan ja ennalta ehkäisyyn, siis kolmen E:n politiikkaan. 
Uutena asiana järvellä on Sarkinniemen siirtyminen Eerikkilän omistukseen. Entinen Luontokeskus 
on nyt Villa Erik ja urheiluopiston käytössä.
Toinen alue eli Forssan Leirikeskus eli vanhalla nimellään Kesäsiirtola on saanut uutta vauhtia 
Forssan kaupungin toimielimissä. Tämän kesän tavoitteena on vanhojen rakennusten purkaminen 
saunaa lukuun ottamatta. 
Tammelan kunta suunnittelee ulkoilureitin tekemistä Eerikkilästä Torronsuolle. Kriittinen paikka 
projektissa on 2-tien alitus. Myös riistasilta tai riistan tien ylityspaikan teko kuuluu suunnitelmaan. 
Kunta on antanut alustavan suunnitelman teon Destialle ja ELY-keskukselle. Mitään tarkkaa 
suunnitelmaa tai aikataulua ei vielä ole, vaihtoehtoja punnitaan. 50 auton parkkipaikka valtatien 
varteen on kiinteä osa suunnitelmaa. Ulkoilureitti on suunniteltu kulkemaan Pirttiniementietä, joten 
siltä osin se koskee osaa yhdistyksemme jäseniä. Lisähaastetta tuo se, että Torronsuon kaikki 
palvelut ovat Kiljamon puolella!

Järven niitto:

Vesikasvustoja voidaan niittää lintujen pesimäkauden päätyttyä, ohje on 15. heinäkuuta jälkeen.

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!



Leppilammen niittotalkoopäivä ei ole vielä tiedossa. Yhteyshenkilönä on Marju Rokkanen.

Toralahden suun niitto, Osakaskunnan 26.3.2022 kokouksessa käsiteltiin Toralahden niittoasiaa. 

Niittolupa-anomus on lähetetty ELY:lle 20.toukokuuta. Lupa on saatu niittoon.
Näillä näkymin niittopäivä olisi lauantai 16. heinäkuuta, tietenkin lähempänä pitää tarkastella sää ja 
etenkin tuuliolosuhteet keräyksen onnistumisen varmistamiseksi.

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.

Siltaan liittyviä mittauksia tehdään vain kesällä, joten yhdistys tilasi KVVY:ltä vastaavien 
paikkojen talvimittaukset yhdistyksen kustannuksella maaliskuussa 2021.

Viimeisin KVVY:n raportti on nähtävillä yhdistyksen nettisivuilla, linkki.

  
https://ruostejarvi.fi/doccarit/Tiedotteet-raportit/2021%20Tutkimusraportti_RUOS2021_KVVY_fin
al.pdf

ELY-keskus tekee elohopeapitoisuudenmittaukset myös Ruostajärvellä. Aikaisemmin ei ole 
vastaavaa tutkimusta järveltämme. Mittaustulos tulee julki todennäköisesti vuonna 2022.

Vesi ja jätevesi

Nissiläntien suunnassa vesijohto ja viemäri etenee, useammalle mökille on putket asennettu viime 
vuoden aikana. 

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 2021 aikana.

Vuosi 2021
 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin ”myöhässä” koronatilanteen selkiydyttyä. Mukana oli 30 
aikuista ja 3 lasta.



Kokouksessa juhlistettiin yhdistyksemme 50-vuotistaivalta Kirsi Kuoppamäen  ((FT, dosentti 
(ympäristöekologia, Helsingin yliopisto) Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys KVVY ry)  
ansiokkaalla, selkeällä ja maallikonkin ymmärrettävällä esitelmällä järvestämme. Esityksen aineisto
on talletettyna yhdistyksemme verkkosivuilla, linkki.
https://ruostejarvi.fi/doccarit/Tiedotteet-raportit/2021-08-07%20Kirsi%20Kuoppam%C3%A4en
%20esitys.pdf

Vesikasvuston niitto

Toralahden suun niitto tehtiin perinteisesti lauantaina 17.7. suotuisissa sääolosuhteissa myös tuulen 
osalta. Ennätysmäärä väkeä, kaikkiaan 17 henkeä vesillä! Kiitos kerääjille! 

Myös Leppilammella niitettiin viime kesänä. 

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.

Siltaan liittyviä mittauksia tehdään vain kesällä joten yhdistys tilasi KVVY:ltä vastaavien paikkojen
talvimittaukset yhdistyksen kustannuksella. Näytteet otettiin maaliskuussa 2021.

Viimeisin KVVY:n raportti on nähtävillä yhdistyksen nettisivuilla, linkki.

  
https://ruostejarvi.fi/doccarit/Tiedotteet-raportit/2021%20Tutkimusraportti_RUOS2021_KVVY_fin
al.pdf

ELY-keskus tekee elohopeapitoisuudenmittaukset myös Ruostajärvellä. Aikaisemmin ei ole 
vastaavaa tutukimusta järveltämme. Mittaustulos tulee julki todennäköisesti vuonna 2022. 

Vaikuttaminen

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

Kaava-asiat
Vihdoin syksyllä 2021 kunta julkaisi uuden version Kallio-Riihivalkama-Ruostejärvi- 
osayleiskaavasta.
Yhdistys teki muistutuksen marraskuussa. Muistutukset tulevat aikanaan esille kunnan sivuille 
kunnan antamine kommentteineen. Kaavaehdotuksessa oli ristiriitaisuuksia ja virheitä. Esim 
Metsähallituksen Luontokeskukseen viitattiin useasti, vaikka Luontokeskuksen toiminta 
järvellämme on loppunut  . 
Tammelan kunnan sivut ovat paras paikka tutkia vireillä olevia sekä lainvoimaisia kaavoja.   https://
www.tammela.fi/kaavoitus/kaavat/kallio-riihivalkama-ruostejarvi-osayleiskaava

Nettisivut
Yhdistyksen kotisivut ovat edelleen talkoilla pidetyt. Maksu koostuu vain WEB-hotellista 
www.ruostejarvi.fi.
Siellä on yhdistyksen uutisia ja linkkejä sekä yhteystiedot! 



Kaikki järveä koskevat dokumentit ovat usealta vuodelta löydettävissä sivujen dokumentit osiosta.
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

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 2022 jäsenmaksu (2021 vuosikokouksen mukaan) on
20 € yksityiset ja 300€ yhteisöt ja se tulee maksaa 30.6.2022 mennessä yhdistyksen tilille FI43 
1001 3000 6081 34 . Pankki veloittaa yhdistystä kevyemmin, kun jäsenmaksussa on viitenumero, 
vaikka 20226. 

Kalastuslupa
Kaikilla (paitsi ongella ja pilkillä) pyydyksillä kalastavan 18 - 65 vuotiaan on suoritettava 
aina kalastuksenhoitomaksu. Kiinteät pyydykset edellyttävät vesialueen omistajan 
määräämät pyydyskohtaiset luvat.  Ohjeet ovat talletettuna nettisivuillemme. 
https://ruostejarvi.fi/doccarit/Tiedotteet-raportit/2022%20Kalastustiedote.pdf



Vuosikokouksen esityslista, kopio säännöistä
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