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Puheenjohtajan palsta  
Mukavaa kesää Oksjärven alueen asukkaille, kesä-
asukkaille ja kiinteistöjen omistajille.  Yhdistyksen 
toiminta on jatkunut nyt hiljaisempana, mutta jär-
ven tilaa on kuitenkin tarkkailtu.  

Keväällä 2020 Koronavirus on rauhoittanut elämää 
ja myös yhdistyksen toimintaa. Jätimme tänä 
vuonna perinteisen Oksjärvipäivän järjestämättä. 
Toivottavasti ensi vuonna saamme taas tavata tä-
mänkin tapahtuman merkeissä.  

Huomaattehan välittää tämän tiedotteen myös 
mökkinne vuokralaisille tai pitkäaikaisille asukkail-
le. Tiedote on hyvä olla myös vuokrattavien mökki-
en informaatiokansiossa tai ilmoitustaululla 

Yhteistyöterveisin Hannu 

 Järven omatoiminen kunnostaminen  
Kulunut ”talvi” on ollut lämmin ja runsassateinen. 
Veden pinta on noussut korkealle ja laitureita yms. 
on karannut järveen. Samoin rannoilta on huuh-
toutunut järveen laudanpaloja ja muuta roskaa. 
Roskien ja suurempienkin esineiden poisto vedestä 
on syytä toteuttaa mahdollisimman pian. Järven ja 
rantojen siistiminen kuolleesta kasvustosta ja 
mahdollisista roskista on hyvä tehdä nyt keväällä ja 
kautta vuoden, niin ne eivät päädy järveen.  Siistis-
sä ympäristössä on mukavampi liikkua. On syytä 
muistaa, että jokamiehen oikeuksiin liittyy myös 
velvollisuuksia. 
 

Vesikasvillisuuden niitto 
Vuosikokouksessa esiinnoussut vesikasvillisuuden 
niitto jää tältä vuodelta toteuttamatta, mutta to-
teutetaan ensi vuonna, jos on riittävää kiinnostusta 
omakustantaiseen niittoon. Niittokoneen työhinta 
on 100 €/tunti + alv, lisäksi koneen tuonti Oksjär-
velle maksaa noin 400 euroa. Tunnissa niittää hy-
vissä olosuhteissa noin 30 m x 100 m alueen. Yhdis-
tys osallistuu kustannuksiin käytettävissä olevien 
varojensa puitteissa. Kiinnostus pyydetään ilmoit-
tamaan valmisteluja ja kunnan avustuksen hake-
mista varten   31.8.2020 mennessä Oksyn sähkö-
postiin oksyry@gmail.com. Ilmoittakaa samalla 
puhelinnumeronne mahdollisia yhteydenottoja ja 
myöhempää yhteydenpitoa varten. 

Vuosikokous 9.8.2020 
Tervetuloa yhdistyksen vuosikokoukseen sunnun-
taina 9.8.2020 kello 15 alkaen  

Oksjärven leirikeskuksessa, Salomaantie 162, 
Tammela. Tilaisuus on kaikille avoin.  Kokous pide-
tään sään suinkin salliessa leirikeskuksen ulkotilois-
sa.  Jos virustilanne tai muut syyt muuttavat suun-
nitelmia, ilmoitetaan siitä Oksyn www-sivuilla.  Ko-
kousilmoitus on sääntöjen mukaisesti kaksi viikkoa 
ennen kokousta Forssan Lehdessä. 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 
mukaiset asiat mm. tilinpäätös, toimintasuunni-
telma, talousarvio hallituksen puheenjohtajan ja 
jäsenten (4-6 jäsentä) ja toiminnantarkastajan va-
linta.  Tervetuloa vaikuttamaan ja kertomaan omia 
ideoitanne yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi!   

Yhdistyksen jäsenellä on sääntöjen mukaisesti oi-
keus saada asia käsiteltäväksi kokouksessa ilmoit-
tamalla siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä 
ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 
Käytännössä kirjeen lisäksi asian voi ilmoitta myös 
sähköpostilla Oksyn sähköpostiosoitteeseen oksy-
ry@gmail.com. Ilmoitus tulee olla hallituksen käy-
tettävissä viimeistään 15.7.2020. Kokouksen asia-
lista ja kokousasiakirjat julkaistaan vähintään kaksi 
viikkoa ennen kokousta yhdistyksen www-sivuilla 
www.oksyry.fi.  

Varainhankinta 

Perimme vuosittaisen jäsenmaksun. Erityisprojek-
tien rahoituksen hankkimisessa lähestymme Tam-
melan kuntaa. Mittavien vesiensuojelutoimenpi-
teiden johdosta Oksyn tarvitsemme rahaa tulevaan 
toimintaan. Toivomme lahjoituksia (esimerkiksi 
lahjatilien tuotot yms.) ja kannatusmaksuja yhdis-
tykselle.  

Jäsenmaksu, kannatusmaksu tai järvensuojelu-
maksu on 15 €. Varsinaiset jäsenmaksulaskut posti-
tetaan syksyllä, mutta kannatusluonteisen maksun 
tai lahjoitukset voi suorittaa koska tahansa tilille 
Lounaismaan OP FI78 5025 1620 0118 64. 

Yhdistyksen yhteystiedot 

Tammelan Oksjärven 
Suojeluyhdistys ry 
c/o Ari Hutka 
Taskuahteentie 78  
31300 Tammela 

Sähköposti oksy-
ry@gmail.com 
 
Internet sivut 
www.oksyry.fi 
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