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Vedenkorkeus- ja näkösyvyysmittauksia on tehty tilikauden 2017 - 18 aikana.
Näkösyvyys on pysynyt varsin hyvänä. Veden korkeus on ollut normaalia korkeammalla.
Saarisuon ojaan edellisen tilikauden aikana rakennettuun kalkkikivisuodattimeen lisättiin kalkkia 33 tonnia
ja muutoinkin suodatinta paranneltiin. Saarisuonojan rannan läheinen uoma ennallistettiin ja samalla
muodostui kosteikko/pintavalutuskenttä.
Sekä kalkkikivisuodattimen parantamiseen että uoman
ennallistamiseen ELY-keskus myönsi avustusta 2 500 euroa. Myös Tammelan kunta myönsi kohteeseen
1 000 euron kohdeavustuksen.
Hankkeen kustannusarvio oli 5 000 euroa, josta yhdistyksen
omarahoitusosuus alkuperäisen suunnitelman mukaan 2 500 euroa. ELY-keskuksen myöntämästä
avustuksesta on vielä saamatta noin 770 euroa, mikä on kirjattu tilinpäätöksessä lyhytaikaisiin saamisiin.
Lopputilitys tehdään kesän 2018 aikana ja avustus maksetaan sen jälkeen.
Uoman ennallistamisen suunnitelmasta jouduttiin poikkeamaan ja hanke maksoi ennakoitua enemmän.
Kalkkikivisuodattimen parannus ja uoman ennallistaminen maksoivat kaikkiaan 11 573,75 euroa.
Kustannuksiin sisältyi näytteiden ottoa ja järven tilan seuraamista. Hankkeen toteutusta tuki
maanomistajan myönteinen suhtautuminen ja 2 800 euron lahjoitus yhdistykselle. Lahjoitus oli
yleislahjoitus ja se on kirjattu kannatusmaksuihin. Hanke onnistui toiminnallisesti hyvin. Tuomo Mäkelä
teki hankkeeseen 516 talkootyötuntia. muitakin talkoolaisia oli vähäisessä määrin.
HALLINTO:
Vuosikokous pidettiin Oksjärven Leirikeskuksessa sunnuntaina 13.8.2017, kokouksessa käsiteltiin sääntöjen
mukaiset asiat. Kokouksessa esiin nousivat myös Oksjoen pohjapato ja yhdistyksen sääntöjen
muuttaminen. Molemmat asiat jäivät hallituksen valmisteltavaksi kesän 2018 vuosikokoukseen.
Hallitus piti tilikauden aikana kolme kokousta. Lisäksi toimintakauden 2016–2017 aikana asioista vaihdettiin
ajatuksia sähköpostitse. Hallitukseen kuuluivat Hannu Nummela pj, Jukka Okslahti vpj, Ari Hutka sihteeri,
Eino Kujala, Tuomo Mäkelä, Heino Ruottinen sekä Toivo Väistö. Hallituksen jäsenistä Tuomo Mäkelä toimi
yhdistyksen projekteista vastaavana.
Oksyllä on oma sähköposti ja www-sivut. Jäsenkirjeitä lähetettiin 2 kertaa, syksyllä ja keväällä.
Maksettuja henkilöjäsenmaksuja on 64 kappaletta ja Tammelan kunta ja UPM Kymmene Oyj ovat
yhteisöjäseniä, jäsenmaksuista kertyi yhteensä 1 020 euroa.
TALOUS:
Yhdistyksen kassa on tilikauden päättyessä käytännössä tyhjä ja Saarisuonojan hankkeista jäi velaksi
kulukorvauksia hiukan yli 2 000 euroa. Velalle on maksuaikaa ja yhdistyksen maksuvalmius pidetään
sellaisena, että juoksevista menoista selvitään. Toimintakauden alijäämä oli 4 520,96 euroa, talousarvion
mukainen alijäämä oli 3 117 euroa. Poistoja rakennuksista tehtiin 297,32 euroa, rakennusten tasearvo on
nyt 0 euroa.
Taseen oma pääoma on miinuksella 524,24 euroa. Seuraavan tilikauden aikana oma pääoma tulisi saada
hieman plussalle, joten yhdistyksellä ei ole varaa suurempiin hankkeisiin lähivuosina.
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