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TOIMINTA:           1 
 
Vedenkorkeus- ja näkösyvyysmittauksia on tehty tilikauden 2018 - 19 aikana.  
Näkösyvyys on pysynyt varsin hyvänä.  Veden korkeus oli kuivan kesän johdosta normaalia alempana. 
 
Edellisen tilikauden aikana saarisuonojan rannan lähellä ennallistettua uomaa tiivistettiin ja siihen käytettiin 
243 euroa. Saarisuonojan hankkeen nimissä käytettiin järven tilan tutkimuksiin noin 148 euroa. 
Saarisuonojan hanke päätetään tilikauteen 2018 - 19. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 12 112,43 
euroa.  Hankkeeseen saatiin avustuksia ELY-keskukselta 2 500 euroa ja Tammelan kunnalta 2 000 euroa. 
Yhdistyksen rahoitusosuudeksi jäi siis 7 612,43 euroa.  Hanketta rahoitettiin myös tilikaudella 2017 – 18 
saadulla 2 800 euron yleislahjoituksella. 
 
Yhdistys järjesti yhteistyössä Tammelan kunnan kanssa Oksjärvipäivän kansainvälisenä ympäristöpäivänä. 
Viileästä säästä huolimatta osallistujia oli muutamia kymmeniä. 
 
            
HALLINTO: 
Vuosikokous pidettiin Oksjärven Leirikeskuksessa sunnuntaina 12.8.2018, kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 
mukaiset asiat, hyväksyttiin yhdistyksen sääntöihin muutoksia. Lisäksi kokous päätti pitää Oksjoen 
pohjapatohankkeen aktiivisena, yhdistys kerää varoja hankkeen toteuttamiseksi kuitenkin yhdistyksen muu 
toiminta huomioiden. 
       
Hallitus piti tilikauden aikana kaksi kokousta. Lisäksi toimintakauden 2018–2019 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 68 kappaletta ja Tammelan kunta ja UPM Kymmene Oyj ovat 
yhteisöjäseniä, jäsenmaksuista kertyi yhteensä 1 080 euroa. 
 
TALOUS:   
Yhdistyksen kassa oli tilikauden alkaessa käytännössä tyhjä ja Saarisuonojan hankkeista jäi velaksi 
kulukorvauksia hiukan yli 2 000 euroa. Tilikauden aikana velat maksettiin ja toiminta pidettiin sellaisena, 
että tilikauden päättyessä tilillä oli varoja 1 857,47 euroa. Toimintakauden ylijäämä oli 2 381,71 euroa, 
talousarvion mukainen ylijäämä oli 730 euroa.  Yhdistyksellä ei ole poistonalaista omaisuutta, joten poistoja 
ei tilikaudella tehty.  Tilikauden hyvän tuloksen mahdollisti Tammelan kunnan myöntämä 1 000 euron 
avustus Saarisuonojan hankkeeseen sekä kunnan myöntämä vuoden 2019 avustus 750 euroa. Tämä 
avustus maksettiin jo toukokuussa, kun se edellisvuosina on maksettu vasta syksyllä.  
 
Taseen oma pääoma oli tilikauden alkaessa miinuksella 524,24 euroa.  Tilikauden päättyessä oma pääoma 
oli 1 857,47 euroa, joten oma pääoma on toimintasuunnitelman mukaisesti palautettu.  Varojen keruu 
Oksjoen pohjapatohankkeeseen merkitsee, että yhdistyksellä ei ole lähivuosina mahdollisuuksia suuriin 
hankkeisiin.  
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