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Puheenjohtajan palsta  
Mukavaa syksyä ja talven odottelua Oksjärven 
alueen asukkaille, kesäasukkaille ja kiinteistöjen 
omistajille.  Yhdistyksen toiminta on ollut aika 
hiljaista osittain koronapandemiasta johtuen 
osittain muista syistä. Sekä viime kesälle 
suunniteltu vesikasvillisuuden niitto että 
laskeutusaltaiden tyhjennys jäivät toteuttamatta. 
yhdistys kuitenkin toimii ja yritetään ensi kesänä 
uudelleen. 

Kulunut kesä oli varsin lämmin ja vähäsateinen. 
Oksjärven tila säilyi kuitenkin melko hyvänä. Pieniä 
sinileväesiintymiä oli, mutta mitään suurempaa 
esiintymää tai kalakuolemia ei korviini ole 
kantautunut. Veden pinnan korkeus toki laski 
kevään lukemista, mutta kohtuullisella tasolla 
pysyttiin tässäkin.  

Yhteistyöterveisin Hannu 

 

Vuosikokous  
Vuosikokoukseen saatiin edellisvuotta suurempi 
osanottajajoukko. Vuosikokous valitsi hallituksen 
puheenjohtajaksi vielä täksi toimikaudeksi Hannu 
Nummelan. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin 
Liisa Karikuusi, varapuheenjohtajana jatkaa Jukka 
Okslahti, sihteerinä Ari Hutka ja hallituksen muina 
jäseninä Pertti Kaunisharju, Eino Kujala ja Heino 
Ruottinen. Vuosikokouksen pöytäkirja, 
toimintakertomus ja uusi toimintasuunnitelma ym. 
ovat nähtävissä Oksyn nettisivuilta www.oksyry.fi. 

Vuosikokouksessa keskusteltiin yhdistyksen 
toiminnan jatkuvuudesta. Nykyiset aktiivitoimijat 
ovat olleet mukana jo varsin pitkään ja ikääkin 
toimijoille kertyy. Uusia toimijoita ja myös nuoria 
toimijoita tarvitaan mukaan, jotta aktiivista 
järvensuojelutyötä voidaan pitää yllä. Näin 
edistetään järven säilymistä niin hyöty kuin 
virkistyskäytössä ja samalla vaikutetaan ranta-
asukkaiden ja muiden järvellä viihtyvien 
hyvinvointiin. 
 
Vuosikokouksessa julkistettiin historiikki 
yhdistyksen 20-vuotisesta toiminnasta, historiikki 
keskittyy yhdistyksen käytännön toimintaan 

Oksjärven hyväksi. Historiikki on luettavissa Oksyn 
nettisivuilta www.oksyry.fi.   
 

 

 Jäsentiedotteen jakelu  
Toimintasuunnitelman mukaisesti pyrimme 
lisäämään jäsentiedotteen jakelua sähköpostitse. 
Tämä säästäisi varoja varsinaisiin 
vesiensuojelutoimiin. Jos olet valmis 
vastaanottamaan jäsentiedotteen sähköpostilla 
lähetä sähköpostisoitteesi nettisivujemme 
www.oksyry.fi yhteydenottolomakkeen kautta 
yhdistykselle. 
 

   

Varainhankinta 
Perimme vuosittaisen jäsenmaksun. 
Erityisprojektien rahoituksen haemme avustusta 
Tammelan kunnalta ja ELY-keskukselta. Otamme 
vastaan lahjoituksia ja kannatusmaksuja. Myös 
lahjoitukset järvensuojelutyöhön ovat tervetulleita.  

Jäsenmaksu, kannatusmaksu tai järvensuojelu-
maksu on henkilöjäseniltä 15 €. Pienelläkin 
summalla saamme rahaa kokoon järven 
suojelutyöhön. Varsinaiset jäsenmaksulaput 
postitetaan tämän tiedotteen mukana, 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 

Sähköpostiosoite 
oksyry@gmail.com 
 
Internet sivut 
www.oksyry.fi 

 

Vesiensuojelutyö 
Yhdistys toteuttaa toimintasuunnitelman mukaista 
vesiensuojelutyötä.    

Jokainen yhdistyksen jäsen voi tehdä aistinvaraista 
seurantaa ja tarkistuksia. Mahdollisista 
poikkeamista ja ongelmista voi ja tulee raportoida 
järven suojeluyhdistykselle tai osakaskunnalle. 
Omaehtoinen vesiensuojelutyö on järven kannalta 
erittäin tärkeää.
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