Oksy Tammelan Oksjärven Suojeluyhdistys ry
Puheenjohtajan palsta
Mukavaa syksyä ja Jouluajan odottelua Oksjärven
alueen asukkaille, kesäasukkaille ja kiinteistöjen
omistajille.
Toimintasuunnitelman mukaisesti
toiminta on ollut vähäistä ja olemme keskittyneet
varojen hankkimiseen tuleviin hankkeisiin.
Tämän vuoden kesä oli aikaisempia sateisempi ja
veden pinta pysyi varsin hyvällä korkeudella.
Järven kannalta tämäkin kesä meni varsin hyvin,
levistä ja kalakuolemista ei ainakaan tullut tietoa.
Koronapandemia on hiljentynyt toimintaa ja
ihmiset
eivät
paljoa
tapaile
toisiaan.
Vuosikokouksessakin oli vain viisi osanottajaa.
Toivottavasti tämä johtui Koronasta ja ensi vuonna
osallistujajoukko on huomattavasti suurempi. Jos
yhdistyksessä ei löydy aktiivisia toimijoita,
yhdistyksen toiminta näivettyy ja yhdistyksen
olemassaololle ei ole oikeutusta. Toivottavasti
tällaiseen tilanteeseen ei tulla, ainakin minun
mielestäni yhdistys tekee tärkeää työtä Oksjärven
hyväksi.
Yhteistyöterveisin Hannu

Vuosikokous
Vuosikokouksen
vähäinen
osallistujamäärä
vaikeutti hallituksen valintaa. Puheenjohtajana
jatkaa vielä kuluvan toimintakauden Hannu
Nummela, varapuheenjohtajana Jukka Okslahti ja
Sihteerinä Ari Hutka. Uutena hallitukseen valittiin
aikaisemminkin hallituksen jäsenenä toiminut
Pertti Kaunisharju, hallituksen jäseninä jatkavat
Eino Kujala ja Heino Ruottinen. Tuomo Mäkelä ja
Toivo Väistö jäivät pois hallituksesta omasta
pyynnöstään.
Kokouksessa
hyväksytyt
toimintakertomus sekä uusi toimintasuunnitelma
ym.
ovat
nähtävissä
internet-sivuilta
www.oksyry.fi.
Toimintasuunnitelmassa 2020 - 2021 ei ole suuria
hankkeita tälle toimintakaudelle, mutta kesälle
2021 on suunniteltu vesikasvillisuuden niittoa ja
laskeutusaltaiden tyhjennystä.

Vesikasvillisuuden niitto
Kesän jäsentiedotteessa tiedusteltiin kiinnostusta
vesikasvillisuuden omakustantaiseen niittoon.
Niittohinta on 100 €/tunti + alv, lisäksi koneen

Syksyn 2020 jäsentiedote

tuonti Oksjärvelle maksaa noin 400 euroa. Tunnissa
niittää hyvissä olosuhteissa noin 30 m x 100 m
alueen. Yhdistys osallistuu yhdistyksen jäsenten
kustannuksiin käytettävissä olevien varojensa
puitteissa. Kiinnostuneita oli vain kaksi, mutta
haimme silti kunnalta avustusta. Perumme
hankkeen, ellei enempää kiinnostusta ole.
Kiinnostus pyydetään ilmoittamaan valmisteluja
varten 20.11.2020 mennessä Oksyn sähköpostiin
oksyry@gmail.com.
Ilmoittakaa
samalla
puhelinnumeronne mahdollisia yhteydenottoja ja
myöhempää yhteydenpitoa varten.

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. Järven
kunnossapito- ja suojelutoimiin haemme avustusta
Tammelan kunnalta ja ELY-keskukselta. Otamme
vastaan
lahjoituksia
ja
kannatusmaksuja.
Pienelläkin jäsenmaksulla keräämme merkittävän
summan Oksjärven suojeluun.
Jäsenmaksu, kannatusmaksu tai järvensuojelumaksu on henkilöjäseniltä 15 €. 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.

