
Oksy Tammelan Oksjärven Suojeluyhdistys ry JÄSENKIRJE 1/2010

oksyry@gmail.com
www.tammelanjarvet.fi/Yhdistykset

Oksjärven Suojeluyhdistyksen jäsenille

Helteinen tervehdys Tammelasta jyrähtelevän taivaan alta!

Oksjärven tutkimustulokset 4.8.2009

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry tutki tilauksestamme järvemme tilan
viime vuonna loppukesällä.
Tutkimustulokset ovat luettavissa kotisivuillamme ja vuosikokouksessa ne ovat
nähtävillä. Kustannus oli noin 500€.
Edellisen kerran näytteitä otettiin vuonna 2001. Muutosta oli tapahtunut lähinnä
lämpötilakerrostuneisuudessa, mitä ei kuitenkaan pidetty ongelmallisena järven
mataluuden takia. Pohjan läheinen vesi oli vähähappista ja rautaa oli
alkanut liueta alusveteen. Fosforipitoisuus oli myös hieman kohonnut.

Ensimmäiseen näytteiden ottoon 1970-luvulla verrattuna muutosta on tapahtunut
lähinnä näkösyvyyden lyhentymisenä. Tämä muutos tapahtui siis jo 1970 ja 2001
vuoden välillä. Päällysveden sameusarvot olivat normaaleja otetuissa näytteissä.
Kaiken kaikkiaan veden laatua voitiin pitää hyvänä loppukesällä 2009.
Limnologi Reijo Oravaisen mukaan Oksjärven tilanne on pysynyt varsin vakaana
1970-luvulta lähtien eikä selvää muutosta ole odotettavissa.
Laajamittaista ojitusta valuma-alueella on vältettävä, jottei humuskuormitus kasva.
Ranta-asutuksen jätehuolto on pidettävä asianmukaisessa kunnossa.

Mielestäni voimme kaikki olla tyytyväisiä, koska mitään merkittävää muutosta huonon-
paan päin ei ole tapahtunut näinä vuosina. Tulevaisuutta ajatellen rakennetut
saostusaltaat auttavat rehevöitymisen estämisessä ja jokaisen omat toimet
harmaiden vesien hallinnassa auttavat pitämään järvemme tilan jatkossakin hyvänä.
Mukavaa on lukea vuosikymmenien päästä tutkimustuloksia, joissa mainitaan
edelleen, että ”tilanne on pysynyt varsin vakaana 1970- luvulta lähtien”

VUOSIKOKOUS Vuosikokous pidetään tutussa paikassa Oksjärven Leirikeskuksessa
Salomaantiellä lauantaina 24.7. kello 14:00 – 17:00. HUOM. AIKA!
Jos haluat ehdottaa Vuosikokouksen asialistalle aiheita, ilmoita ne sihteerille viimeistään 5.7.2010 joko
spostilla tai puhelimitse.

HOITOTOIMENPITEET Niittotalkoot pidetään ennen vuosikokousta kello 10–14. Niittotalkoot aloitetaan jo
perjantai-iltana noin klo 18:00 järven lounaiskulmassa. Mukaan viikate/sirppi ja/tai
oksaleikkuri.

Tarkoituksena on poistaa laajalle levinnyttä lummetta. Niittokoneita voi ja on suositel-
tavaa lainata lintujen pesintäkauden ulkopuolella. Yhdistyksen niittolaitteet ovat
Kylmälahdentie 82:ssa Mika Lehtojärvellä puh. 040 760 6518 ja Huhtaladontie 16:ssa
Åke Hirnillä puh. 0500 485207.

Muita hoitotoimenpiteitä on Niitynojan altaan tyhjentäminen tänä kesänä. Muittenkin
altaiden täyttymistä seurataan ja tarvittaessa ne tyhjennetään.
Vedenkorkeusasteikko on uimapaikan laiturin läheisyydessä järven itälaidalla.

JÄRVISUNNUNTAI JärviSunnuntai pidetään tänä vuonna Kylä Kelpaa 2010 – Kyläasumisen
messujen yhteydessä 18.7.2010. Tapahtuma järjestetään Tammelan kunnantalon
ympäristössä sekä Manttaalin rannassa. Siellä on mm. kuuppamelontakilpailut.
Joukkueita muuten kaivataan, joten jos halukkaita löytyy yhdistyksessä, niin mukaan
vaan.

JÄSENMAKSU Jäsenistä 60 on maksanut jäsenmaksun. Toukokuun loppuun mennessä ehtii vielä
maksaa jäsenmaksun kuluvalta tilikaudelta (2009 – 2010). Epäselvissä tapauksissa
maksuasiaa voi tiedustella rahastonhoitajalta (puh. 040 545 4944).
Netissä on tili- ja yhteystiedot (www.tammelanjarvet.fi/Yhdistykset)

PALAUTE Yhdistyksen asioita voi kysellä tai antaa ehdotuksia sähköpostilla oksyry@gmail.com

Hyvää alkanutta kesää kaikille!
Mika Lehtojärvi/Hanna Hirn 05/2010


