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Keväinen tervehdys puheenjohtajalta * Olemme tiedustelleet menneenä talvena Oksjärven rantakiinteistöjen omistajilta mielipidettä pohjapadon
rakentamisesta Oksjokeen. Hanke sai lähes sataprosenttisen kannatuksen. Mielipidekyselyn lisäksi teetimme
Tammelan kunnan avustuksella maastomallin laserkeilaamalla osana isompaa kokonaisuutta. Maastomallinnusta
tarvitaan mahdollisessa hyöty-/ haittaselvityksessä. Hanke etenee pikkuhiljaa taloudellisen tilanteen mukaan.
*Pohjapadon tarkoitus on siis rajoittaa aliveden korkeutta. Oikein kuivana kesänä vesi saattaa laskea kovin alas, ja
tällöin pohjapato rajoittaa veden virtausta pois Oksjärvestä, ja vesimäärä saadaan pysymään runsaampana järvessä.
Varsinkin ennen järven jäätymistä alhainen vedenpinta on kalaston kannalta huono asia, sillä vapaata vesitilaa jää
vähemmän talveksi.
*Yhdistyksen hallitus on priorisoinut järven hyväksi tehtäviä toimenpiteitä. Ensisijainen tehtävä on rajoittaa lumpeen
kasvua niittämällä. Sopivaa urakoitsijaa tehtävään on etsitty ja tarjouksia pyydetty. Kuluvana kesänä pääsemme
vihdoin aloittamaan useamman kesän hankkeen. Lisäksi Niitunojan saostusaltaan tyhjentäminen täytyy teettää tänä
kesänä ja muidenkin järveen laskevien ojien saostusaltaiden kunto tarkistetaan.
*Muistutamme vielä, että jokainen ranta-asukas voi itse vaikuttaa Oksjärven puhtauteen huolehtimalla harmaiden
vesien asiallisesta hoidosta!
**********
OKSJÄRVI-PÄIVÄ

Maailman ympäristöpäivän teemoilla vietetään Oksjärven Leirikeskuksessa jälleen
”avoimien ovien” päivää keskiviikkona 30.5.2012 klo 14–20. Saunomista ja paikkoihin
tutustumista, tarjoilua ja arvontaa! Mukana kunnan nuorisotoimi ja Oksyn edustaja.
Tervetuloa!

JÄRVISUNNUNTAI

JärviSunnuntai – tapahtuma järjestetään tänä vuonna Tammelan keskustassa

OKSYN VUOSIKOKOUS

Vuosikokous pidetään Salomaantie 162 Oksjärven Leirikeskuksessa tänä vuonna
lauantaina 11.8.2012 klo 14. Kokouksen pääaiheena on Oksjokeen rakennettava
patohanke. Esillä myös sääntömääräiset vuosikokousasiat.

Rauhaniemen kesäteatterin alueella sunnuntaina 17.6.2012 klo 13–16. Tapahtuman
mainos löytyy osoitteesta:
http://www.tammelanjarvet.fi/images/uploadedimages/JiSunnuntain%20mainos%20%
2017_6.pdf).

Toivomme paikalle runsaasti osallistujia patoprojektin jatkotoimenpiteistä päättämään!
VESIKASVIEN NIITTO

Hallitus on ottanut selvää eri mahdollisuuksista vähentää tai poistaa Oksjärven
runsastunutta vesikasvillisuutta. Järvellä tulevat vierailemaan kesän aikana sekä
niittokoneurakoitsija että ruoppaaja. Pahimmat vesikasvien kasvupaikat kartoitetaan
järvellä ja loppukesästä ne on tarkoitus poistaa. Järvelle ollaan hankkimassa myös
luomuniittäjä eli piisami, joka joku vuosi sitten katosi kokonaan järveltämme.
Ennen näitä toimenpiteitä pyydetään jokaista ranta-asukasta itse huolehtimaan oman
rannan kasvillisuuden poistosta. Voimme hankkia lisää niittolaitteita, jos niitä tarvitaan.
Tavallinen viikate on kuitenkin paras pienten alueitten hoitoon. Koneellinen niitto
voidaan tehdä vain ”ulapalla”.
Ranta-asukkaita pyydetään ottamaan yhteys Mika Lehtojärveen (gsm 040 7606518)
niittoaluetoivomuksista.
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