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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Keväinen tervehdys kaikille Oksjärvestä kiinnostuneille!
Talven ote on ollut tiukka varsinkin nyt keväällä. Se loi erinomaiset olosuhteet virkistyskäytölle, 
koska aurinko on paistanut, ja kirpeät yöpakkaset pitivät jään helposti ja turvallisesti kuljettavana.
Nyt jäidenlähdön aikaan on jokaisen mökkiläisen hyvä varmistaa, ettei mitään irtainta lähde 
ajelehtimaan. Tarkistakaa varsinkin laitureiden, venepaikkojen ym. rantarakenteiden paikallaan 
pysyminen.

Lumpeiden juurakoiden poiston kokeilu

Valitettavasti emme pystyneet suorittamaan kokeilua viime syksynä sateiden ja pakkasen vuoksi. 
Urakoitsijan kanssa on sovittu, että toimenpide suoritetaan mahdollisimman pian jäiden lähdettyä. 
Paikkahan on Hangaslahti Erkkilän niityn - Levonnokan lähistöllä, järven länsilaidalla. Alue on hieman 
kauempana rannasta, n. 1,5-2 m syvyistä. Rahaa on tarkoitus käyttää n. 2000–3000 euroa.

Työ tehdään koneellisesti ja se aiheuttaa lievää veden samenemista paikallisesti, mutta sakka 
laskeutuu pohjaan muutamassa päivässä. Työsuorituksen tarkka ajankohta riippuu jäiden lähdöstä, 
todennäköisesti se tapahtuu 1-15.5.2013 välisenä aikana ja kestää 2-3 päivää - säävarauksella.

On toivottavaa, että jonkin verran talkooporukkaa tulisi avustamaan rannassa, etteivät 
juurakonpalat karkaa nosturin ulottumattomiin. Alustavat talkooilmoittautumiset kirjeen lopussa 
oleviin yhteystietoihin, että pystymme ottamaan yhteyttä koneen tulon varmistuessa. Talkootyö jos 
mikä on oiva tapa hoitaa järveä ja sosiaalisia yhteyksiä.

Nautinnollista kesää kauniilla Oksjärvellämme!
Tuomo

SIHTEERI TIEDOTTAA

Siltä vaikuttaa, että todellakin siirrymme suoraan kesäkauteen tänä vuonna!

Yleistä
Rantoja siivotessa muistetaan, että roskat kerätään pois rannan läheisyydestä ja huolehditaan 
hulevesistä, etteivät ne pääse järveen.  Kaikki järven kanssa tekemisissä olevat ovat vastuussa koko 
järven tilasta ja kaikenlaista veden ja järven ympäristön saastuttamista vältetään. Jos mökkejä 
vuokrataan ulkopuolisille, kerrotaan heillekin jätehuollosta ja muista ranta-asumiseen liittyvistä 
seikoista. 
Jos tontin omistaja vaihtuu, pyydetään siitä myös ilmoittamaan Oksyn hallitukselle.

Tulevia tapahtumia
*  LounaPlussa järjestää "Ankkarallitapahtuman" Forssassa Loimijoen rannassa torstaina 9.5.2013. 
Ravintolalaiva Jannun viereen tulee telttoja, joihin yhdistykset voivat tulla ilmaiseksi esittelemään 
toimintaansa (täytyy varata LounaPlussasta)

Pankais ideoiden si !
*  LounaPlussa ry kerää IDEOITA uuden EU-ohjelmakauden käyttöön vuosille 2014–2020!
Vastaamalla pikkukyselyyn pääset vaikuttamaan siihen, mihin toimintaa ja rahoitusta jatkossa 
suunnataan Forssan seudulla. Ideoita voi esittää 5.6.2013 saakka. Linkki lomakkeeseen:

www.oksyry.fi
www.tammelanjarvet.fi/yhdistykset

oksyry@gmail.com

http://www.tammelanjarvet.fi/yhdistykset
http://www.oksyry.fi/
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https://docs.google.com/forms/d/1VMdDvz-BmDJfBQd-uVHEu2tbiKl0N4SGsFVvtDF9uBA/viewform?
sid=4a6e9f0763ca9940&token=Pdrp-D0BAAA.bTodfzyo1os8x_PkHSalQw.GHfu19bCHWzdNEgjbzrGvg

Lisätietoja:
www.lounaplussa.fi<http://www.google.com/url?q=http%3A%2F
%2Fwww.lounaplussa.fi&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHPH41jSpCTdUGLkD3onXAf2gXrnw

* Tänä kesänä JärviSunnuntai-tapahtuma pitää välivuoden. Oksy osallistuu kyllä muiden 
vesiensuojeluyhdistysten kanssa kunnan järjestämiin tapahtumiin – esim. kesäasukaspäivään tai 
omakotiyhdistyksen järjestämiin. Seuraa Tammelassa tapahtuu –kalenteria ja Oksyn omia kotisivuja.

* Elokuussa Oksjärvellä koekalastetaan ja otetaan erilaisia näytteitä vedestä. Tämä kuuluu EAKR- 
”TAMMELAN JÄRVIEN JA KALASTON TUTKIMUS JA KUNNOSTUS” -hankkeeseen ja sen tekee Riista- 
ja kalatalouden tutkimuslaitos. Oksjärvi  kuuluu niiden viiden (5) järven joukkoon, jotka tulevana 
kesänä koekalastetaan. Hankkeesta voi katsoa lisää Tammelan kunnan sivuilta tai osoitteessa: 

http://www.tammela.fi/asuminen_rakentaminen_ja_ymparisto/vesiensuojelu/vesiensuojeluhankkeet/tammel
an_jarvien_ja_kalaston_tutkimus_ja_kunnostus_hanke/

* Maailman ympäristöpäivänä 5.6.2013 Oksyn edustaja osallistuu Oksjärven Leirikeskuksessa 
järjestettävään avoimien ovien päivään.

Oksyn tilikausi päättyy toukokuun loppuun – VUOSIKOKOUS pidetään lauantaina 10.8.2013 klo 
14–17 Leirikeskuksessa. Ehdotukset esityslistalle pyydetään heinäkuun 21. päivään mennessä 
Oksyn sähköpostiin. Uudet jäsenmaksutilisiirrot postitetaan vasta syyskuussa. 

Tervetuloa vuosikokoukseen!

* Jo muutaman kesän ajan on Särklahdessa maannut valkoinen vene kumollaan hyljättynä – tietääkö 
joku, kenen se on. Tarkoitus on vetää se rantaan ja kääntää oikein päin alkukesän aikana. Eino 
Kujalalta voi kysyä veneestä lähemmin (eino.kujala@surffi.net ). 

Hanna
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