Tammelan Oksjärven Suojeluyhdistys ry

Puheenjohtajan palsta
Tervehdys Oksjärven kauniista kesästä nauttineille, kuten
myös muille järveä käyttäville ja siihen vaikuttaville.
Kiitos vuosikokoukseen osallistuneille aktiivisesta
osallistumisesta, samoin kiitos hallituksen jäsenille ja
talkoolaisille. Erityiskiitos Hanna Hirnille pitkäaikaisesta,
hyvin hoidetusta ja ansiokkaasta sihteeri / rahastonhoitaja
-pestistä, sekä hallituksen ”paapomisesta”. Samoin Åke
Hirnille pitkästä, aina hyvin suoritetusta
toiminnantarkastajan toimesta.
Järven pinta on ollut poikkeuksellisen alhaalla varsinkin
heinä- elokuussa. Pinnankorkeus- ja ja näkösyvyyskäyrät
pyrimme laittamaan yhdistyksen verkkosivuille.
Loppukesän lämpiminä ja tyyninä jaksoina huomasimme
järvellämme levämuodostusta.
Otimme näytteet 28.7.2013. Tutkimuksissa niistä löytyi
Anabaena cf. circinalis-, ja Microcystis- suvun sinilevää.
Lisäksi näytteessä oli harmitonta Botryococcus brauniiviherlevää ja yksittäisiä Gymnodinium-suvun
panssarileviä.
Myrkyllisyystutkimusta varten otimme uudet näytteet 2425.8. Myrkyllisyyttä niissä ei havaittu, mutta tutkijan
mukaan yksi näyte ei poissulje myrkyllisyyden
mahdollisuutta.
Ylläolevasta johtuen olemme HUOLESTUNEITA.
Vuosikokous päätti, että vesikasvien poisto ja pohjapadon
rakentamisen tutkiminen/ projektin jatkaminen ovat
todella tärkeitä asioita. Pelkkä seuranta ei enää riitä.
Samoin järveen tulevan kuormituksen määrää olisi syytä
tutkia (VAPO:n turvesuo, metsä- ja suo-ojitus), koska se
on oleellista järven tilan kannalta.
Jokainen huolehtikoon omasta rannastaan, jätehuollosta
ja yleisestä siisteydestä. Tämä on syytä mainita myös
vuokralla oleville tai tilapäisesti järvellä oleskeleville.
Nautinnollista syksyä kauniilla Oksjärvellämme!
Muistakaamme huolehtia sen kunnosta niin hyvin kuin
mahdollista.
Terveisin Tuomo
Puhelin 0400 401187

Järvimaiseman siisteys
Kuluneena kesänä on ajelehtinut rantaan parina
perättäisenä perjantaina useita kottikärryllisiä
lumpeiden/ulpukoiden lehtiä. Huomioimmehan kaikki,
että niittojäte tulee kerätä pois, NIITTÄJÄN TOIMESTA.
Järvestä on löytynyt ajelehtimasta myös muuta sinne
kuulumatonta, muovinen tienvarsitolppa ja paksua
lastulevyä.
Pidetään yhdessä järvemme siistinä!.

Syyskuun 2013 jäsentiedote

Vuosikokous
Vuosikokous pidettiin Tammelan Oksjärven
leirikeskuksella lauantaina 10.8 klo 14 alkaen.
Tilaisuudessa oli läsnä 14 henkilöä. Vuosikokous vahvisti
tilinpäätöksen ja hyväksyi uuden toimintasuunnitelman.

Vuoden 2014 hallitus
Puheenjohtajana jatkaa Tuomo Mäkelä. Yhdistyksen
pitkäaikainen sihteeri Hanna Hirn vähentää toiminnallisia
tehtäviään ja sihteerin tehtävät siirtyvät Ari Hutkalle.
Hanna jatkaa suojelutyötä aktiivisena järviasukkaana.
Hallituksen muut jäsenet ovat Pertti Kaunisharju, Eino
Kujala, Mika Lehtojärvi, Heino Ruottinen sekä Toivo
Väistö. Varajäseninä toimivat Jukka Okslahti sekä Henry
Hirn.

Näkösyvyys Oksjärvessä
Kuluneena kesänä järven näkösyvyydeksi on mittailtu
1,6m ja 2m välisiä tuloksia. Keväällä järvi on ollut
sameampi kuin loppu kesästä. Mittauksessa mittaaja
arvioi Secchi-levyn näkyvyyttä järvessä. Mittauksia ovat
suorittaneet Eino Kujala ja Toivo Väistö.

Pohjapatohanke
Toimintasuunnitelmaan päätettiin lisätä pohjapato
hankkeen jatkaminen. Pohjapadolla pyrittäisiin
nostamaan järven alinta pintaa. Alimman tason
rajoittaminen vähentäisi vesikasvien kasvua ja pitäisi
järven viileämpänä myös kuluneen kaltaisena lämpöisenä
kesänä. Kokouksessa tutustuttiin Mika Lehtojärven
toimittamiin pinnankorkeus tuloksiin. Kokouksessa
arvioitiin järven rehevöitymisen merkitystä nykyisten
mökkien arvolle. Kokouksessa pohdittiin, minkälaisia
vahinkoja järven alatason nostaminen voisi tuoda. Yhtenä
ongelmana mainittiin Pehkijärven saama virtaus.
Kokouksessa esitettiin epäilys, että Pehkijärvessä olisi jo
pohjapato jolloin Oksjärven pohjapadolla ei olisi hirveän
suurta merkitystä Pehkijärven pinnan alatasoon.
Kokouksessa oli myös esillä kartta vuodelta 1785 (Ruotsin
kuninkaan kartasto) jossa Oksjoki lähtee järvestä
voimakkaasti mutkitellen. Nykyisistä kartoista ja
maastosta näkee selvästi, että joki on kaivettu
viivasuoraksi. Ilmeisesti joesta on joskus ollut tarkoitus
uittaa tukkeja 1920-40 luvulla.
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Pehkijärven pohjapato
Pehkijärvessä on ollut vedenkorkeuden säännöstelypato
kymmeniä vuosia (ainakin 50-60v). Veden pintaa on
pidetty ainakin 30 vuotta 40cm ylempänä aikoinaan
määritettyä lainmukaista tasoa. Nyt pato aiotaan uusia ja
tämä 40 korkeampi vedenpinnan taso on tarkoitus
”laillistaa”. Samalla aiotaan ruopata tulo- ja laskujokien
suut sekä Lamminpään lammen salmi. Asiakirjat ovat
nähtävillä Tammelan kunnantalolla. Pehkijärveen laskee
useampia jokia, Oksjoen vesimäärät ovat suhteellisen
pieniä muihin verrattuna.

Syyskuun 2013 jäsentiedote

kunnostus-hankkeesta on ollut tänä kesänä kaksi
artikkelia Forssan Lehdessä. Oksy osallistuu hankkeeseen
2013. Oksjärvi on yksi hankkeen koekalastusjärvistä, ja
koekalastus suoritettiin syyskuun alussa – samalla otettiin
vedestä erilaisia näytteitä.
Lisätietoa: www.tammela.fi
-> Asuminen, rakentaminen ja ympäristö
-> Vesiensuojelu
-> Vesiensuojeluhankkeet
-> Tammelan Järvien ja kalaston tutkimus ja
kunnostus hanke

Yhdistystoiminta

Varainhankinta

Toimintavuonna 2014 toimintamme painopistealueina
ovat konkreettiset hoitotoimenpiteet Oksjärvellä,
yhteyksien pitäminen muihin vesiensuojelun kannalta
tärkeisiin yhteisöihin sekä osallistuminen kunnan
vesistöjen suojelu- ja tutkimustyöhön.
Järjestötoiminta
Vuosikokous pidetään kesällä Oksjärven Leirikeskuksessa.
Yhdistyksen hallinnosta vastaa vuosikokouksessa valittu
hallitus. Hallitus kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa, ja
tarpeen vaatiessa pidetään myös puhelin/sähköposti palavereita. Näin esim., jos asiassa tarvitaan nopea
mielipide tai päätös. Ylläpidämme yhdistyksen omaa
internet-sivustoa www.oksyry.fi, ja yhdistys on mukana
www.tammelanjarvet.fi/yhdistykset Tammelan kunnan
sivuilla.
Yhdistyksen edustajat osallistuvat erilaisiin
järvienkunnostushankkeisiin ja niihin liittyviin
seminaareihin ja kokouksiin. Yhteyttä kunnan ja Oksyn
välillä pitää pääasiallisesti pj. Oksy on näkyvillä netin
lisäksi mm. erilaisissa yleisötapahtumissa.
Jäsentiedotteet, Vuosikokouksen pöytäkirja,
Vuosikertomus ja Toimintasuunnitelma ovat luettavissa
kotisivuilla.

Perimme vuosittaisen jäsenmaksun. Erityisprojektien
rahoituksen hankkimisessa lähestymme Tammelan
kuntaa. Otamme vastaan lahjoituksia ja kannatusmaksuja.

Vesiensuojelutyö
Oksjärven vedenpinnan korkeutta seurataan säännöllisesti
ja lukemat kirjataan ylös.
Valvomme ja huollamme rakennettuja saostusaltaita.
Jatkamme yhteydenpitoa niittourakoitsijaan keväällä
epäonnistuneen koeniiton vuoksi ja jatkamme
niittoprojektia kaislan, lumpeiden ym. vesikasvien
poistamiseksi. Urakoitsija kehittelee laitteistoaan
edelleen. Niittoon on saatu kunnan avustus.
Jokainen ranta-asukas tai järveä muuten virkistykseen
käyttävä jäsen seuraa oman alueensa ympäristöä ja
ilmoittaa mahdollisista muutoksista hallitukselle. Kaikki
jäsenet ovat vastuussa myös koko järven tilasta ja pyrkivät
välttämään kaikenlaisen veden tai järven ympäristön
saastuttamista.

Oksyn tilikausi on 1.6.–31.5. Jäsenmaksu, kannatusmaksu
tai järvensuojelumaksu pysyy ennallaan eli 15€, ja
toivomme, että se maksetaan eräpäivään mennessä tilille
FSOP FI78 5025 1620 0118 64
Tiedotteet ja tilisiirrot lähetetään Tammelan kunnalta
saadun asukas – ja maanomistus- luettelon mukaisesti
kaikille, jotka ovat Oksjärven kanssa tekemisissä. Sama
nimiluettelo on myös osakaskunnan käytössä. Maksun
maksamatta jättäminen ei tarkoita yhdistyksestä
eroamista, ja se on vapaaehtoinen. Yhdistys ottaa
vastaan myös lahjoituksia järvensuojelutyöhön.

Oksjärven ranta-asemakaava
Kaavoitustarve on lähtenyt liikkeelle tilan 2:39 melko
kookkaan ranta-alueen myynnistä loppuvuonna 2012.
Maa-alueeseen kuuluu rantaviivaa noin 700 metriä.
Kaavahankkeen aloittamisvaiheen viranomaisneuvottelu
oli 7.2.2013. Kaavakonsultti Insinööritoimisto Poutanen
Oy on toimittanut kuntaan neuvottelun perusteella
tarkennetun osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä
viranomaisneuvottelun muistion.
Varsinaisen kaavoitustyön kaavassa tekee kaavakonsultti
Insinööritoimisto Poutanen Oy maanomistajien
kustannuksella. Myös kaavan selvitykset laaditaan
maanomistajien kustannuksella (esim. luontoselvitys).
Lisätietoa saa Tammelan kunnan internetsivuilla tai
kysymällä Tammelan kunnasta.

Yhdistyksen yhteystiedot

Koekalastus

Tammelan Oksjärven Suojeluyhdistys ry
c/o Ari Hutka
Taskuahteentie 78
31300 Tammela

Tammelan kunnassa on alkanut uusi EAKR-rahoitteinen
hanke, jossa tutkitaan Tammelan järvien veden ja
kalaston tilaa. Tammelan järvien ja kalaston tutkimus ja

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

