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Puheenjohtajan palsta

Vuosikokous 13.8.2017 klo 14

Mukavaa kevättä ja kesää Oksjärven alueen asukkaille, kesäasukkaille ja kiinteistöjen omistajille.
Yhdistyksen toiminta on jatkunut varsin vilkkaana
myös syksyllä ja talvella. Kalkkirouhetta on laitettu
järveen ja järveen laskeviin ojiin happamuuden
stabilisoimiseksi. Saarisuon ojaan on rakennettu
kalkkikivisuodatin, tulvatasanne/kevyt kosteikko.

Tervetuloa yhdistyksen vuosikokoukseen sunnuntaina 13.8.2017 kello 14 alkaen
Oksjärven leirikeskuksessa, Salomaantie 162,
Tammela. Tilaisuus on kaikille avoin.

Huomaattehan välittää tämän tiedotteen myös
mökkinne vuokralaisille tai pitkäaikaisille asukkaille. Tiedote on hyvä olla myös vuokrattavien mökkien informaatiokansiossa tai ilmoitustaululla.
Lämpimät kiitokset Tammelan kunnalle avustuksista ja myönteisestä suhtautumisesta järven suojeluun. Samoin kiitokset maaomistajille myönteisestä suhtautumisesta ja myötävaikuttamisesta järven
suojelutoimiin.
Yhteistyöterveisin Hannu

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen
mukaiset asiat mm. toimintasuunnitelma ja talousarvio. Tervetuloa vaikuttamaan ja kertomaan omia
ideoitanne yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi!

Varainhankinta
Perimme vuosittaisen jäsenmaksun. Erityisprojektien rahoituksen hankkimisessa lähestymme Tammelan kuntaa. Otamme vastaan lahjoituksia ja
kannatusmaksuja.
Jäsenmaksu, kannatusmaksu tai järvensuojelumaksu on 15 €. Varsinaiset jäsenmaksulaput postitetaan syksyllä, mutta kannatusluonteisen maksun
tai lahjoitukset voi suorittaa koska tahansa tilille
FSOP FI78 5025 1620 0118 64.

Järven omatoiminen kunnostaminen
Järven ja rantojen siistiminen kuolleesta kasvustosta ja mahdollisista roskista on hyvä tehdä nyt keväällä. Toivomme, että järvellä liikkuessanne keräätte myös järvessä mahdollisesti ajelehtivat puutavarat, muovi-esineet ja muut sinne kuulumattomat ainekset.

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

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

Oksjärvi-ilta 5.6.2017
Kalastus- ja ravustusasiaa
Perinteistä Oksjärvi-iltaa vietämme vuoden tauon
jälkeen jälleen Maailman ympäristöpäivänä maanantaina 5.6.2017 kello 15 alkaen Oksjärven leirikeskuksessa, Salomaantie 162, Tammela.
Tule viettämään mukavaa koko perheen tapahtumaa. Luvassa informaatiota vesiensuojelusta, hanurinsoittoa, pelejä, arpajaiset, kahvitarjoilu ja buffetti, mahdollisuus saunoa ja rattoisaa yhdessäoloa.

Tervetuloa!

Valtakunnallisen kalastonhoitomaksun lisäksi Oksjärvellä tarvittavia lupia ja merkkejä myyvät:
Lunkaan osakaskunta, järven itäosa ja keskiosa.
Myynti: Sirkka Siikonen Lunkaantie 25 TAMMELA.
Puh. +358 50 590 9115
Hykkilän osakaskunta, järven länsireuna n. 0,5km
leveydeltä.
Myynti: Markku Lehtinen Hykkiläntie 476 TAMMELA. Puh. +358 50 405 3131
Kalastajille toiveena on, että myös ns. ”roskakalat”
pikku sintit, särjet jne. viedään maihin sekä talvella
että kesällä. Osalla kalastajista on tapana jättää
niitä
jään
päälle
tai
heittää
veteen.

