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Puheenjohtajan palsta  
Mukavaa syksyä ja talven odottelua Oksjärven 
alueen asukkaille, kesäasukkaille ja kiinteistöjen 
omistajille.  Yhdistyksen toiminta on jatkunut 
edelleen vilkkaana. Kalkkirouhetta on laitettu 
järveen laskeviin ojiin happamuuden 
stabilisoimiseksi, veden laatua on tutkittu ja 
vedenkorkeutta on tarkkailtu säännöllisesti.  Suurin 
yksittäinen hanke oli Saarisuon ojaan rakennettu 
kalkkikivisuodatin ja kevyt kosteikko/tulvatasanne. 

Kesällä lehdessä oli huolestuttava uutinen 
kalakuolemista, niiden syy ei ole selvinnyt.  Onneksi 
ilmiö jäi melko pieneksi, tällaista ilmenee pienessä 
määrin vuosittain.  Joka tapauksessa tilannetta 
kannattaa seurata ja jos joku havaitsee 
kalakuolemia, tulee siitä ilmoittaa 
suojeluyhdistykselle. 

Toiminta vaatii aktiivisia toimijoita, olisi hyvä saada 
myös nuoria mukaan.  Toivottavaa on, että jäsenet 
aktivoisivat nuoriaan mukaan toimintaan.  

Yhteistyöterveisin Hannu 

 

Vuosikokous  
Vuosikokous valitsi samat henkilöt jatkamaan 
hallituksessa. Puheenjohtajana jatkaa Hannu 
Nummela, varapuheenjohtajana Jukka Okslahti ja 
Sihteerinä Ari Hutka. Pöytäkirja, toimintakertomus 
ja uusi toimintasuunnitelma ym. ovat nähtävissä 
internet-sivustolta www.oksyry.fi. 

Toimintasuunnitelman 2017 - 2018 
painopistealueina ovat isomman kosteikon / 
pintavalutuskentän (kalkkikivisuodattimen) 
rakentaminen Saarisuonojaan, ja kalkkikivirouheen 
lisääminen muihinkin ojiin. Yhteistyötä muiden 
vesiensuojelujärjestöjen kanssa ylläpidetään 
muiden tavoitteiden saavuttamiseksi. 
 
Saarisuonojan kosteikon/pintavalutuskentän 
rakentamiseen ELY-keskus myönsi avustusta 2 500 
euroa.  Yhdistyksen omarahoitusosuus on 2 500 
euroa, tätä katamme mm. jäsenmaksuilla. 
Omarahoitusosuuden lisäksi hanke vaatii 
merkittävästi talkootyötä. 

 

  

 
 

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

Jäsenmaksu, kannatusmaksu tai järvensuojelu-
maksu on henkilöjäseniltä 15 €. Varsinaiset 
jäsenmaksulaput postitetaan tämän tiedotteen 
mukana, mutta kannatusluonteisen maksun tai 
lahjoitukset voi suorittaa koska tahansa tilille 
Lounaismaan OP FI78 5025 1620 0118 64. 

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

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

 

Vesiensuojelutyö 
Yhdistys toteuttaa toimintasuunnitelman mukaista 
vesiensuojelutyötä.  Syyskuun 2016 lopulla 
rakennettiin kalkkikivisuodatin Saarisuonojaan.  
Veden korkeutta ja näkösyvyyttä tarkkaillaan 
säännöllisesti.  Näkösyvyys on parantunut 
tasaisesti. Syksyllä 2016 aloitetun 
kalkkikivisuodattimen rakennetta korjattiin ja sitä 
laajennettiin syksyllä 2017. ELY-keskuksen 
tukemasta hankkeesta on näin toteutettu noin 
puolet.  Hankkeen loppusiivouksen tiimoilta on 
vielä talkoot. 

Jokainen yhdistyksen jäsen voi tehdä aistinvaraista 
seurantaa ja tarkistuksia. Mahdollisista 
poikkeamista ja ongelmista voi ja tulee raportoida 
järven suojeluyhdistykselle tai osakaskunnalle 

 

Talkoot sunnuntaina 12.11.2017 
Pidämme Saarisuonojan kalkkikivisuodattimella 
talkoot sunnuntaina 12.11. klo 10 - 14 ylimääräisen 
kalkkikiven poimimiseksi talteen. Perille ei pääse 
normaalilla henkilöautolla, mutta katumaasturilla 
kylläkin. Kokoontuminen uimarannalla, 
Kylmälahdentie 120, klo 10, josta on kuljetus.  
Värikästä vaatetta päälle (hirvenmetsästysaika) ja 
työsormikkaat käteen. Paikanpäällä on 
mahdollisuus makkaranpaistoon.  Muut eväät tulee 
ottaa itse mukaan. 

Tervetuloa!
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