Tammelan Oksjärven Suojeluyhdistys ry kesän 2018 jäsentiedote

Puheenjohtajan palsta
Mukavaa kevättä ja kesää Oksjärven alueen asukkaille, kesäasukkaille ja kiinteistöjen omistajille.
Yhdistyksen toiminta on jatkunut varsin vilkkaana
myös syksyllä ja talvella. Saarisuonojan kalkkikivisuodattimen kalkkikiven lisäys ja muu suodattimen
parannustyö sekä Saarisuonojan uoman ennallistaminen rannan läheisyydessä on ollut suuri ja vaativa hanke. Mäkelän Tuomo on tehnyt hankkeen
eteen satoja talkootunteja.
Lämpimät kiitokset ELY-keskukselle ja Tammelan
kunnalle avustuksista ja myönteisestä suhtautumisesta järven suojeluun. Samoin kiitokset maaomistajille myönteisestä suhtautumisesta ja myötävaikuttamisesta järven suojelutoimiin.
Huomaattehan välittää tämän tiedotteen myös
mökkinne vuokralaisille tai pitkäaikaisille asukkaille. Tiedote on hyvä olla myös vuokrattavien mökkien informaatiokansiossa tai ilmoitustaululla
Yhteistyöterveisin Hannu

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.

Oksjärvipäivä 5.6.2018
Perinteistä Oksjärvipäivää vietämme jälleen Maailman ympäristöpäivänä tiistaina 5.6.2018 kello 15
alkaen Oksjärven leirikeskuksessa, Salomaantie
162, Tammela.
Tule viettämään mukavaa koko perheen tapahtumaa. Luvassa esitys avohakkuuton metsähoito ja
vesiensuojelu, musiikkia, pelejä, arpajaiset, kahvitarjoilu ja buffetti, mahdollisuus saunoa ja rattoisaa
yhdessäoloa. Miesten saunavuoro klo 16 - 17 ja
naisten saunavuoro klo 17 - 18. Tilaisuus päättyy
noin klo 20.30.
Tervetuloa!

Vuosikokous 12.8.2018 klo 14
Tervetuloa yhdistyksen vuosikokoukseen sunnuntaina 12.8.2018 kello 14 alkaen
Oksjärven leirikeskuksessa, Salomaantie 162,
Tammela. Tilaisuus on kaikille avoin.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen
mukaiset asiat mm. toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lisäksi esillä ovat viimevuoden kokouksen
esille nostamina asioina Oksjoen pohjapatohanke
ja yhdistyksen säännöt. Tervetuloa vaikuttamaan ja
kertomaan omia ideoitanne yhdistyksen toiminnan
kehittämiseksi!

Varainhankinta
Perimme vuosittaisen jäsenmaksun. Erityisprojektien rahoituksen hankkimisessa lähestymme Tammelan kuntaa. Mittavien vesiensuojelutoimenpiteiden johdosta Oksyn kassa alkaa olla tyhjä. Toivomme lahjoituksia (esimerkiksi lahjatilen tuotot
yms.) ja kannatusmaksuja yhdistykselle.
Jäsenmaksu, kannatusmaksu tai järvensuojelumaksu on 15 €. Varsinaiset jäsenmaksulaskut postitetaan syksyllä, mutta kannatusluonteisen maksun
tai lahjoitukset voi suorittaa koska tahansa tilille
FSOP FI78 5025 1620 0118 64.
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