
TTaammmmeellaann  OOkkssjjäärrvveenn  SSuuoojjeelluuyyhhddiissttyyss  rryy                                      SSyykkssyynn  22001188  jjäässeennttiieeddoottee    

Puheenjohtajan palsta  
Mukavaa syksyä ja talven odottelua Oksjärven 
alueen asukkaille, kesäasukkaille ja kiinteistöjen 
omistajille.  Yhdistyksen toiminta on jatkunut 
edelleen vilkkaana. Veden laatua on tutkittu ja 
vedenkorkeutta on tarkkailtu säännöllisesti.  Suurin 
yksittäinen hanke oli Saarisuonojan 
kalkkikivisuodattimen parantaminen ja ojan 
loppupään uoman ennallistaminen, näin ojaan 
muodostui tulvatasanne/kosteikko.  Hanke onnistui 
hyvin ja oli järven kannalta erittäin merkittävä. 
Kokonaiskustannukset olivat noin 11 700 euroa, 
avustuksilla ja lahjoituksella tästä katettiin 7 300 
euroa.  Hanke se söi yhdistyksen säästössä olleet 
varat. Hankkeeseen tehtiin talkootyötä yli 1 200 
tuntia. 

Levää ja jonkin verran kuolleita kaloja esiintyi kesän 
aikana. Tällaista ilmenee pienessä määrin 
vuosittain.  Tilannetta kannattaa seurata ja jos joku 
havaitsee kalakuolemia, tulee siitä ilmoittaa 
suojeluyhdistykselle. 

Kesä oli hyvin lämmin ja kuiva. Veden lämpötila 
nousi varsin korkeaksi ja veden pinnankorkeus oli 
minimissään 110,25 metriä merenpinnasta. 
normaalisti pinnankorkeuden minimi on 110,30 -
110,35 m. Keväällä maksimikorkeus oli 110,72 m. 
Ilmastonmuutoksen ennakoidaan tuovan 
mukanaan tällaisia ääri-ilmiöitä. Vesiensuojelutyö 
näissä olosuhteissa on entistä tärkeämpää.  

Kiitokset kaikille talkoolaisille niin Saarisuonojalla 
kuin veden korkeuden ja näkösyvyyden 
seurannassa ja muissakin järvensuojelu-
toimenpiteissä. 

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. 

Kokouksessa hyväksyttiin sääntöjen muutos ja 
todettiin, että ei ole taloudellisesti mahdollisuutta 
Oksjoen pohjapadon suunnitteluun ja 
rakentamiseen. Hanketta varten kerätään 
kuitenkin varoja siten, että yhdistyksen muu 
välttämätön toiminta pystytään hoitamaan. 

Toimintasuunnitelman 2018 - 2019 mukaan 
toteutettujen mittavien järvensuojelu- 
toimenpiteiden johdosta yhdistyksellä ei ole 
mahdollisuuksia suuriin hankkeisiin.  Nyt 
keskitymme varainhankintaan ja talkootyönä 
toteutettavaan seurantaan ja tulevaisuuden 
suunnitteluun.   
Yhdistys ylläpitää omaa internet-sivustoa 

www.oksyry.fi, panostamme sivun ajan tasalla 
pitämiseen sekä tiedottamiseen jäsenille ja 
yhteistyökumppaneille sivujen kautta. 
Toimintasuunnitelma kokonaisuudessaan on 
luettavissa yhdistyksen nettisivuilta. 
 

   

Varainhankinta 
Perimme vuosittaisen jäsenmaksun. 
Erityisprojektien rahoituksen hankkimisessa 
lähestymme Tammelan kuntaa ja ELY-keskusta. 
Otamme vastaan lahjoituksia ja kannatusmaksuja. 
Tällä hetkellä yhdistyksen taloustilanne on varsin 
tiukka, joten jäsen- ja kannatusmaksujen 
maksaminen on tärkeää.  Myös lahjoitukset 
järvensuojelutyöhön ovat tervetulleita. 

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

Vesiensuojelutyö 
Yhdistys toteuttaa toimintasuunnitelman mukaista 
vesiensuojelutyötä.    

Jokainen yhdistyksen jäsen voi tehdä aistinvaraista 
seurantaa ja tarkistuksia. Mahdollisista 
poikkeamista ja ongelmista voi ja tulee raportoida 
järven suojeluyhdistykselle tai osakaskunnalle. 
Omaehtoinen vesiensuojelutyö on järven kannalta 
erittäin tärkeää. 

 

 

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

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