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Puheenjohtajan palsta  
Mukavaa kesää Oksjärven alueen asukkaille, kesä-
asukkaille ja kiinteistöjen omistajille.  Yhdistyksen 
toiminta on jatkunut edelleen hiljaisena. Perintei-
nen Oksjärvipäivä pystytään kuitenkin tänä vuonna 
järjestämään.   

Huomaattehan välittää tämän tiedotteen myös 
mökkinne vuokralaisille tai pitkäaikaisille asukkail-
le. Tiedote on hyvä olla myös vuokrattavien mökki-
en informaatiokansiossa tai ilmoitustaululla 

Yhteistyöterveisin Hannu 

 Järven omatoiminen kunnostaminen  
Kulunut talvi oli runsasluminen ja kohtalaisen kyl-
mäkin.  Laitureita yms. on karannut tänäkin vuonna 
järveen. Löytyneistä laitureista yms. voi ilmoittaa 
Oksyn sähköpostiin oksyry@gmail.com, välitämme 
tiedon eteenpäin yhdistykselle laitureiden katoa-
misesta ilmoittaneille. Samoin rannoilta on huuh-
toutunut järveen laudanpaloja ja muuta roskaa. 
Roskien ja suurempienkin esineiden poisto vedestä 
on syytä toteuttaa mahdollisimman pian. Järven ja 
rantojen siistiminen kuolleesta kasvustosta ja 
mahdollisista roskista on hyvä tehdä nyt keväällä ja 
kautta vuoden, niin ne eivät päädy järveen.  Siistis-
sä ympäristössä on mukavampi liikkua. Jokamiehen 
oikeuksiin liittyy myös velvollisuuksia. 
 

Oksjärvipäivä 3.6.2022 
Perinteistä Oksjärvipäivää vietämme perjantaina 
3.6.2022 kello 14 alkaen Oksjärven leirikeskukses-
sa, Salomaantie 162, Tammela.    

Tule viettämään mukavaa koko perheen tapahtu-
maa. Luvassa on musiikkia, pelejä, lasten onkikil-
pailu, mahdollisuus meloa kanootilla, arpajaiset, 
kahvitarjoilu ja makkaraa ostettavissa grilliltä, 
mahdollisuus saunoa ja rattoisaa yhdessäoloa. 
Miesten saunavuoro klo 16 - 17 ja naisten sauna-
vuoro klo 17 - 18.  Tilaisuus päättyy noin klo 20.30. 
Lisätietoja tapahtumasta päivitetään Oksy ry:n net-
tisivuille www.oksyry.fi.  

Tilaisuus toteutetaan talkootyönä, jos Sinulla on 
mahdollisuus osallistua järjestelyihin tai esittää 
ohjelmaa ilmoittaudu sähköpostitse oksy-
ry@gmail.com.  

Tervetuloa! 

 

Vuosikokous 14.8.2022 
Tervetuloa yhdistyksen vuosikokoukseen sunnun-
taina 14.8.2022 kello 14 alkaen  
Oksjärven leirikeskuksessa, Salomaantie 162, 
Tammela. Tilaisuus on kaikille avoin.  Kokousilmoi-
tus on sääntöjen mukaisesti kaksi viikkoa ennen 
kokousta Forssan Lehdessä. 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 
mukaiset asiat mm. tilinpäätös, toimintasuunni-
telma, talousarvio, hallituksen puheenjohtajan ja 
jäsenten (4-6 jäsentä) ja toiminnantarkastajan va-
linta. Yhdistyksen toiminta perustuu pitkälti talkoo-
työhön, yhdistys kaipaa edelleen aktiivisia toimijoi-
ta. Tervetuloa vaikuttamaan!   

Yhdistyksen jäsenellä on sääntöjen mukaisesti oi-
keus saada asia käsiteltäväksi kokouksessa ilmoit-
tamalla siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä 
ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 
Käytännössä kirjeen lisäksi asian voi ilmoitta myös 
sähköpostilla Oksyn sähköpostiosoitteeseen oksy-
ry@gmail.com. Ilmoitus tulee olla hallituksen käy-
tettävissä viimeistään 25.7.2022.  Kokouksen asia-
lista ja kokousasiakirjat julkaistaan vähintään kaksi 
viikkoa ennen kokousta yhdistyksen www-sivuilla 
www.oksyry.fi.   

Varainhankinta 

Perimme vuosittaisen jäsenmaksun. Erityisprojek-
tien rahoituksen hankkimisessa lähestymme Tam-
melan kuntaa. Mittavien vesiensuojelutoimenpi-
teiden johdosta Oksy tarvitsee rahaa tulevaan toi-
mintaan. Toivomme lahjoituksia (esimerkiksi lahja-
tilien tuotot yms.) ja kannatusmaksuja yhdistyksel-
le.  

Jäsenmaksu, kannatusmaksu tai järvensuojelu-
maksu on tällä hetkellä henkilöjäseniltä 15 €. Var-
sinaiset jäsenmaksulaskut postitetaan syksyllä, 
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 

Sähköposti oksy-
ry@gmail.com 
 
Internet sivut 
www.oksyry.fi 
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