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TAMMELAN OKSJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS ry  
TOIMINTAKERTOMUS 2014–2015     
 

 
TOIMINTA: 
 
4.6.2014: Valuma-alueiden ravinnehuuhtoumat hallintaan. Seminaari Hämeen AMK. Puheenjoht. osallistui. 
5.6.2014: Oksjärvi-ilta. Onnistui erinomaisesti, myös sää oli suosiollinen. Ohjelma suunnattu kaikenikäisille. 
Kasvomaalaus, onkikilpailut ja poniratsastus olivat lasten suosikkeja. Musiikkiesitykset aikuisten mieleen. 
Osallistujia n. 2-250, kohtuullisen paljon lapsia. Järjestelyt hoituivat hallituksen & perheenjäsenien avulla. 
 
27-30.6.2014: Sinilevä epäily. Vihreästä massasta tuli useampiakin ilmoituksia. Vedestä lähetettiin näytteet ELY-
keskukseen. Analyysin mukaan kyseiset näytteet eivät sisältäneet sinilevää ongelmaksi asti. 
Kesä- …syyskuu 2014: Laskeutusaltaiden suunnittelu ja katselmukset. Kosketti muutamia Oksyn jäseniä 
(maanomistajat) ja hallitusta. Suunnitelluista yhdeksästä altaasta 6 kpl (7) toteutettiin. Kartta Oksyn nettisivuilla. 
 
Kesäkuu 2014: Vesinäytteiden tulokset. Yhteenveto 26.8.2013, 12.3.2014 ja 28.4.2014 otetuista näytteistä saatu. 
26-28.8.2014: Vesikasvillisuuden niitto Hangaslahdessa ja kahden mökin rannassa yhdistyksen organisoimana. 
Jäsenet ovat tehneet myös omaehtoista vesikasvien poistoa mökkirannoistaan. 
30.9.2014: Tammelan järvien ja kalaston tutkimus ja kunnostus hankkeen seminaari. Pj osallistui. 
 
5.11. 2014: Ojien luonnollinen kunnostus- seminaari Hämeen AMK. Pj osallistui. 
11.11.2014: Jätevesi-ilta Tammelassa. Pj osallistui. 
14.1.2015: Yhdistysilta Tammelassa / Tammelassa tapahtuu seminaari. Oksy:lta mukana Jukka Okslahti, Heino 
Ruottinen, Eino Kujala ja Tuomo Mäkelä. Kunnanjohtajan terveiset yhdistysväelle, keskustelua ja ideointia 
toimintamahdollisuuksista. Illan teemana avustusten haku ja –menettelyt eri lähteistä. 
 
Vedenkorkeus- ja näkösyvyysmittauksia on tehty v. 2014-15 aikana. Oksjärven näkösyvyys on selvästi parempi 
kuin aiemmin, loppusyksystä 2014 3,1-3,4m, alkukeväästä 2015 2,4-2,6m. Muutama vuosi sitten näkösyvyys oli 
keväisin 1,8-2,4m.  Eino Kujala ja Toivo Väistö suorittivat mittauksia. 
Vedenkorkeus oli v. 2014 kesällä n. 10 cm keskimääräistä alempana (110,35-110,45). Kevään 2015 lähtötilanne on 
ollut n. 5cm keskimääräistä alempana (110,55), kuitenkin 5-10cm korkeammalla kuin v. 2014. 
 
Syksy 2014-talvi 2015: Laskeutusaltaiden kaivu Tammelan järvien ja kalaston tutkimus-, ja kunnostushanke–
projektin organisoimana toteutettiin loppusyksyn tai talven aikana. Altaita yhteensä 7 kpl. 
 
5.2.2015: Turvepölyn tarkkailupyyntö. Vapolle lähetettiin toive mittausasemasta joko rannalla sijaitsevan mökin 
pihaan, tai jos mahdollista, järvellä sijaitsevalle karikolle. Tämä siksi, että saataisiin luotettavaa tietoa turvepölyn 
esiintymisestä. Vapo on vastannut positiivisesti.  
 
Kevät 2015: Oksjärvi-illan 2015  ja toimintakauden 2015-2016 suunnittelua.  Oksjärven leirikeskuksen saunan 
40-vuotisjuhlan vuoksi tapahtuman organisointiin panostettiin. Varsinkin aiemmin havaitut ongelmakohdat 
pyrittiin poistamaan jo suunnitteluvaiheessa. 
 
18-19.5 ja 25-27.5.2015: Kalkkikivirouhetta järveen laskevien ojiin. Soilta ja pelloilta tuleviin ojiin laitettiin 
yhteensä 1000kg kalkkikivirouhetta niin, että vesi virtaisi rouheen läpi ja happamuus stabiloituisi. 
Oksjärven tapauksessa tuloveden pH on tyypillisesti 4,8-6,5 välillä (pH 7 on neutraali, pH 5-6 hapanta, ph 8-9 
emäksistä). 
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HALLINTO: 
Vuosikokous pidettiin Oksjärven Leirikeskuksessa lauantaina 10.8.2014.  
        
Hallitus kokoontui tilikauden aikana kolme kertaa: 15.10.2014, 6.2.2015 ja 11.5 2015. Lisäksi muutamia päätöksiä 
tehtiin sähköpostilla tapahtuneen kommenttikierroksen perusteella (esim. Oksy-iltaa koskien). 
 
Oksyn sähköpostia lukevat pj, vpj ja sihteeri. Yhteydenottoja on kohtuullisen runsaasti. Oksyry-postit päivittää 
puheenjohtaja tai sihteeri. Kirjepostia varten on käytetty sihteerin kotiosoitetta. 
 
Jäsenmaksun maksaneita on 65 henkilöjäsentä ja Tammelan kunta yhteisöjäsenenä. 
Vapon kannatusjäsenmaksua saatiin 300€. Myös edellisen tilikauden maksu 350€ kirjautui tälle tilikaudelle. 
Lahjoituksena yhdistys sai 1700€. Lahjoittaja haluaa pysyä tuntemattomana. 
 
Jäsenkirjeitä lähetettiin 2kpl, syksyllä ja keväällä. 
 
TALOUS: 
Yhdistyksen talous on hyvässä kunnossa. Toimintakauden ylijäämä oli 1943,64 euroa.  Tilikauden tulos ja taseen 
ylijäämä antavat taloustilanteesta liian hyvän kuvan koska lumpeiden juurakoiden poistoon, lumpeiden niittoon ja 
osin pohjapatohankkeeseen saadut kunnan avustukset on kirjattu tuloksi avustuksen maksuvuonna, mutta 
toimenpiteet ovat osin toteuttamatta. Toimenpiteitä on suoritettu melko vähän johtuen osin Tammelan järvien ja 
kalaston tutkimus ja kunnostus-hankkeesta, osin säästä tai koneista johtuen. 

Kunnan mielestä asia ei ole ongelma muutaman vuoden aikajänteellä. Kaikki järven hyväksi tehtävät toimenpiteet 
ovat hyväksyttäviä avustuksen käyttötarkoituksia. Tilikaudella 1.6.2014 - 31.5.2015 kunnalta saatiin avustusta 
1300 euroa. Vuoden 2015-2016 toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa edellä mainittuja toimenpiteitä on 
tarkoitus toteuttaa. 

_____/____ 2015 
 
Tammelan Oksjärven Suojeluyhdistys r.y. 
 
___________________________  _______________________________  
Tuomo Mäkelä     Ari Hutka      
Puheenjohtaja     Sihteeri    
  
 

www.oksyry.fi 
www.tammelanjarvet.fi/yhdistykset 

oksyry@gmail.com 
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