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TOIMINTA: 
4.6.2015: Oksjärvi-ilta: Leirialueen saunan 40-vuotisjuhlat, kodan ja luontopolun avaaminen 
niputettiin yhteen Maailman Ympäristöpäivän kanssa. Järjestelyt onnistuivat mainiosti hallituksen & 
perheenjäsenten avulla. Kiitos talkoolaisille ja osallistujille. Kolea sää verotti hieman noin 100 
henkilön yleisömäärää, lapsia oli noin viidesosa. Taikuri ja poniratsastus olivat lasten suosikkeja. 
Tammelan kunta tuki järjestelyjä kiitettävästi. Juhlapuhujina olivat kunnanjohtaja Kalle Larsson ja 
vapaa-aikasihteeri Päivi Klemelä sekä historiaa valottanut Martti Pura. 
 
Oksjärvi-ilta vuonna 2016: Kunta teki tammikuussa 2016 päätöksen, että ei osallistu Oksjärvi-illan 
kustannuksiin vuonna 2016. Oksyn hallitus teki sen jälkeen päätöksen, että tapahtumaa ei järjestetä 
kesällä 2016. Suunnitelmat tuleville vuosille päätetään vuosittain. 
 
16.6.2015- 23.1.2016: Kalkkikivirouhetta järveen laskevien ojiin. Soilta ja pelloilta tuleviin ojiin 
laitettiin yhteensä 3400 kg kalkkikivirouhetta niin, että vesi virtaisi rouheen läpi ja happamuus 
stabiloituisi. Happamuus laskee tyypillisesti 0,1–0,4 pH-yksikön verran. 
 
20.6.2015: Ilmoitus häiriköinnistä juhannuksena. Joutsenpariskuntaa ja niiden kuutta poikasta 
häirittiin vesiskootterilla.  Häiriköinti koski myös naapurustoa ja kauempanakin asuvia. Oksyn 
puheenjohtajalle soitettiin tapauksesta. Pj ilmoitti asiasta sekä vuokramökin omistajalle, että 
poliisille. Myös yksityiset tekivät ilmoituksia. 
 
Vedenkorkeus- ja näkösyvyysmittauksia on tehty v. 2015-16 aikana.  
Näkösyvyys  9.8.2015:  Koppisaari 2,50  Mustalaiskari 2,70 keskellä 2,90 m 

22.5.2016:  Koppisaari 2,30  Mustalaiskari 2,50 
Vedenkorkeus  kesä 2015 110,36-110,45  n. 10 cm normaalia korkeammalla, sateet vaikuttivat 

kevät 2016 110,59–110,67 m 
 
16.6 ja 15.8.2015: Pohjapatotesti Kylmälahdenojassa ja Oksjoessa. Testien mukaan sopiva 
vedenkorkeus olisi noin 110,35–110,40 m (N60- järjestelmän mukaan). 
 
26-28.8.2015: Vesikasvillisuuden niitto Hangaslahdessa koneellisesti. Jäsenet ovat tehneet myös 
omaehtoista vesikasvien poistoa mökkirannoistaan. 
 
9–16.8.2015: Turvepölyepäily. Asiasta tehtiin tarkkailupyyntö Vapolle. Turvesuo ei osoittautunut 
pölyilmiön aiheuttajaksi, vaan kuusen suopursuruoste. Tarkkailua jatketaan myös keväällä 2016. 
 
Syys- joulukuu 2015 ja tammi- toukokuu 2016: Tammelan kunnan hakkuut Saarisuonojan varrella, 
sitä seurannut näytteidenotto ja keskustelut työllistivät erittäin paljon. Kunta hakkautti metsää 
Saarisuonojaan asti ilman suojavyöhykkeitä. Ravinteiden ja kiintoaineen sekä orgaanisen hiilen 
pitoisuudet olivat moninkertaisia v. 2014 analyyseihin verrattuina. 
 
Opinnäytetyö: Oksjärvelle tehtiin kunnostus- ja hoitosuunnitelma opinnäytetyönä. Tärkeimmät 
löydökset olivat fosfori-, typpi-, kiintoaine- ja humuskuormituksen lähteet sekä tulo-ojien virtaamat. 
 
Saarisuonojan kautta järveen tulee vuodessa noin 40 kg fosforia, 2 tonnia typpeä, 8,5 tonnia 
kiintoainetta ja 76 tonnia orgaanista hiiltä (humusta).  Ruostekuokkamaan kuormitus on noin 1/3 ja 
Huhtaladonoja noin 1/5 sekä Loimistonmäki 1/3 Saarisuon kuormituksesta fosforin osalta. 
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HALLINTO: 
Vuosikokous pidettiin Oksjärven Leirikeskuksessa sunnuntaina 9.8.2015.  
        
Hallitus on hoitanut suurimman osan toimintakauden 2015–2016 asioista ilman kokouksia 
sähköposteilla tai viesteillä /puhelimitse. Päätöksistä useimmat tehtiin sähköpostilla tapahtuneiden 
kommenttikierrosten perusteella (esim. Oksy-iltaa, tai Saarisuonojan näytteidenottoa koskien). 
Toiminnallinen kokous pidettiin 24.4.2016. Siellä vedettiin suuntaviivoja tulevalle toimintakaudelle 
2016-2017. 
 
Oksyn sähköpostia voivat lukea pj, vpj ja sihteeri. Oksy-mailien määrä toimintakaudella oli 350-500 
välissä, osa viesteistä hoidettiin henkilökohtaisten sähköpostien kautta. Kirjepostia varten on 
käytetty sihteerin kotiosoitetta. 
 
Maksettuja henkilöjäsenmaksuja on 73 kappaletta ja Tammelan kunta yhteisöjäsenenä, 
jäsenmaksuista kertyi yhteensä 1125 euroa. 
 
Jäsenkirjeitä toimintakauden aikana lähetettiin 1kpl syksyllä. 
 
TALOUS:   
Yhdistyksen talous on hyvässä kunnossa. Toimintakauden alijäämä oli 2 242,43 euroa.  Poistoja 
kalustosta ja rakennuksesta tehtiin 432,56 euroa. Järven kunnostukseen käytettiin 2 845,16 euroa, 
tästä lumpeiden niitto oli 1 864,80 euroa, järveen johtavien ojien kalkitus 795,31 euroa ja 
Saarisuonojaan liittyvät katselmukset ja neuvottelut 185,05 euroa. Järven tilaa koskeviin tutkimuksiin 
käytettiin 351,13 euroa. Tilikauden aikana käytettiin edellä mainittuihin tarkoituksiin kunnan 
aikaisemmin myöntämiä avustuksen maksuvuonna tuloksi kirjattuja avustuksia. 
 
Taseen ylijäämä on ja samalla oma pääoma on 7 187,83 euroa.  Taseessa on vielä poistamatonta 
rakennuksen arvoa 594,65 euroa.  Ylijäämä on kertynyt kunnan avustuksista, jäsenmaksuista, 
kannatusmaksuista ja lahjoituksista.  Kunnan avustuksia voidaan käyttää muutaman vuoden 
aikajänteellä, joten avustukset tulevat käytettyä.  Kaikki järven hyväksi tehtävät toimenpiteet ovat 
hyväksyttäviä avustuksen käyttötarkoituksia. Tilikaudella 1.6.2015 - 31.5.2016 kunnalta saatiin 
avustusta 500 euroa.  
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