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1.

Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Puheenjohtaja Tuomo Mäkelä
Sihteeri Ari Hutka
Kokous alkoi 18.08

2.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kutsu 6.9.2013. Kokouksessa paikalla Tuomo Mäkelä (PJ) Mika Lehtojärvi, Toivo Väistö, Jukka
Okslahti, Ari Hutka ja Pertti Kaunisharju. Säännöt edellyttävät 1+4 joka toteutuu.

3.

Koekalastus
Tuomo, Toivo ja Eino osallistuivat Oksjärven koekalastukseen. He käsittelivät saaliita Kujalan
Einon ladossa. Samassa ladossa käsiteltiin Oksjärven kalojen lisäksi Pehkijärven ja
Ruostejärven kalat. Oksjärven kalojen joukossa ei ollut mitenkään valtavia kaloja. Tehdystä
kalastuksesta tulee raportti myöhemmin.

4.

Lumpeiden poisto
Juurakonpoistokone edelleen kehityksessä. Sopivaa ajankohtaa niitolle ei löydetty.
Muistettava, että luvat pitää hakea kuukautta ennen toimenpidettä.

5.

Kaavoitus
Todettiin kaavoitus prosesin alkaneen. Käytiin läpi kunnan ja kaavoittajan esittämiä asioita.
Seurataan kaavoituksen etenemistä.

6.

Patohanke
Pohdittiin, josko HAMK / opiskelijat voisivat hyötyä hankkeesta, lähinnä suunnittelu /
projektin johto. Hyötyhaitta selvitys pidetttävä listalla.

7.

Rahastonhoitajan valtuudet ja postitus osoite
Rahastonhoitaja tarvitsee verkkopankki tunnukset. Tiliotteet saisivat mennä suoraan
rahaston hoitajalla.
Päätettiin myöntää Hannu Nummelalle tilinkäyttöoikeuksien lisäksi verkkopankki oikeus.
Rahastonhoitaja Hannu Nummela sopii pankin kanssa henkilökohtaisesti tiliotteen
postitusosoitteen.

8.

Internet sivusto
OKSY on maksanut internet sivujen palvelutilan. Nykyinen nettivastaava on toivonut
vapautusta tehtävästään. Kokee nykyiset sivut vanhoiksi ja vaikeasti päivitettäviksi. Käytiin
pintapuolisesti läpi muutamia mahdollisuuksia. Pohdittiin muita mahdollisuuksia kenen
tehtäväksi sivujen päivittäminen annetaan mikäli nykyinen lopettaa.

9.

OKSYn esite
Oksyn esite on painettu MAI PRINT:ssä. Päätettiin muuttaa esitteen tiedot mahdollisimman
ajattomaksi. Tällöin poistetaan Hallituksen nimet, jäsenmaksun hinta. Esitteeseen jätetään
vain Oksyn internet osoitteet. Alkuperäiset tiedostot toivottavasti tulostaneessa yrityksessä.
Kuvia pitäisi hieman koittaa kirkastaa. Nykyisellään kuvat hieman tummia.

10.

Oksjärvi-päivä
Tammelan kunta on pyytänyt osallistumaan vastaavaan tilaisuuteen kuin 5.6.2013. Kyseinen
päivä on maailman ympäristöpäivä ja silloin Okjärven leirikeskuksella on avoimet ovet.
Kunnan yhteys henkilö on Päivi Klemelä.

www.oksyry.fi
www.tammelanjarvet.fi/yhdistykset
oksyry@gmail.com
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Muut asiat
Jäsenrekisterin osoitteet ovat seonneet. Sähköisessä versiossa on todella vanhoja osoitteita.
Vuonna 2007 tulostetuissa papereissa on uudempia osoitteita. Päätettiin pyytää kunnalta
uudet osoitteet 500m järven rannasta. Tuomo haluaa tutustua prosessiin ja käy tarvittaessa
kunnan toimistolla.
Järveen laskevissa ojissa on keväisin ollut ruskeaa vettä. Saostusaltaat pitää tyhjentää.
Kuormituksesta olisi hyvä saada tutkimus. Mikalla on yhteys tiedot tutkimuksen aikaisemmin
suorittaneeseen. Mika on yhteydessä heihin uuden tutkimuksen suorittamiseksi.

12.

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään mahdollisesti joulukuussa.

13.

Kokouksen päättäminen

www.oksyry.fi
www.tammelanjarvet.fi/yhdistykset
oksyry@gmail.com

