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Paikka Tammela, Manttaalin kokoustila
Aika 15.4, klo 18.00 alkaen

 

Paikalla: Tuomo, Ari, Jukka, Mika, Eino, Toivo

1. Kokouksen avaaminen ja puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Puheenjohtaja Tuomo Mäkelä
Sihteeri Ari Hutka

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Laskeutusaltaiden tyhjennysprojektin tilanne 

Niitunoja tyhjennetty. Allas oli täynnä. Sopiva kierto kolme vuotta. 
Tyhjennys rahoitettiin OKSYn kassasta.

Mika on kiertänyt Jenni Kempin kanssa muut ojat. Eino on myös toimittanut 
tietoa altaiden paikasta.

Kunnan hankkeessa saadaan tehtyä kolme uutta allasta. Kuutta nykyistä 
laajennettaisiin. Kempin Jenni ja Klemelän Erja ovat tutustuneet altaisiin.

Kokouksessa käytiin lävitse uusien altaiden mahdolliset paikat. Uusien 
altaiden paikat alustavasti sovittu maanomistajien kanssa. Järven rannassa 
on yksi pelto jolle levitetään lietettä. Pelto on kynnetty tähän mennessä 
nopeasti levittämisen jälkeen. Kokouksessa epäiltiin lietteen levittämisen 
lisäävän järven kuormitusta. Uusi allas pellon ojaan koettiin tarpeelliseksi.

4. Vedenlaadun tutkimus

Ennen altaiden tekemistä tai suurentamista tehdään mahdollisuuksien 
mukaan vesinäytteitä. Myös altaiden muokkaamisen jälkeen on toivetta 
tehdä näytteitä. Tammelan kunnan projekti mahdollisesti jo silloin 
loppunut.

Toivo Väistö on 15.4. tehnyt näkösyvyyden mittauksia. Suurin näkösyvyys 
on ollut 210cm. Pienimmillään näkösyvyys oli 180cm. Yhteensä 
mittauspaikkoja on ollut seitsemän. 

5. Jäsenmäärä ja maksaneet jäsenet. Yhdistyksen taloudellinen tilanne.

Marraskuun loppuun mennessä on tullut 56 jäsenmaksua. Tällä hetkellä 
kuutisenkymmentä maksanutta. Todettiin taloudellisen tilanteen olevan 
budjetin mukainen. 

6. Maailman ympäristöpäivä 5.6  Toimintapäivä Oksjärven leirikeskuksessa

Tammelassa tapahtuu lehtisessä on ohjelma. Tapahtuman nimi on Oksjärvi 
ilta. Tapahtumapaikka Oksjärven leirikeskus. Kunta hoitaa ilmoituksen 
myös paikalliseen lehteen.

Ohjelmassa mm.  kahvia, sauna ja arvontaa. Lehtisessä myös mainittu 
ohjelma laajemmin. 
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Suunniteltiin rahanhankinnan kannalta muun muassa makkaranpaistoa. 
Perehdytään arpajaislakiin. Arpajaiset tarkoitus järjestää. Palkintojen 
kerääminen aloitetaan välittömästi.  

Tammelan kunta hoitaa rahallisen vastuun pääosin. 

Tiedotteita ei haluta jakaa suoraan mökeille. Järven ympäristössä olevilla 
kylillä on ilmoitustauluja joihin pyritään jakamaan ilmoituksia. 
Ilmoituksesta tehdään raakaversio ennen kevättä ja lopulliset ilmoitukset 
jaetaan kaksi viikkoa ennen. 

Oksjärvi-iltaan kaivataan auttavia käsiä. Tehtävät ei missään nimessä 
vaiketa. Lisätietoa Kujalan Einolta tai osoitteesta oksyry@gmail.com

7. Saapunut posti

8. Kaavoitustilanne ja lausunto

Tammelan kunta on pyytänyt järven rannalla olevalle kaavalle lausuntoa. 
Yhdistyksellä ei ole mitään huomauttamista kaavasta. 

9. Vuosikokous 2013 pöytäkirja

Vuosikokous pöytäkirja on kirjoitettu. Pöytäkirjan tarkastajilla oli muutama 
kommentti. Pöytäkirjaan pyritään saamaan allekirjoitukset ennen 
seuraavaa vuosikokousta.  

10. Pohjapatohanke
- Aikataulu?
- Projektipäällikkö?
- Lupa-asioiden selvittäminen (ELY, AVI ja kunta)

11. Jäsentiedote Kevät 2014

• Yleistä rantojen siisteydestä ja huolehtimisesta.
• Oksjärvi-ilta
• Kunnan projekti, uudet altaat ja vanhojen laajennus
• Syyskuun 2013 alussa suoritettiin koekalastus. Kalastontutkimus 

hankkeen päätöksenä oli, että hoitokalastusta ei tarvita Oksjärvellä. 
• Uudet nettisivut
• Vuosikokous 10.8.2014. Mainittu myös tammelassa tapahtuu vihkosessa

12. Muuta
- Vuosikokous 10.8.2014 Oksjärven leirikeskuksella klo 14 alkaen (varaus 
13 – 17)

13. Seuraava kokous

Ei nähty tarvetta hallituksen kokoukseen. Oksjärvi-iltaa pitää suunnitella 
tapahtumaan osallistuvien kesken.

14. Kokouksen päättäminen
Kokouspäätettiin klo 19.55
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