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Paikka  Oksjärven Leirikeskus, Loimonen 
 
Aika  Lauantai 10.8.2013 klo 14 
 
Läsnä   hallituksen jäsenet                      

Tuomo Mäkelä, Heino Ruottinen, Eino Kujala, Pertti Kaunisharju, Ari Hutka, Toivo Väistö 
 

Muut jäsenet  
Markku Laaksonen, Jyrki Kaleva,  Merja Kaleva, Sulo Karjalainen, Anna Perkiö, Jukka Okslahti, 
Hanna Hirn, Sinikka Keimmo 

 
1) Kokous avattiin klo 14.10. 

 
2) Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomo Mäkelä ja sihteeriksi Ari Hutka. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin 

Markku Laaksonen ja Heino Ruottinen. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
 

3) Todettiin, että kokous on päätösvaltainen ja laillisesti koolle kutsuttu. Kokouksesta ilmoitettiin Seutu-
Sanomissa (7.8) ja Forssan Lehdessä (28.7). Jäsentiedotteessa ja Oksyn kotisivuilla on mainittu kokouksen 
ajankohdasta jo keväällä. Paikallaolijat kirjattiin erilliseen lomakkeeseen. 

 
4) Hyväksyttiin kokouksen esityslista. Esityslistan esittelyn yhteydessä Tuomo Mäkelä kertoi lumpeiden 

juurakoiden koepoistosta ja sinilevä tilanteesta. 
 

5) Kokouksessa jaettiin kaikille Vuosikertomus (Liite 1). Rahastonhoitaja esitti tilinpäätöksen ja luki 
toiminnantarkastuskertomuksen. Tulos oli ylijäämäinen lähinnä sen vuoksi, että lumpeenpoisto ei toteutunut 
suunnitellusti. Maksaneita jäseniä on 68 henkilöä. 
 

6) Vahvistettiin tilinpäätös. Hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.  
 

7) Kulukorvausmaksuja muokattiin tehtävien vaihdoksen pohjustamiseksi 

Aiemmin   Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja 150   Puheenjohtaja 150 

Sihteeri / rahastonhoitaja 150   Sihteeri  150 

Verkkovastaava 100   Rahastonhoitaja 150 

      Verkkovastaava 100 

 
8) Toimintasuunnitelma jaettiin kaikille. Toimintasuunnitelmaan päätettiin lisätä pohjapato hankkeen 

jatkaminen. Pohjapadolla pyrittäisiin nostamaan järven alinta pintaa. Alimman tason rajoittaminen vähentäisi 
vesikasvien kasvua ja pitäisi järven viileämpänä myös kuluneen kaltaisena lämpöisenä kesänä. Kokouksessa 
tutustuttiin Mika Lehtojärven toimittamiin pinnankorkeus tuloksiin. Kokouksessa arvioitiin järven 
rehevöitymisen merkitystä nykyisten mökkien arvolle. Kokouksessa pohdittiin myös minkälaisia vahinkoja 
järven alatason nostaminen voisi tuoda. Yhtenä ongelmana mainittiin Pehkijärven saama virtaus. Kokouksessa 
esitettiin epäilys, että Pehkijärvessä olisi jo pohjapato jolloin Oksjärven pohjapadolla ei olisi hirveän suurta 
merkitystä Pehkijärven pinnan alatasoon. Kokouksessa oli myös esillä kartta vuodelta 1785 (Ruotsin 
kuninkaan kartasto) jossa Oksjoki lähtee järvestä voimakkaasti mutkitellen. Nykyisistä kartoista ja maastosta 
näkee selvästi, että joki on kaivettu viivasuoraksi. Ilmeisesti joesta on joskus ollut tarkoitus uittaa tukkeja 
1920-40 luvulla). 
Kokouksessa päätettiin myös muokata toimintasuunnitelmaan sihteerin ja rahastonhoitajan toimenkuvat. 
 
Tulo- ja menoarvioon muokattiin kulukorvaukset ja pohjapatohanke.  Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan. 
Henkilöjäsenet  15€ ja yhteisöjäsenet 30€.  



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

 
 
PUHEENJOHTAJAN lisäys pöytäkirjaan: 
Pehkijärvessä on ollut vedenkorkeuden säännöstelypato kymmeniä vuosia (ainakin 50-60v). Veden pintaa on 
pidetty ainakin 30 vuotta 40cm ylempänä aikoinaan määritettyä lainmukaista tasoa. Nyt pato aiotaan uusia ja 
tämä 40 korkeampi vedenpinnan taso on tarkoitus ”laillistaa”. Samalla aiotaan ruopata tulo- ja laskujokien 
suut sekä Lamminpään lammen salmi.  Asiakirjat ovat nähtävillä Tammelan kunnantalolla.Pehkijärveen laskee 
useampia jokia, Oksjoen vesimäärät ovat suhteellisen pieniä muihin verrattuina. 
 

9) Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomo Mäkelä.  
 

10) Seuraavalle kaudelle valittiin hallituksen jäseniksi Ari Hutka, Eino Kujala, Heino Ruottinen, Pertti Kaunisharju, 
Toivo Väistö sekä Mika Lehtojärvi.  Varajäseniksi valittiin Jukka Okslahti sekä Henry Hirn. 
 

11) Toiminnan tarkastajiksi valittiin Hanna Hirn sekä Markku Kujala. Heidän varalla jatkavat Sirkka Siikonen sekä 
Sinikka Keimmo 
 

12) Jäsenistö ei ollut toimittanut hallitukselle käsiteltäviä aloitteita. 
 

13) Muut asiat: 
a) Esiteltiin ja tutustuttiin vedenkorkeuskäyriin. Todettiin vedenpinnan korkeuden olevan aiempia vuosia 

alempana ja, että järvessä on havaittu ensimmäistä kertaa miesmuistiin sinilevää. Käyrä liitteenä. 
b) Myrkyllisyys testejä varten otetaan uusi näyte sinilevästä mikäli kelit sallivat. 
c) Pohjapatohanke lisättiin toimintasuunnitelmaan. 
d) Lumpeiden ja juurakoiden poistoa yritetään uudelleen, mikäli urakoitsija saa laitettaan paranneltua. 

Vaihtoehtona niittäminen. Keskusteltiin myös Piisamien hankkimisesta. 
e) Sääntöjä päätettiin tarkastella lain muutoksien ja yhdistyksen toiminnan tukemiseksi. 
f) Oksyn esitteistä pyritään tekemään ajantasainen versio. 

i) Nykyinen versio http://oksyry.fi/Tiedot%20Oksy_2011.pdf 
g) Vapon jäsenyydestä keskusteltiin. VAPO on halukas osallistumaan OKSY:n toimintaa, mikäli toiminnalla on 

yhteys turvesuon toimintaan. 
h) Kuluneena kesänä on jostain tullut lumpeiden / ulpukoiden lehtiä useita kottikärryllisiä. Epäiltiin, että 

jossain olisi kahtena peräkkäisenä perjantaina leikattu kasvillisuutta, jota olisi jätetty järveen 
ajelehtimaan. Niittojäte pitää kerätä pois, niittäjän toimesta. Järvestä on myös löytynyt ajelehtimasta 
muovinen tienvarsitolppa sekä paksua lastulevyä. Pidetään yleiseen järjestyksen pitämiseen liittyvä 
ohjeistus jäsentiedotteessa.  

i) Oksyn edustaja Tammelan järvien ja kalaston tutkimus- ja kunnostushankkeessa on Eino Kujala. Kyseessä 
on EAKR-rahoitteinen hanke jonka johdosta myös Oksjärvessä tehdään koekalastus.  

j) Tammelan kunta on kysellyt OKSY:n halukkuutta hoitaa Oksjärvi / ranta-asukas päivää. 
k) Hangaslahdessa on ojan laskuallas joka pitäisi tyhjentää. Tyhjennykseen kaavailtiin Niittylän tai Mattilan 

koneita. 
 

14) Kokous päättyi kello 15.45 
 
 
 
  ___________________________________                          ___________________________________ 

               Puheenjohtaja – Tuomo Mäkelä                                               Sihteeri – Ari Hutka 

 

 

 

  ___________________________________                          ___________________________________  

        Pöytäkirjantarkastaja – Markku Laaksonen                             Pöytäkirjantarkastaja – Heino Ruottinen 
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