
Oksy Tammelan Oksjärven Suojeluyhdistys ry    

 
TOIMINTASUUNNITELMA 2022 - 2023 
 
Yleistä   
Yhdistys toteuttaa Oksjärven tilan parantamiseksi vesiensuojelutoimenpiteitä tämän toimintasuunnitelman 
mukaisesti.  Painopisteinä ovat laskeutusaltaiden tilan seuranta sekä tyhjennys tarvittaessa ja järven tilan 
seuranta. 
Yhteistyötä muiden vesiensuojelujärjestöjen kanssa ylläpidetään muiden tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Samoin teemme yhteistyötä Oksjärven osakaskuntien kanssa. 
 
Toiminta ja vesiensuojelutyö  

 Ojien veden laadun ja virtausmäärien seurannalla kartoitetaan valuma-alueiden vaikutusta järveen 

 Vedenpinnan korkeutta ja näkösyvyyttä seurataan säännöllisesti ja lukemat kirjataan ylös. Erityisesti 
seuraamme veden alikorkeutta ja tarvetta alikorkeuden sääntelyyn. 

 Laskeutusaltaiden tilaa seurataan ja tarvittaessa laskeutusaltaat tyhjennetään kertyneestä 
kiintoaineesta 

 Järven valuma-alueella tapahtuvien toimenpiteiden ennakointi ja seuranta:  
o Hakkuut, tietyöt, rakennus ja muut työt esimerkiksi rannoilla 

 Aistinvaraiset tarkistukset ja seurannat, jokainen järvellä kävijä voi tehdä: 
o Järven veden laadun arviointi, väri, haju, limaisuus, muutosten huomiointi 

o Vedessä olevien roskien ja muiden materiaalien huomiointi ja poistaminen 

o Vesikasvillisuuden määrän arviointi 

o Kalojen, lintujen ja muiden eliöiden olosuhteiden ja kunnon arviointi 

o Häiriötekijät, esimerkiksi ihmisten aiheuttama melu, savu, moottoriveneily 

Mahdollisten poikkeamien ja ongelmien raportointi järven suojeluyhdistykselle tai 
osakaskunnalle. 

 
Hallinto ja järjestötoiminta  

 Vuosikokous pidetään kesällä Oksjärven Leirikeskuksessa.  

 Vuosittain lähetetään vähintään yksi jäsentiedote, tiedotteiden jakelussa tavoitteena on lisätä sähköistä 
jakelua 

 Ylläpidämme yhdistyksen omaa internet-sivustoa www.oksyry.fi.  Yhdistys on mukana 
www.tammelanjarvet.fi/yhdistykset Tammelan kunnan sivuilla.  

 
Varainhankinta  

 Perimme vuosittaisen jäsenmaksun. VAPO:lta anomme kannatusmaksua turvesuon vuoksi. 

 Haemme yleisavustusta Tammelan kunnalta ja isompiin hankkeisiin ELY-keskukselta ja kunnalta.  

 Otamme vastaan lahjoituksia ja kannatusmaksuja.  
 
 
 

Hallitus 
 
 
 
 
 
 

http://www.oksyry.fi/
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Talousarvio 1.6.2022 - 31.5.2023 
  

 
Tilinpäätös 

 
Talousarvio 

 
1.6.2021 - 31.5.2022 

 
2022 - 2023 

VARSINAINEN TOIMINTA 
   Toiminta 1, hallinto ja yleiset 
   Tuotot 0 

 
0 

Kulut 835 
 

714 

puhelin ja viestiliikenne 157 
 

90 

toimistotarvikkeet 511 
 

400 

painatukset ja ilm. 58 
 

70 

matkakulut 0 
 

0 

tarvikkeet ja välineet 0 
 

40 

vuokrat 85 
 

90 

muut kulut 24 
 

24 

TUOTTO/KULUJÄÄMÄ 
 

-835 
     Toiminta 2, tutkimukset 

   Tuotot 0 
 

0 

Kulut 0 
 

0 

    TUOTTO/KULUJÄÄMÄ 
 

0 
     Toiminta 3, järven kunnostus 

   Tuotot 0 
 

0 

Kulut 0 
 

4 000 

    TUOTTO/KULUJÄÄMÄ 
 

0 
     Poistot 0 0 0 

    VARSINAISEN TOIMINNAN 
 

-835 -4 714 

TUOTTO/KULUJÄÄMÄ 
       Varainhankinta 
   Tuotot 1 285 

 
1 300 

Kulut 0 
 

0 

TUOTTO/KULUJÄÄMÄ 1 285 450 -3 414 

    Rahoitustuotot ja kulut 
   Tuotot 0 

 
0 

Kulut 0 
 

0 

    TUOTTO/KULUJÄÄMÄ 
 

450 -3 414 

Yleisavustukset 
 

800 0 

    Tilikauden tulos 
 

1 250 -3 414 

    TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 
 

1 250 -3 414 

 
 

  Hallintokuluissa varaudutaan nettisivujen ylläpitomaksuun, jäsentiedotteiden lähetyskuluihin, 
kokousilmoitukseen ja pankkikuluihin. 
Järven kunnostus sisältää laskeutusaltaiden tyhjennyksen 2 500 (karkea arvio) ja akkukäyttöisen 
vesikasvillisuuden niittolaitteen hankinnan yhdistyksen  jäsenten käyttöön, talousarviossa varaus 1 500 €. 
Jäsenmaksu edelleen 15 euroa/henkilö ja 30 euroa/yhteisö. 


