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Paikka  Oksjärven Leirikeskus, Loimonen 
 
Aika  Sunnuntai 24.7.2011 klo 12 
 
Läsnä hallituksen jäsenet 
                      
  Mika Lehtojärvi, Heino Ruottinen, Eino Kujala, Markku Laaksonen, Tuomo Mäkelä, Pertti Kaunisharju ja  
  Hanna Hirn (hallituksen ulkopuolelta) 
 
Poissa  Timo Siikonen ja varajäsenet Henry Hirn ja Antero Koskimies  
 
Muut jäsenet Anna Perälä, Pentti Kuntsi, Jyrki ja Merja Kaleva, Juha Räikkönen, Maire Rantanen, Sinikka Keimmo, Sulo  
  Karjalainen ja Toivo Väistö 
 
 
 
Ennen varsinaista kokousta Tammelan kunnan ympäristösihteeri Erja Klemelä kertoi Tammelan kunnassa meneillään olevista 
tai suunnitelluista järvien patohankkeista ja niiden vaatimista prosesseista ja jo saaduista kokemuksista. Patohankkeet ovat 
pitkän aikavälin projekteja, jotka vaativat maanomistajien luvat, aikataulut, kustannusarviot, tarjouskyselyt ja toteuttajat. 
Omaan hankeeseemme hän suhtautui kannustavasti. Lopullinen kustannusarvio tulisi olemaan 15000 – 20000 euroa. 
 
Jätevesiasioiden osalta Erja Klemelä kertoi, että jokaisen ranta-asukkaan on itse huolehdittava siitä, ettei omia jätevesivalumia 
mene suodattumatta Oksjärveen . Koko järven puhdistaminen tulee kalliiksi, jos veteen pääsee bakteereita. Nykyinen 
jätevesiasetus velvoittaa ranta-asukkaat kunnostamaan kaivonsa 15.3.2016 mennessä.  
 
 
 
Varsinainen kokous 
 

1.  Puheenjohtaja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi Oksyn 10 v- juhlavuosikokoukseen. 
   
2.  Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Lehtojärvi ja sihteeriksi Hanna Hirn. Pöytäkirjan 

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

3.  Todettiin, että kokous on päätösvaltainen (16 jäsentä) ja laillisesti koolle kutsuttu. Kokouksesta ilmoitettiin 
 10.7. Forssan Lehdessä. Jäsentiedotteessa (toukokuu) ilmoitettiin kokouksen ajankohdasta ja lisäksi 
 Oksyn kotisivuilta on voinut varmistaa asian. 

 
4.  Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi siten, että kohta 8 (Erja Klemelän esitys) siirrettiin 

 varsinaisen kokouksen ulkopuolelle tilaisuuden alkuun. 
  
5.  Puheenjohtaja luki Vuosikertomuksen (Liite 1). Rahastonhoitaja esitti tilinpäätöksen ja luki toiminnan 
  tarkastuskertomuksen.    
 
6. Vahvistettiin tilinpäätös ja hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus. Kokousväki sai 

tutustua kirjanpitoon, tositteisiin ja tilinpäätöstietoihin. 
 
7. Vahvistettiin kulukorvausmaksut puheenjohtajalle, sihteeri/rahastonhoitajalle ja internet-yhdyshenkilölle 

seuraavasti: 
 
   puheenjohtaja 150 euroa 

   sihteeri/rahastonhoitaja 150 euroa 
   verkkovastaava 100 euroa  
 

8. Patohanke-esittely (ks. kohta 4) 
 
9.               Hallituksen puheenjohtaja ehdotti patohankkeesta luopumista ja pyysi kokouksen mielipiteitä asiasta: 

 
- pidetään patohanke edelleen toimintasuunnitelmassa ja tutkitaan esim. HAMK lopputyömahdollisuutta 
- selvitetään keskivedenkorkeuden säilyttäminen järvellä ja tähän ranta-asukkaiden ja maanomistajien mielipide 

esim. kyselylomakkeella 
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- perustetaan työryhmä tekemään maanomistajien asennekartoitus (vastustus <-> puolto) – työryhmässä 
mukana Mika Lehtojärvi, Tuomo Mäkelä ja Hanna Hirn 

- onko Oksjärvellä tärkeämpiä hankkeita kuin pato-oja 
- hankkeen peruuntuessa palautetaan Tammelan kunnan jo myöntämä avustus tai siirretään se toiselle 

kohteelle 
- kokonaiskustannusten määrä pitää olla tiedossa 
- Hanna Hirn hankkii maanomistajarekisterin kunnalta 

 
10.  Hyväksyttiin Toimintasuunnitelma 2011–2012 lisätyin muutoksin (Liite 2) 
  Käsiteltiin uuden tilikauden talousarvio (Liite 3) 
  Päätettiin kerätä jäsenmaksu. Sen suuruus on 15 euroa ja 30 euroa yhteisöiltä. 

   
11.  Oksyn hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Mika Lehtojärvi. 

 
12.  Yhdistyksen hallitus toimintakaudella 2011–2012  

 
                Varsinaiset jäsenet: Kaunisharju Pertti, Keimmo Sinikka, Kujala Eino (osakaskunnan yhdyshenkilö),  
  Mäkelä Tuomo, Ruottinen Heino ja Väistö Toivo. 
 
  Sihteeri/rahastonhoitaja Hanna Hirn. 
 
  Varajäsenet Henry Hirn, Antero Koskimies ja Pekka Kujala 
 

13.  Valittiin toiminnan tarkastajiksi entiset eli Åke Hirn ja Markku Kujala sekä varalle Sirkka Siikonen ja Toivo  
 Väistö. 

 
14.  Muut asiat 

 
  Oksyllä on uusi nettiosoite: www.oksyry.fi 
 
  Eino Kujala ja Heikki Lehtojärvi säilyttävät edelleen Oksyn omia käsiniittolaitteita.  
   
  JärviSunnuntaihin osallistui n. 3-400 kävijää – Oksyn järjestämän luontopolun kiersi läpi n. 40 henkilöä. 
   
  Eino Kujala varaa Oksjärvelle niittokoneen mahdollisesti jo tämän kesän aikana ja ensi kesäksi joka  
  tapauksessa. Sopivan niittourakoitsijan kanssa tehdään useamman vuoden sopimus niitosta ja niitetyn  
  vesikasvuston keruusta. Paikkakunnan niittokoneurakoitsijat ovat hyvin työllistettyjä. 
 
  ELY-keskuksen viime kesänä suorittaman järven syvyysmittauksen tuloksia kysytään. Syvyyskartasta ollaan 
  kiinnostuneita (Mika Lehtojärvi hoitaa). 
 
  Oksyn yleisesitettä on saatavilla Hämeen Luontokeskuksesta, Tammelan kunnan infosta, Oksjärven  
  Leirikeskuksesta sekä sihteeriltä. Yleisesite lähetetään seuraavan jäsenkirjeen ohessa kaikille Oksyn  
  jäsenille. 
 

15.  Pj päätti kokouksen klo 14.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Markku Laaksonen      Heino Ruottinen 
 
  
 
 

http://www.oksyry.fi/

