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Arvoisa Oksjärven Suojeluyhdistyksen jäsen ja 
järvemme asioista kiinnostunut ranta-asukas!  
 
 
Taas on talvenselkä taittunut ja kesä puhkeamassa loistoonsa. Monet meistä on jo 
aloittanut kesämökkikautensa ja loputkin kesäasukkaat saapuvat rannoille, kunhan nuo 
ilmat hieman lämpenevät. Paikkoja siivoillessa ja pihaa haravoidessa kannattaa taas pitää 
mielessä Oksjärven veden hyvä laatu ja se, mitä itse kukin voimme kohdallamme tehdä, 
että se pysyisikin näin hyvänä.  
 
Lehtikompostit kannattaa sijoittaa useamman metrin päähän rantaviivasta. Nurmikoita ei 
suositella lannoitettavan rantaviivan lähellä. Mattoja ei saa pestä järvessä edes 
mäntysuovalla. Siitä pääsee vesistöön erilaisia haitallisia kemikaaleja mm. fosfaattia. 
Käytä mäntysuopaa ym. nopeasti hajoavia tensidejä sisältäviä pesuaineita kauempana 
rannasta. Kaikki pesu- ja jätevedet ohjataan poispäin järvestä ja imeytetään hyvin. 
Kaikki tällaiset toimet vähentävät rehevöitymisen riskiä. Ensimmäisiä rehevöitymisen 
merkkejä ovat kalapyydysten ja rantakivien limaisuus. 
 
JärviSunnuntai 2005 
 
Em. harmaiden vesien suodatuksesta saat lisätietoa Tammelassa järjestettävässä 
JÄRVISUNNUNTAI- tapahtumassa 29.5.2005 klo 11 - 16.  Paikka on monelle tuttu 
SAAREN KANSANPUISTO.  TERVETULOA koko perheen voimin! Siellä on jokaiselle 
jotakin ja alueelle on vapaa pääsy! 
 
Yhdistyksemme on tapahtuman järjestelyissä mukana ja meillä on siellä oma pöytä. Siinä 
esitellään tänä vuonna mm. aurinko- ja tuulivoimaa. Esittelijänä paikalla on Åke Hirn 
Loimosista. 
 
Järven kunnostustoimenpiteet 
 
Järvemme kunnostustoimenpiteisiin kesäkaudella kuuluu lisäksi: 
 
o muutaman saostusaltaan tekeminen 
o sedimenttinäytteiden otattaminen ja analysointi  
o Oksjärveen laskevien ojien vedenlaadun tarkkailu ja mahdollinen analysointi 
o näkösyvyyden järjestelmällinen mittaaminen näkösyvyyslevyillä 
o veden korkeuden seuraaminen                                                                                      
 
Jäsenmaksu 2005 
 
Tämän jäsentiedotteen liitteenä on v. 2005 jäsenmaksua varten tilisiirtolomake. 
Jäsenmaksu on sama kuin aikaisemminkin eli 10 € yksityishenkilöiltä ja 25 € 
yhteisöiltä. Eräpäivä on 17.6.2005. Kiitos etukäteen tuestanne! 
 
Jäsenrekisteriä pitää yllä Hanna Hirn. Ilmoita hänelle muutoksista jäsentiedoissasi! 
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VUOSIKOKOUS 
 
Vuosikokous on Tammelan kunnan leirikeskuksessa perjantaina 29.7.2005 klo 17.00.  
Tänä vuonna odotamme sinne erittäin runsasta osanottajamäärää. Kokouksen 
aloitusajankohdasta ilmoitetaan vielä lehdessä ja nettisivuillamme www.jarviverkko.fi/oksy. 
 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään säännöissä mainitut asiat (Säännöt § 12). 
Vuosikokous-kohdassa 12 mainitaan, että "Käsitellään jäsenten hallitukselle esittämät 
aloitteet".  
 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen 
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että 
asia voidaan sisällyttää esityslistaan. Myös sähköpostilla saapuneet aloitteet voidaan 
tulostaa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ystävällisin terveisin 
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Hallituksen puolesta 

 

Mika Lehtojärvi / Hanna Hirn 
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