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Hei Oksjärven Suojeluyhdistyksen jäsen ja
järvemme asioista kiinnostunut ranta-asukas!
Tämän päiväisen (22.5.) sateen jälkeen taitaa kevät vihdoin muuttua kesäksi. Mökkikausi on alkamassa ja
kesänviettopaikkojen siivoaminen on ajankohtaista. Muistetaan taas ne muutamat yksinkertaiset perusasiat,
joilla osaltamme pidämme järvemme veden harvinaisen hyvälaatuisena - yhtenä Tammelan parhaista. Eli
1) lehtikompostit kannattaa sijoittaa useamman metrin päähän rantaviivasta.
2) nurmikoita ei suositella lannoitettavan rantaviivan lähellä.
3) 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.
4) kaikki pesu- ja jätevedet ohjataan poispäin järvestä ja imeytetään hyvin.
5) Järveen ei saa heittää mitään jätteitä.
Näin toimiessamme vähennämme järven rehevöitymisen riskiä. Ensimmäisiä rehevöitymisen merkkejä ovat
kalapyydysten ja rantakivien limaisuus.
Laskeutusaltaiden rakentaminen
Oksy kartoittaa yhdessä Metsäkeskuksen kanssa maanomistajia, jotka olisivat halukkaita antamaan luvan
kaivauttaa omistamilleen maille saostusaltaan. Allas sijoitetaan luonnostaan sellaisiin ojakohtiin, joissa oja
on leveimmillään. Tällä pyritään siihen, ettei esim. kasvupohjaista metsänpohjaa jäisi paljon saostusaltaan
2
alle. Altaita olisi yksi per järveen laskeva oja. Altaiden koko vaihtelee ojan valuma-alueen mukaan 10 m –
2
100 m . Forssan Ekopalvelun selvitystä käytetään saostusaltaiden kaivausten pohjana (ns. Närväsen
raportti). Altaisiin ei tule mitään kiinteitä rakennelmia, vaan ne ovat vain ojaan kaivettuja leveämpiä kohtia,
joissa järveen laskeva vesi seisahtuu hetkeksi ja vedessä olevat ravinteet ja humus laskeutuvat altaan
pohjaan. Sijoituspaikkojen varmistuttua aloitamme saostusaltaiden kaivamisen. Kaivamistyön tekee
Metsäkeskus. Suojeluyhdistyksen osuus voidaan korvata talkootunteina. Saarisuon ja Niitunojassahan meillä
on jo tarvittavat altaat.
Puheenjohtajalla on kartta Oksjärveen laskevista ojista ja siihen voi tutustua esim. vuosikokouksessa tai
ottamalla häneen suoraan yhteyttä.
JärviSunnuntai 2007
Suosittu JÄRVISUNNUNTAI- tapahtuma järjestetään jälleen sunnuntaina 10.6.2007
klo 11.00 - 16.00 SAAREN KANSANPUISTOSSA. VAPAAPÄÄSY - TERVETULOA!!
Jäsenmaksu 2007
Tämän jäsenkirjeen liitteenä on v. 2007 jäsenmaksua varten tilisiirtolomake.
Jäsenmaksu 15 € yksityishenkilöiltä ja 100 € yhteisöiltä. Eräpäivä 15.6.2007.
Jäsenrekisteriä pitää yllä Hanna Hirn. Ilmoita hänelle muutoksista jäsentiedoissasi!
Vuosikokous 2007
Vuosikokous on Tammelan kunnan Leirikeskuksessa perjantaina 27.7.2007 klo 18.00 - 21.00.
Kokouksen esityslistalle voi jättää aloitteita. Yhteys sihteeriin! Ehdotukset 12.7. mennessä.
Kokouksen aloitusajankohdasta ilmoitetaan lähemmin vielä lehdessä ja nettisivuilla www.jarviverkko.fi/oksy.
Vuosikokouspöytäkirjat voi lukea kotisivuillamme.
Kokouspaikkaan voi käydä tutustumassa etukäteen Tammelan kunnan järjestämillä "avoimien ovien päivillä"
5.6.2007 klo 15.00 - 20.00. Mukana paikalla on Oksyn sihteeri/rahastonhoitaja Hanna Hirn.
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