Oksy Tammelan Oksjärven Suojeluyhdistys ry
Puheenjohtajan palsta
Mukavaa syksyä ja talven odottelua Oksjärven
alueen asukkaille, kesäasukkaille ja kiinteistöjen
omistajille.
Toimintasuunnitelman mukaisesti
toiminta on nyt ollut vähäistä ja olemme
keskityneet
varojen
hankkimiseen
tuleviin
hankkeisiin. Veden laatua on tutkittu ja
vedenkorkeutta
on
tarkkailtu
kuitenkin
säännöllisesti.
Tämäkin kesä oli lämmin ja kuiva. Veden pinta oli
tänäkin kesänä varsin alhaalla. Järven kannalta
kesä meni varsin hyvin, levistä ja kalakuolemista ei
ainakaan tullut tietoa.
Uusia aktiivisia toimijoita yhdistykseemme
kaivataan edelleen. Hallituksessa ja myös
vuosikokouksessa asiasta puhuttiin.
Nykyinen
hallitus on toiminut varsin pitkään ja osa jäsenistä
haluaisi siirtyä sivuun. Toiminnankin kannalta olisi
hyvä saada uusia näkemyksiä hallituksen
päätöksentekoon ja uusia innokkaita ihmisiä
asioiden eteenpäin viemiseen. Ainakin omalta
osaltani tämä on viimeinen kausi hallituksen
puheenjohtajana, muutoin voin edelleen toimia
yhdistyksen hyväksi.
Yhteistyöterveisin Hannu

Vuosikokous
Vuosikokous valitsi samat henkilöt jatkamaan
hallituksessa. Puheenjohtajana jatkaa Hannu
Nummela, varapuheenjohtajana Jukka Okslahti ja
Sihteerinä Ari Hutka. Kokouksessa hyväksytyt
toimintakertomus ja tilinpäätös sekä uusi
toimintasuunnitelma ym. ovat nähtävissä internetsivustolta www.oksyry.fi.
Toimintasuunnitelmassa 2019 - 2020 ei ole suuria
hankkeita, vaan keskitymme varainhankintaan ja
talkootyönä
toteutettavaan
seurantaan
ja
tulevaisuuden suunnitteluun. Uutena asiana on
laskeutusaltaiden seuranta ja tyhjentäminen.
Toimintasuunnitelma kokonaisuudessaan on
luettavissa yhdistyksen nettisivuilta.
Vuosikokouksessa keskusteltiin myös lumpeiden
niitosta ja velvoitettiin halitusta valmistelemaan
asiaa niin, että niitto tapahtuisi kesällä 2020.
Asiasta tiedotetaan keväällä tarkemmin ja
todennäköisesti
tiedustellaan
ranta-alueiden
omistajien halukkuutta omakustanteisesti niittää
oma ranta-alueensa.
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Myös Oksjoen pohjapadosta käytiin vilkas
keskustelu, hankkeen eteenpäinvientiä halutaan
kiirehtiä.

Jäsentiedotteen jakelu
Toimintasuunnitelman mukaisesti pyrimme lisäämään
jäsentiedotteen jakelua sähköpostitse. Tämä säästäisi
varoja varsinaisiin vesiensuojelutoimiin. Jos olet valmis
vastaanottamaan jäsentiedotteen sähköpostilla lähetä
sähköpostisoitteesi
nettisivujemme
www.oksyry.fi
yhteydenottolomakkeen
kautta
yhdistykselle.
Sähköposti on muutoinkin kätevä yhteydenottotapa
kiireellisissä
asioissa,
mm.
lumpeidenniiton
järjestelyissä.
Pyrimme myös nettisivuillamme entistä paremmin
kertomaan ajankohtaisista asioista, kovin useinhan
sellaisia ei ole. Nettisivuja kannattaa kuitenkin seurata.

Varainhankinta
Perimme
vuosittaisen
jäsenmaksun.
Erityisprojektien
rahoituksen
hankkimisessa
lähestymme Tammelan kuntaa ja ELY-keskusta.
Otamme vastaan lahjoituksia ja kannatusmaksuja.
Tällä hetkellä yhdistyksen taloustilanne on varsin
tiukka, joten jäsen- ja kannatusmaksujen
maksaminen on tärkeää. Pienelläkin jäsenmaksulla
keräämme
merkittävän
summan.
Myös
lahjoitukset järvensuojelutyöhön ovat tervetulleita.
Jäsenmaksu, kannatusmaksu tai järvensuojelumaksu on henkilöjäseniltä 15 €. Varsinaiset
jäsenmaksulaput postitetaan tämän tiedotteen
mukana, mutta kannatusluonteisen maksun tai
lahjoitukset voi suorittaa koska tahansa tilille
Lounaismaan OP FI78 5025 1620 0118 64.

Yhdistyksen yhteystiedot
Tammelan Oksjärven
Suojeluyhdistys ry
c/o Ari Hutka
Taskuahteentie 78
31300 Tammela

Sähköpostiosoite
oksyry@gmail.com
Internet sivut
www.oksyry.fi

Vesiensuojelutyö
Yhdistys toteuttaa toimintasuunnitelman mukaista
vesiensuojelutyötä. Jokainen yhdistyksen jäsen voi
tehdä aistinvaraista seurantaa ja tarkistuksia.
Mahdollisista poikkeamista ja ongelmista voi ja
tulee raportoida järven suojeluyhdistykselle tai
osakaskunnalle. Omaehtoinen vesiensuojelutyö on
järven
kannalta
erittäin
tärkeää.
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