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Toimintakertomus 1.6.2019 - 31.5.2020    

       
TOIMINTA:        
 
Vedenkorkeus- ja näkösyvyysmittauksia on tehty tilikauden 2019 - 20 aikana. Järveä kalkittiin pienessä 
määrin. 
 
Syksyllä 2019 vedenpinta nousi tyypillisestä tasosta noin 110,30 metristä 110,50 metriin marraskuun 
lopussa. Tarkoittaa karkeasti 10 cm kuukaudessa. Talven aikana sateet ja veden nousu jatkuivat ja 
25.2.2020 lukema oli 110,83 m. Se on korkein mitattu lukema Oksjärven mittapisteen historiassa.  Keväällä 
vedenpinta on laskenut noin 10 cm kuukaudessa ollen 21.5.2020 lukemassa 110,51 cm. 
 
Näkösyvyys on vaihdellut keväällä ja kesällä 2019 2,1 metristä 2,3 metriin. 1960 luvulla näkösyvyys vaihteli 
kesällä 3 – 4 metrin välillä. Siihen verrattuna näkösyvyyttä voidaan pitää korkeintaan tyydyttävänä. 
Lokakuun alkupuolella näkösyvyys oli 2,85 metriä. 
 
Yhdistys järjesti yhteistyössä Tammelan kunnan kanssa Oksjärvipäivän kansainvälisenä ympäristöpäivänä. 
Osallistujia oli muutamia kymmeniä ja tilaisuus oli varsin onnistunut. 
       
     
HALLINTO: 
Vuosikokous pidettiin Oksjärven Leirikeskuksessa sunnuntaina 11.8.2019, kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 
mukaiset asiat. Lisäksi keskusteltiin Oksjoen pohjapatohankkeen kustannuksista ja 
suunnittelusta sekä koneellisen kasvillisuudenniiton tarpeellisuudesta mahdollisesti jo kesällä 2020.  
       
Hallitus piti tilikauden aikana kaksi kokousta. Lisäksi toimintakauden 2019–2020 aikana asioista vaihdettiin 
ajatuksia sähköpostitse. Hallitukseen kuuluivat Hannu Nummela pj, Jukka Okslahti vpj, Ari Hutka sihteeri, 
Eino Kujala, Tuomo Mäkelä, Heino Ruottinen sekä Toivo Väistö.  Hallituksen jäsenistä Tuomo Mäkelä toimi 
yhdistyksen projekteista vastaavana. 

Oksyllä on oma sähköposti ja www-sivut.  Syksyllä lähetettiin jäsenkirje, kevään jäsenkirje jäi kesään 2020.   
Maksettuja henkilöjäsenmaksuja on 63 kappaletta ja Tammelan kunta on yhteisöjäsenenä, jäsenmaksuista 
kertyi yhteensä 975 euroa. 
 
TALOUS:   
Yhdistyksen kassassa oli tilikauden alkaessa 1 857,47 euroa. Toimintakauden ylijäämä oli 996,90 euroa, 
talousarvion mukainen ylijäämä oli 130 euroa.  Yhdistyksellä ei ole poistonalaista omaisuutta, joten poistoja 
ei tilikaudella tehty.  Tilikauden kulut jäivät aiottua pienemmiksi. Järven tilaa kuitenkin seurattiin ja 
pienessä määrin järveä myös kalkittiin. Kulujen alhaisuuteen vaikutti osaltaan se, että laboratorio teki 
näytteiden tutkimuksen maksutta. 
 
Tilikauden päättyessä taseen oma pääoma oli 2 854,37 euroa. Varoja on siten kerätty 
toimintasuunnitelman mukaisesti tulevaisuuden hankkeisiin.  Varojen keruu Oksjoen 
pohjapatohankkeeseen merkitsee, että yhdistyksellä ei ole lähivuosina mahdollisuuksia muihin suuriin 
hankkeisiin.  
 

 


