
 

 

                        

                                                   Jäsenkirje kevät 2022 
 

Arvoisat jäsenet, 

Pitkä ja luminen talvi alkaa kohta olla takana. Kokonjärvi on huilannut paksun jään alla ja 

varmasti kaikki taas odotamme Kokonjärven vapautumista jäistä ja kesän saapumista. 

Kokonjärven Suojeluyhdistys (KSY) ei kuitenkaan ole huilannut. Hallitus on kokoontunut 

suunnilleen joka toinen kuukausi, on keskusteltu useiden eri sidosryhmien kanssa asioiden 

edistämiseksi ja pidetty useita projektiryhmän kokouksia. Esimerkiksi Urjalan kunta on 

ollut aktiivisesti keskusteluissa mukana kunnanjohtajan johdolla. 

Projektiryhmä keskittyy järven kuormituksen vähentämiseen tähtääviin toimenpiteisiin. 

Keskeisimpänä hankkeena on ollut Välkkilänojan valuma-alueen hankesuunnitelman 

aloittaminen. KSY on hakenut ELY-keskukselta 70% rahoitusosuutta suunnittelun 

rahoittamiseksi. Loput kustannukset katetaan talkootyöllä sekä KSY: n kassasta. Urjalan 

kunta on päättänyt antaa takauksen mahdolliselle KSY: n ottamalle lainalle Someron 

Säästöpankista hankkeen toteuttamiseksi. KSY on saanut tarjouksia suunnittelun 

toteuttamiseksi ja toteuttajan valinta tehdään lähiaikoina. ELY-keskuksen 



rahoituspäätöstä odotellaan huhtikuun lopulle/toukokuun alkuun. Valuma-alueen 

hankesuunnittelun keskeisempinä ajatuksena on suunnitella asiantuntijan avulla 

toimenpiteet kuormituksen vähentämiseksi yhteistyössä maanomistajien kanssa. 

Maanomistajien näkemykset ovat erittäin tärkeässä roolissa suunnittelun tekemisessä ja 

pyrimme löytämään ratkaisuja, jotka ovat maanomistajille mieleisiä. Suunnittelutyöhön 

kuuluu maanomistajien tapaaminen ja hyvä vuoropuhelu. KSY haluaa myös tukea kaikkia 

mukaan lähteviä maanomistajia suojelutoimenpiteiden toteuttamisesta saatavissa 

korvauksissa ja rahoituksissa mahdollisissa myöhemmissä konkreettisesti toteutettavissa 

hankkeista. 

Näiden konkreettisten hankkeiden toteuttamiseksi KSY pyrkii parantamaan 

rahoitusasemaansa ja siksi esimerkiksi uusien jäsenien saaminen mukaan on yksi keino 

lisätä rahoitusmahdollisuuksia. Olen liittänyt sähköpostiin mukaan 

jäsenmaksukaavakkeen, jota toivommekin kaikkien jäsenten aktiivisesti markkinoivan 

naapureilleen ja ystävilleen toimintamme tukemiseksi jakamalla jäsenmaksukaavaketta. 

Kaikki hallituksen ja projektiryhmän työ tehdään talkootyönä ilman kulukorvauksia. 

KSY on päättänyt osallistua Välkkilään 30.7 suunnitteilla olevaan Pop Up tapahtumaan 

pitämällä Tukikirppiksen Välkkilän Nuorisoseuran talolla. Sinne voi jokainen tuoda 

tavaroita myyntiin ja tehdä ostoksia tukien yhdistyksen toimintaa. Myynti menee 

lyhentämättönä yhdistyksen tilille hankkeiden rahoittamiseksi. Välkkilä-tapahtumassa on 

tarkoitus juhlistaa uuden asfaltin tuloa Välkkiläntielle. Tapahtuma järjestetään, mikäli 

asfaltti on siihen mennessä tehty. Asfaltin saamiseksi  useat toimijat on Kokonjärven 

ympärillä tehneet vetoomuksia. 

Yhdistys toteuttaa tänä vuonna ruoppausmahdollisuuden yhteishankinta siitä 

kiinnostuneilla jäsenille. Peräti 16 kiinteistöä on jo ilmoittanut kiinnostuksensa tähän. 

Hallituksemme jäsen Aarne Jussila puh.040-9005601 vetää hanketta ja on sopinut 

ruoppausyrittäjän kanssa, että lumien ja jäiden lähdettyä ruoppauskohteet tarkastellaan 

tarkemmin ruoppausyrittäjän toimesta ja sovitaan jatkotoimenpiteistä asiasta 

kiinnostuneiden kanssa. Yhteisenä hankintana jokainen jäsen saa ruoppauksen 

kustannustehokkaammin. Olemme päätyneet veden päälläkin kulkevaan kaivinkoneeseen 

jolla panos/tuotto suhde saadaan paremmaksi. Vaikka tuntihinta onkin korkeampi, niin 

työhön kuluva aika on lyhyt ja tulos parempi kuin kevyellä imuruoppauslaitteella.  

Myös Kokonjärvellä oleva kunnan uimaranta pyritään kunnostamaan. Uimarannan 

ruoppaus tehtäisiin samalla kuin muiden kiinteistöjen ruoppaus ja muut työt tehdään 

talkoovoimin sekä mahdollisten rahoitusten avulla. Keskusteluissa on ollut laiturin ja 

laavu/nuotiopaikan rakentaminen uimarannalle. Ruoppaus tulisi kuitenkin tehdä ensin. 

Tästä aiheesta on nyt käynnissä keskustelu Urjalan kunnan kanssa lupien saamiseksi. 

Päätöstä odotellaan. Uimarannan kunnostuksella tuetaan jäseniä, joilla ei ole omaa rantaa 

Kokonjärvellä. 

Ongelmajätekeräys pyritään jälleen toteuttamaan koronasta johtuvan tauon jälkeen. 

Yhdistys tiedottaa asiasta ajankohdan ja toteutuksen varmistuttua. 



 

 

 

 

Tämä jäsenkirje on lähetetty sähköpostilla niille, jotka ovat antaneet sähköpostitietonsa. 

Lisäämme jäsenkirjeen myös yhdistyksen kotisivuille ja yhdistyksen Facebook sivuille 

Kokonjärven Suojeluyhdistyksessä on tällä hetkellä 61 jäsentä, jotka ovat maksaneet 

kauden syksy 2021-syksy 2022 jäsenmaksun.  

    Sekä ELY-keskus, että KVVY ovat olleet aktiivisesti yhteistyössä mukana. Lisäksi KVVY  

   mittaa kohdennetusti Välkkilänojan typpi- ja fosforikuormitusta nyt peräkkäisinä vuosina  

   uudella mittapisteellä. Toivottavasti näkisimme kuormituksessa laskusuunnan tulevina  

   vuosina. 

   

    Yhdistys on keskustellut myös Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven yhdistyksen kanssa  

    saaden paljon hyviä kokemuksia ja vinkkejä toimintaansa. Pidimme myös yhteisen  

    kokouksen Välkkilänojan valuma-alueen hankesuunnittelun tarkentamiseksi. 

 

   Kesä on tulossa ja KSY:n moottorikäyttöistä kaislaleikkuria voi jälleen vuokrata hintaan 50  

    eur/vrk varamaalla Juha Sulkoselta puh.0400-647693. Veneeseen kiinnitettävä leikkuri on  

   tehokas kaislojen ja lumpeiden niitossa. Rannan vesi paranee huomattavasti veden  

   virtauksen lisääntyessä, jolloin leväkertymien todennäköisyys vähenee. 

Kokonjärven suojeluyhdistyksen sivuilta voit seurata ajankohtaisia asioita 
Kokonjärven Suojeluyhdistys (kokonjarvi.com) 

Kiitos kaikille jäsenille yhteisen yhdistyksemme toiminnan tukemisesta. 

 

Keväisin terveisin, 

Juha Lahti 

Kokonjärven Suojeluyhdistys Ry:n puheenjohtaja 

Puh. 040-5110087 

 

 

    

 

 

 

https://www.kokonjarvi.com/


 

  

 

  

 


