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KOKONJÄRVEN SUOJELUYHDISTYKSEN JÄSENKIRJE 

Ongelmia tiedottamisessa 

Uusi kesä tuli jälleen. Yhdistyksemme yhteydenpito jäsenistöömme on ollut valitettavan passiivista. 

Toimintaa on ollut, mutta siitä tiedottaminen on ollut laimeaa. Kotisivujen ylläpito on ollut heikkoa. Syynä 

on ollut tiedottamisen keskittyminen liiaksi puheenjohtajalle.  Viime kesänä tapahtuneesta aivoinfarktista 

toipuminen ja sen jälkeen tehty lonkkaleikkaus ovat laiminlyöntien taustalla. 

    Nyt ongelmaan on odotettavissa korjausta. Järvemme uudeksi vapaa-ajan asukkaaksi ja yhdistyksemme 

jäseneksi on tullut Tomi Laaksonen. Hänellä on asiantuntemusta erityisesti kotisivujen tekniseen 

kehittämiseen ja hallintaan. Hän on ilmoittanut olevansa halukas avustamaan yhdistystämme näissä 

asioissa. Sisällön tuotantoon meidän tulee panostaa laajemmalla pohjalla. Hanna Rissanen on tässä asiassa 

aktiivinen tukihenkilö.  

    Kotisivut ovat keskeinen informaatiokanavana, sillä postin kautta informaation lähettäminen on kallista ja 

rajallista. Sitäkin pitää kuitenkin tehdä, sillä kaikilla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköisiä 

viestintävälineitä. 

    Toiminta on muutoin ollut lähes normaalia. Vuosikokous pidettiin, joskin edellä kuvatuista syistä 

myöhästyneenä. Uusi hallitus on kokoontunut kaksi kertaa ja valmistellut kesän tapahtumia sekä tulevia 

pitkäkestoisempia kunnostusprojekteja. Hallituksen pöytäkirjat julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla. 

Vuosikokous 2016 ja sen aineisto 

Tämän kirjeen liitteenä on yhdistyksemme vuosikokouksen 2016 aineistoa. Jäsenmaksu päätettiin pitää 

entisen suuruisena eli 30 €/vuosi. Toiminta- ja talouskertomukset kokonaisuudessaan on sen verran laaja 

materiaalinivaska, että sen postittaminen on teknisesti hankalaa. Se löytyy yhdistyksen kotisivuilta.  

          Liitteet:  -liite1; vuosikokouksen 2016 pöytäkirja 

                          -liite 2; toimintakertomus 1.1.2016-31.12.2016 

                          -liite 3; toimintasuunnitelma syyskuusta 2016 elokuuhun 2017                        

Tulevaa toimintaa 

Toiminta on jaettu toimintasuunnitelman mukaisesti kahteen osa-alueeseen; yksittäisiin tapahtumiin ja 

pitempikestoisten projekteihin.  

 

Tapahtumia  

Kokonjärven suojeluyhdistys ry: nä kannamme ennen kaikkea huolta järvemme vedenlaatuun 

negatiivisesti heijastuvista ravinnevalumista ja pyrimme ajan oloon löytämään ratkaisuja niiden 

vähentämiseksi. Vaikka järvi edellyttää toimia, se myös antaa paljon! Ajoittaisista leväongelmista 

huolimatta Kokonjärvi on kaunis ja arvokas elementti asuin- ja mökkiympäristössämme: pinta tuplaa 

taivaan valon, rikas lintumaailma antaa seurattavaa ja äänielämyksiä, Ahti ruokatarpeita kalastavaisille. 

      Minkälaisiin konkreettisiin toimenpiteisiin järven puolesta ajanoloon ryhdymmekään, on selvä, että 

pelkästään jäsenmaksutuloilla niiden kuluja ei pystytä kattamaan. Siksi olisi hyvä ideoida yhdessä 

keinoja, vaikkapa vapaamuotoisia, iloa tuottavia talkoomuotoisia tapahtumia, joilla vähitellen saisimme 

kartutettua varoja. Ehdotuksia vastaanotetaan kernaasti! 

 

 



Seuraavassa tiedossa olevia tapahtumia 

 ongelmajätekeräys la. 17.6. klo 10.00 Urjalan Sementtivalimon piha (Forssantie 442), klo 10.30 

Välkkiläntien ja Ahoniementien risteys, klo 11.00 Syrjälän ent. kyläkaupan piha, Hakolahdentie 2 

(lisätietoja Jukka Mäkitalo  puh. 050 526 3457)  

 vuosikokous  la. 29.7. klo 13.00 Välkkilän ns. talo (Välkkiläntien ja Vastamäentien risteys tien 284 

suunnasta tultaessa vasemmalla puolella)  

 kasvillisuuden niitto loppukesällä 

 kaavailuissa on myös ”rompetori” tapahtuma ja linturetki  

Projekteja 

Pitkän ajanjakson kunnostusprojektina on noussut eniten esiin ulkoisten valumaväylien kartoitus ja niiden 

aiheuttamien rasitteiden vähentäminen esim. laskeuma-altaita rakentamalla. Näin vähennettäisiin 

valumista aiheutuvaa ravinnerasitusta, mikä edistäisi järven veden laadun paranemista pitkällä 

aikajänteellä. Tähän liittyy veden laadun ja järven kunnon pitkän tähtäyksen seuranta. 

      Hallituksessa on tutkailtu karttoja ja katsottu, missä järven ympäristöalueella tällaiset toimenpiteet 

onnistuisivat parhaiten. Etsinnässä on myös lähialueelta löytyviä kohteita, joissa voisimme käydä 

tutustumassa esimerkkitapauksiin. Hankkeen valmistelu ja mitoitus kustannusten, työvaatimusten ja 

avustusmahdollisuuksien suhteen oikean kokoiseksi on onnistumisen kannalta tärkeää.  

 

Miten saamme toimintaan lisää aktiivisuuta? 

Tämä on tulevaisuuden ydinkysymys. Jäsenkyselyssä suhtauduttiin myönteisesti järven suojeluun ja kunnon 

kehittämistoimenpiteisiin. Halukkuus osallistua yksittäisiin aktiviteetteihin oli myönteinen, mutta halukkuus 

järjestöllisiin tehtäviin kuten hallitustoimintaan oli laimea.  

    Allekirjoittanut ei ole enää ehdolla tulevalle kaudelle puheenjohtajaksi, joten siltä osin on ainakin hyvä 

saada vaihtuvuutta. Terveysongelmani ovat ainakin toistaiseksi ohi, joten muutoin haluan olla 

yhdistyksemme aktiivinen rivijäsen. Yrittäkäämme yhdessä laajentaa toimintamme aktiivista 

osallistujapohjaa! 

      Yhteistyö yhdistyksemme ja järven osakas-/kalastuskunnan kesken on tärkeää. Näillä kahdella 

organisaatiolla on pitkälle yhteinen jäsenistö ja sama toiminta-alue. Niiden lainsäädännöllinen pohja on 

erilainen, mutta toiminta on luonteeltaan lähellä toisiaan. Kotisivuilla on kuvaus näiden kahden 

organisaation toiminnan luonteesta. 

 On syytä etsiä mahdollisia yhteistyömuotoja myös muiden alueella toimivien järjestöjen kanssa.  

Jäsenasiat 

Tämän kirjeen liitteenä on jäsenmaksulasku tältä vuodelta. Kiitos jo etukäteen suorituksesta. Yritetään 

yhdessä saada sille vastinetta. Tämän jäsenkirjeen lähettämisessä on ollut ongelmia joten 

jäsenmaksulaskun eräpäivää ei tarvitse ottaa aivan kirjaimellisesti.  

 

Puheenjohtaja  Hannes Kulmala hannes.kulmala@luukku.com 

    puh. 040 5000 237  
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