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Kokonjärven suojeluyhdistys ry.   Vuosikokous 2019 

     Jukka Mäkitalo 

Toimintasuunnitelma toimintakaudelle syksy 2019-kevät 2020 

 

Yhdistyksen toiminnassa on ollut kahden vuoden hiljaisempi jakso. Edellinen vuosikokous pidettiin 

29.7.2017. Tästä johtuen uuden toimintakauden tärkeimpänä tavoitteena on aktiivisen toiminnan 

lisääminen ja hallinnon uudelleen tiivistäminen. Toimintaa on varjostanut kolmen avainhenkilön 

vetäytyminen yhdistyksen aktiivisesta toiminnasta edellisen vuosikokouksen jälkeen. Puheenjohta-

jan eroilmoituksen jälkeen yhdistykselle ei heti valittu varapuheenjohtajaa.  

Yhdistyksen sääntöjen (§6) mukaan ”Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä olles-

saan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet 

hallituksen jäsenistä sitä vaatii”. Näin menetellen hallitus kokoontui 28.7.2019 pohtimaan suojelu-

yhdistyksen toimintaa. Hallitus yksimielisesti päätti järjestää yhdistyksen vuosikokouksen ja akti-

voitua toimimaan Kokonjärven ja sen luontoarvojen suojelemiseksi. 

 

Yhdistyksen jäsenluettelo on päivitettävä viipymättä sekä nimien että yhteystietojen osalta. 

 

Yhdistykselle on valittava puheenjohtaja, joka sitoutuu toimimaan kahden vuoden ajan tehtäväs-

sään. Hallitukseen valitaan uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Hallituksen jäsenet myös sitoutuvat 

toimimaan yhdistyksessä tavoitteiden mukaisesti. Toimintaan liittyvät tehtävät jaetaan hallituksen 

jäsenille erikseen sovittavalla tavalla. 

 

Yhdistyksen toiminnassa on tavoitteena aktivoida rannan ja lähialueiden vakituisia sekä kesäasuk-

kaita omaehtoiseen toimintaan järven suojelemiseksi. Tätä jatketaan edelleen. Rantakaislikkoja on 

niitetty ulkopuolisen urakoitsijan toimesta kolmena kesänä. Tätä jatketaan edelleen myös ensi ke-

sänä, jos tälle on halukkuutta. Hallitus myös selvittää mahdollisuutta hankkia yhdistykselle venee-

seen kiinnitettävä kaislaleikkuri, jotta niittoa voitaisiin jatkaa omaehtoisesti. Jokainen rannan omis-

tajan tulisi huolehtia oman rantansa luontoarvoista. 

 

Ongelmajätekeräystä on toteutettu yhteistyössä Loimi-Hämeen Jätteen kanssa. Jätteiden keräys on 

arvo sinänsä, mutta tarkoituksena on herättää ajattelemaan yleisesti luontoarvojen puolesta. Jos ran-

noille ja luontoon jätetään saastuttavaa materiaalia, se ei sieltä itsestään poistu. Kokonjärvi on hyvin 

matala ja vähävetinen, joten pienetkin saastemäärät voivat aiheuttaa mittavia vahinkoja. Keräystä 

jatketaan myös ensi vuonna. 

 

Veden puhtauden ja vedenpinnaan korkeuden mittaaminen ja niiden seuranta on oleellista tehdä 

vuosittain ja myös pitkällä aikajänteellä. Tätä työtä on tehty ja tullaan jatkamaan myös ensi kesänä. 

Tiedot tallennetaan yhdistyksen verkkosivulle, jossa ne on kaikkien nähtävillä. 

 

Yhdistyksen verkkosivujen ylläpitäminen on tärkeää, jotta yhdistyksen jäsenet saavat oikea-aikaista 

tietoa järven kunnosta. Sinne kootaan yleistä tietoa myös muiden järvien ja vesistöjen kunnostami-

sesta ja suojelutyöstä. Kokemusta suojelutyöstä on saatavilla paljon. Kokonjärvi on vain yksi Suo-

men monista kunnostamista tarvitsevista järvistä.  Työtä tehdään eri puolilla ja näistä on otettava 

oppia. Hätiköidyillä ja vääräntyyppisillä kunnostustöillä voidaan saada myös vahinkoa aikaan. Sy-

viin ja nopeasti virtaaviin vesistöihin voidaan käyttää aivan erilaisia menetelmiä kuin vaikkapa Ko-

konjärveen. 

 

Kaikella on myös hintansa. Kaikki yhdistyksen toimintaan liittyvät tehtävät ovat talkoopohjaisia, 

eikä tekemisestä makseta palkkioita. Ulkopuolista rahoitusta on myös mahdollista saada ja sitä pi-

tääkin hakea, kunhan ollaan valmiita sitoutumaan myös mahdollisiin omavastuisiin sekä talkoo-

työnä että rahallisesti. Suunnitteluapua ja asiantuntemusta käynnistettäviin hankkeisiin on myös 
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mahdollista saada. Itse toteutettavien hankkeiden toteutus ja niihin liittyvät lupakäytännöt voidaan 

tehdä pienin kustannuksin, kuten pienet niitot. Mutta esim. maansiirtoa ja kaivuutyötä vaativat 

hankkeet tarvitsevat tarkan suunnitelman ja kustannusarvion sekä tarvittavat luvat. Ja ennen kaikkea 

rahoituksen. 

 

Verkkosivujen lisäksi jäsenkirjeellä on hyvä muistuttaa suojelutyön merkittävyydestä. 

 

Yleinen uimaranta tulee kunnostaa ensi kesäksi. Selvitetään mahdollisuutta tehdä siitä hiekkaranta. 

 

Yhteistyötä Kokonjärven muiden toimijoiden kanssa on ylläpidettävä aktiivisesti. Nyt meneillään 

olevaa padon vieressä olevan sillan kunnostustyötä on seurattava ja samalla tarkastettava vedenkor-

keuden taso. 

 

Tärkeintä on kuitenkin saada vähennettyä järven ulkoista kuormaa. Miten se tehdään, onkin syytä 

harkita tarkoin. Järven mataluus ja hidas virtaus ovat hyvin herkkiä toimenpiteille. Lämpimät kesät 

ilmeisesti lisääntyvät ilmaston muutoksesta johtuen, mikä tarkoittaa myös levän kukinnan lisäänty-

mistä. Matalassa ja tummassa järvessä veden lämpötila on hyvin korkealla. Käytännössä keski- ja 

syyskesällä järven viihtyvyysarvo vähäinen. Uiminen loppuu leväkukinnan alettua ja kalastaminen 

viimeistään samaan aikaan. 

 

Ulkoisen kuorman vähentämiseksi etsitään mahdollisia toimenpiteitä. Vaihtoehtoja ja niiden kustan-

nuksia selvitetään. Keväällä 2020 järjestetään yleinen keskustelutilaisuus, johon pyydetään asian-

tuntijoita arvioimaan mahdollisia toimenpiteitä. Tavoitteena on löytää toteuttamiskelpoinen hanke, 

josta voidaan päättää kesän 2020 vuosikokouksessa. 

 

Tarvitaan keskustelua ja toimenpide-esityksiä Kokonjärven suojelemiseksi. Toiselle mieluisa toi-

menpide saattaa olla toiselle vastenmielinen ja jopa vahinkoa aiheuttava. Suojeluyhdistys pyrkii toi-

minnallaan tasoittamaan mielipide-eroavaisuuksia eikä luomaan ristiriitoja.  


