
1(1) 

 

 

 

Kokonjärven suojeluyhdistys ry.   Vuosikokous 2019 

     Jukka Mäkitalo 

 

Toimintakertomus 2017 – 2019 

 

Yleistä 

Kokonjärven suojeluyhdistyksen vuosikokous 29.7.2017 hyväksyi toimintasuunnitelman ajalle 

2017 – alkuvuosi 2018.  Toimintaa varjosti kolmen avainhenkilön vetäytyminen toiminnasta edelli-

sen vuosikokouksen jälkeen.  Osin tästä johtuen vuoden 2018 vuosikokousta ei pidetty. Myöskään 

jäsenmaksua ei kerätty vuonna 2018. Tämä toimintakertomus kattaa ajan 2017 - 2019 

 

Hallitus on kokoontunut kolme kertaa edellisen vuosikokouksen jälkeen.  

 

Viimeksi hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa korostettiin jakoa tapahtumalinjaan ja projektilin-

jaan.  

 

Tapahtumalinja: 

 

Tapahtumalinjassa on tarkoituksena toteuttaa järven suojeluun liittyen erilaisia tempauksia ja vuo-

sittaisia toimenpiteitä. Näiden avulla myös pidetään yllä keskustelua järven suojelusta ja seurataan 

järven kuntoa. Vaikka yhdistyksen hallinto ei toiminut aktiivisesti koko toimintakautta, tapahtuma-

linjassa toteutettiin toimintasuunnitelman asiat. 

 

Kaislikoiden niittoa jatkettiin kolmena vuonna peräkkäin. Sisäisen kuormituksen pienentämiseksi 

on oleellista saada rantakaislikot pidettyä kurissa ja myös poistaa niitetty kaisla rannalle. Leikkuuta 

on testattu myös ulpukoihin, mutta se edellyttää jatkuvaa vuosittaista leikkuuta. 

 

Ongelmajätekeräystä on jatkettu jo viiden vuoden ajan. Yhteistyö Loimi-Hämeen Jätteen kanssa on 

ollut aktiivista ja toimintaa on tarkoitus jatkaa myös tulevina vuosina. Keräyspisteitä on vähennetty 

kahteen (sementtivalimo ja Ahoniementie). Jätteiden tuojia on vuosittain ollut n. 10 henkilöä. On-

gelmajätteiden lisäksi on talkootyönä hävitetty vuosien mittaan rannan lähistölle syntyneitä pieni-

muotoisia jätteiden kaatopaikkoja viemällä jätteet Urjalan sorttiasemalle. 

 

Kokonjärven veden puhtautta ja lämpötilaa on seurattu kesäisin useista eri pisteestä. Myös veden-

pinnan korkeusvaihteluita on seurattu. Tämä seuranta on tärkeää, kun ollaan päättämässä suojelutoi-

menpiteistä ja niiden vaikutuksista. 

 

Kokonjarvi.com –sivustolle on koottu yhdistyksen toimintaan liittyviä asioita. Sieltä myös pystyy 

seuraamaan järven kunnon mittaustuloksia jo usean vuoden ajalta. 

 

Projektilinja: 

 

Ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi on tehty selvityksiä erilaisista toimenpiteistä. Kosteikkojen 

tai laskeuma-altaiden rakentaminen tuntuu ainakin tässä vaiheessa mahdolliselta, mutta tarvitaan 

lisää selvityksiä ja viranomaisyhteistyötä. Myös rahoitus on oltava kunnossa. 

 

Projektilinjalla tähdätäänkin ulkoisen kuorman vähentämiseen johtavia suurempia projekteja. Vii-

meiset vuodet ovat olleet erittäin hankalia veden vähyydestä johtuen. Sama ongelma on useimmilla 

vähävetisillä järvillä.  

 

 


