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Kokonjärven suojeluyhdistys ry.   Vuosikokous 2020 

     Jukka Mäkitalo 

 

Toimintakertomus 2019 – kevät 2020 
 

Yleistä 

Kokonjärven suojeluyhdistyksen vuosikokous pidettiin 21.9.2019. Yhdistyksen hallitukseen valit-

tiin va. puheenjohtajaksi Jukka Mäkitalo ja jäseniksi Tomi Laaksonen, Juha Lahti, Pekka Mäkelä, 

Juha Sulkonen, Pekka Eskola, Aarne Jussila, Heikki Korhonen ja Tapani Keränen. Tapani Keränen 

valittiin uutena jäsenenä, muilta osin hallitus jatkoi edelliseltä kaudelta. 

 

Sääntöjen mukaisesti puheenjohtaja valitaan vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi. Va. puheenjoh-

taja toimi hallituksen puheenjohtajana kesä 2019 – kesä 2020. Vuosikokouksen 2019 päätöksen 

mukaisesti hallitus voi valita keskuudestaan toisen puheenjohtajan. 

 

Vuosikokouksessa 29.7.2017 päätettiin yhdistyksen tilikaudeksi 1.5.- 30.4. Tämä vastaa paremmin 

yhdistyksen toiminnan kausiluontoisuutta. Tästä johtuen vuoden 2020 vuosikokouksessa tilit esite-

tään ajalle 1.1.-31.12.2019 ja 1.1.2020-30.4.2020 erikseen, jotta hallituksen tili- ja vastuuvapaus 

voidaan myöntää 30.4.2020 asti. Vuoden 2020 vuosikokouksesta lähtien toteutetaan aiemmin pää-

tettyä tilikauden muutosta. Uusi tilikausi on 1.5.2020-30.4.2021. 

 

Hallitus kokoontui seitsemän kertaa kauden aikana.  Koronasta johtuen keväällä järjestettiin kaksi 

kokousta etäkokouksena (nettiyhteys). 

- 21.9.2019 (järjestäytymiskokous)  

- 22.2.2020  

- 18.4.2020 (etä) 

- 16.5.2020 (etä) 

-   4.7.2020  

- 13.7.2020 (kaislaleikkurin testaaminen) 

- 30.7.2020 Urjalan Sanomien haastattelu Yhdistyksen toiminnasta  

 

Oikeudet yhdistyksen tilien käyttämisestä 6.3.2020 lähtien on Jukka Mäkitalolla ja Tomi Laaksosel-

la. Tiliotteet toimitetaan Someron Säästöpankista sähköisesti Tomi Laaksoselle. 

 

Merkittävin tavoite kaudelle oli aktivoida toiminta muutaman hiljaisemman toimintavuoden jäl-

keen. Toimintasuunnitelmassa haettiin tapoja parantaa järven kuntoa ja myös kehittää yhdistyksen 

toimintaa. 

 

Yhteistyötä tiivistettiin Pirkanmaan ELYn kanssa. ELYstä saatiin käyttöömme usean vuoden ajalta 

tehtyjä mittaustuloksia Kokonjärven kunnosta. Mittaustulokset tukivat myös omia havaintojamme. 

Pekka Mäkelä teki vedestä mittauksia ja havaintoja, jotka on nähtävillä yhdistyksen www-sivulla. 

 

Suurin investointi oli kaislaleikkurin hankinta. Järven kunnon parantamiseksi tarvitaan sisäisen ja 

ulkoisen kuorman pienentämistä. Kaislaleikkuri on tarkoitettu kaikkien yhdistyksen jäsenten käyt-

töön. Ohjeet leikkurin lainaamisesta on yhdistyksen www-sivulla. Leikkuriin liittyvistä toimista 

vastaa Juha Sulkonen. Hankintaan saatiin avustusta Pirkanmaan ELYstä. ELYstä kannustettiin 

myös muihin Kokonjärven kuntoa parantaviin toimenpiteisiin. 

 

Kauden aikana selvitettiin mahdollisuuksia laskeuma-altaiden tai kosteikkojen rakentamiseen. Sel-

vitystä jatketaan edelleen.  
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Kauden aikana selvitettiin mahdollisuuksia kunnostaa Kokonjärven uimarantaa. Keskusteluja käy-

tiin myös Urjalan kunnan kanssa vaihtoehdoista ylläpitää uimarantaa. Keskusteluja jatketaan. 

 

Alkuvuodesta 2020 ei kerätty jäsenmaksua. Yhdistyksen jäsenrekisteri pyritään saamaan ajan tasal-

le syksyn 2020 aikana. 

 

Koronasta johtuen ongelmajätekeräystä ei tehty tänä kesänä. Loimi-Hämeen Jätteen kanssa yhteis-

työ jatkuu tulevana toimikautena. 

 


