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Kokonjärven alueen eri sidosryhmien yhteinen tahto sekä hyvä yhteistyö päämäärien 

saavuttamiseksi on avainasemassa Kokonjärven suojeluyhdistyksen toiminnassa. 

Vesistön tilan kohentaminen on pitkäjänteistä toimintaa, johon tarvitaan kaikkien osallistumista 

vapaaehtoisesti. 

Järven valuma-alueelta tuleva kuormitus on määriteltävä ja saatava luonnollista vastaavalle tasolle, 

jotta järven sisällä tapahtuvat kunnostustoimenpiteet toimisivat pitkällä aikavälillä.  

Toimintaperiaatteina järven kunnostuksessa toimivat kuormituksen synnyn vähentäminen ja 

syntyneen kuormituksen alentaminen järven ulkopuolella ja järvessä.  

Kokonjärven kunnostamiseen tarvitaan todennäköisesti toimenpiteitä sekä sisäisen että ulkoisen 

kuormituksen vähentämiseen. 

Kunnostustoimenpiteistä valtaosa on pitkäaikaisia projekteja, jotka vaativat ylläpitoa ja huoltoa 

toimiakseen parhaalla mahdollisella tavalla.  

Myös seuranta on tärkeä osa kunnostustoimenpiteiden tehokkuuden arviointia. 

Omasta rannasta huolehtiminen tukee myös koko Kokonjärven alueen yhteisiä tavoitteita 

Toivottavasti tulevalla kaudella päästään jälleen askel lähemmäksi tavoitetta toimintasuunnitelman 

mukaisilla toimenpiteillä. 

 

 



 

Ulkoisen kuormituksen vähentäminen 

-toiminnan keskiössä on järven virkistyskäyttömahdollisuuksien ja luontoarvojen parantaminen. 

Eniten siihen voidaan vaikuttaa ulkoisen kuormituksen vähentämisellä, mutta samalla se on 

kuitenkin vaikein asia saada toimenpiteitä aikaiseksi. Toimenpiteisiin on mahdollista saada esim. 

maataloustukea tai Leader- hanke rahoitusta. Kokonjärvelle hyvin sopivia ulkoisen kuormituksen 

vähentäjiä ovat kosteikko, laskeutusallas, pintavalutuskenttä, pohjapadot ja kynnykset ja 

mahdollisesti fosforin kemiallinen saostaminen. Nämä kaikki vaativat maanomistajan hyväksynnän. 

Toivottavasti löydämme tähän joskus ratkaisun ja pääsemme valitsemaan kyseiseen paikkaan 

soveltuvan toimenpiteen. Toivottavasti löytyisi kauden aikana ajatuksia ratkaisusta, jossa  myös 

maanomistaja hyötyy ratkaisusta ja johon Kokonjärven suojeluyhdistyksellä on 

toteutusmahdollisuuksia. Toivottavaa on, että Kokonjärven tilaan vaikuttava toimenpide saataisiin 

käyntiin. Hallitus ottaa mielellään vastaan maanomistajien ehdotuksia tällä alueella. Tätä 

halukkuutta olisi hyvä tiedottaa maanomistajille. 

Yhteinen kaislanniitto jäsenille 

-aikaisempina vuosinakin järjestetty yhteinen kaislanniittomahdollisuus toteutetaan. 

Yhteishankinnalla saadaan yksikkökustannuksia alemmaksi. 

Yhteinen ruoppausmahdollisuus jäsenille 

-kaislanniiton lisäksi järjestetään mahdollisuus ruoppaukseen halukkaille 

Jäsenluettelon päivitys  

-jäsenluettelo päivitetään sitä mukaan, kun jäsenmaksuja ja yhteistietoja saadaan ajantasalle. 

 

Jäsenmaksut 

-Tauon jälkeen kerätään jäsenmaksu 30 eur/vuosi  

Kaislaleikkurin vuokraustoiminta  

-veneeseen kiinnitettävän moottorikäyttöisen kaislaleikurin vuokraustoimintaa jatketaan 

yhdistyksen jäsenille 

Kotisivujen ylläpito 

-Kotisivujen ylläpitoa jatketaan pääasiallisena viestintäkanavana. 

Yhteistyömahdollisuudet Kokonjärven osakaskunnan kanssa 

-yhteistyössä on voimaa. Selvitetään, Kokonjärven osakaskunnan kanssa, voisimmeko syventää 

yhteistyötä saadaksemme toimenpiteitä aikaiseksi. Esim. vedenpinnan korkeuden tasaisuus, 

koekalastus, petokalojen istutus tai jopa hoitokalastus voisivat olla sellaisia toimenpiteitä tai jotain 

muuta yhteisöllistäkin toimintaa. 

Vedentilanseuranta mittaamalla 

-jatketaan vedentilanselvitystä, joka raportoidaan kotisivuilla. Avataan keskustelua, tulisiko aloittaa 

laskuojilla ulkoiset mittaukset valumavesitilanteen selvittämiseksi ja kunnostustoimien 

suuntaamiseksi oikeaan paikkaan. Selvitetään mittausten vuositason kustannukset ja mahdollinen 

yhteistyökumppani. Voidaan tarvittaessa päättää mittausten aloittamisesta. 

Infotilaisuus jäsenistölle 

-tavoitellaan ajankohdaksi kevät tai alkukesä 2021. Infoa monipuolisesti järven kuntoon 

vaikuttavasta asioista. Pyydetään mukaan esimerkiksi Ely-keskus, ProAgria, kiinteistöjen 

jätevedenkäsittelyn suunnittelua. Tarkennetaan ja sovitaan tilaisuuden sisältö talven aikana. 



Ongelmajätekeräys 

-pyritään järjestämään keväinen ongelmajätekeräys yhteistyössä Loimi-Hämeen jätehuollon kanssa. 

Uimarannan kunnostaminen 

-Kaikilla ei ole omaa uimarantaa ja Kokonjärven suojeluyhdistys haluaakin huomioida myös sellaisten 

ihmisten mahdollisuudet Kokonjärven virkistyskäyttöön. Selvitetään uimarannan 

kunnostusmahdollisuus ja vuokrausmahdollisuus Urjalan kunnan kanssa. Selvitetään 

ylläpitokustannukset, ylläpitomalli ja sopimusehdot. Hallituksella on mahdollisuus tehdä päätös 

sopimuksesta kauden aikana. 

 

Neuvonta 

-Kokonjärven suojeluyhdistys pyrkii antamaan tarvittaessa ohjeita ja neuvoja Kokonjärveen liittyvissä 

asioissa jäsenistölle. 

 

 

 

 


