
KOKONJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS ry.                                                 Vuosikokous 2017 
 
Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 ja alkuvuodelle 2018                                                                           

Yleistä 
Toiminta jaetaan t edelleen kahteen toimintalinjaan; tapahtumalinjaan ja projektilinjaan. Tapahtumalinja 
tarkoittaa toimintaa, jonka tapahtumat ovat kertaluonteisia vaikka ne toistuisivat esim. vuosittain. 
Projektilinja tarkoittaa pitempikestoisia toimenpiteitä ulottuen useamman vuoden jaksolle. 
 
Tapahtumalinja  
Yhdistyksen vuosikokoukset ovat toiminnan kiintopisteitä.  Sen lisäksi erilaisilla yhteistapahtumilla kehitetään 
jäsenistön aktiivisuutta toimimaan yhdessä järven ja sen ympäristön hyväksi. Jäseniltä toivotaan vinkkejä ja 
aloitteita asian kehittämiseksi. 
      Kesällä 2017 toistettiin toisen kerran järvikasvillisuuden niitto pääosin samoissa rantakohteissa kuin 
edellisenäkin kesänä. Muutamana kesänä toistuvilla niitoilla pyritään poistamaan juurikasvillisuuden 
yhteyttämisenergiaa ja heikentämään kasvillisuus elinvoimaa. 

Myös ongelmajätteiden keräys toistettiin jälleen kuluneena kesänä hyvällä menestyksellä ja lisäksi 

hävitettiin rantaympäristöä rumentavia jätteiden heitteillejättöpaikkoja. Tältä osin on vielä syytä 

korostaa yleistä tietoisuutta jätteiden asianmukaisesta hävittämisestä ja yleisestä 

ympäristösiisteydestä. 

 Kotisivuja hyödynnetään nopeiden tilanteen mukaisten tapahtumien järjestämisessä. Jos esimerkiksi 

joillekin henkilöille tulee ajatus, että olisi mukava lähteä vaikkapa linturetkelle jollekin läheiselle 

havaintotornille omien eväiden kanssa, niin siitä voidaan ilmoittaa suhteellisen lyhyellä varoitusajalla 

kotisivuilla. Näin kaikki halukkaat voisivat tulla paikalle ilman erityistä ennakkoilmoittautumista. 

Vastaavasti voitaisiin ”sopia” erilaisista tapahtumista kuten vaikkapa opastetusta Väinö Linnan 

kierroksesta tai jostain museokäynnistä samalla periaatteella. 

  

Projektilinja 

   Tavoitteena tulee edelleenkin pitää sitä, että vähennetään ulkoista ravinnekuormaa ja kehitetään 

valumavesien hallintaa. Keskeistä on oikea toimenpiteiden kohdentaminen ja mitoittaminen. Projektin 

organisointi ja sen toteuttamiskyvyn varmistaminen on tärkeää. On varoittavia esimerkkejä hankkeista, 

jotka ovat liikaa ”kaatuneet” jonkun tai joidenkin henkilöiden vastuulle ja muodostaneet näin heille 

kohtuuttoman rasitteen. Järven kunnon kehittämiseksi pitkällä tähtäyksellä olisi kuitenkin 

välttämätöntä saada jonkin asteinen kunnostusprosessi käyntiin.    

   Järven tilan tarkkailua kuten veden laadun ja sen korkeusvaihtelujen seurantaa jatketaan edelleen.   

    Yhdistyksemme ja järven vesiosakaskunnan/kalastuskunnan välistä yhteistyötä tulee kehittää. Sitä varten 
voitaisiin muodostaa vaikkapa yhteinen vapaamuotoisesti toimiva ”neuvottelukunta”. 
 

Tiedottaminen 
     Kotisivujen kehittämistä jatketaan. Siihen antaa edellytyksiä oman yhdistyksen piiristä saatu uusi 
asiantuntija-apu. Jäseniä tulee laajemmin aktivoida kotisivujen kehittämiseen ja sisällön tuotantoon. 
    Tiedottamisessa tulee käyttää mahdollisuuksien mukaan myös muita välineitä 

 

Päätteeksi 
Edelleen tulee toistaa ja korostaa, että järvemme kunto on eri syistä heikentynyt pitkän ajan kuluessa joten 
myös tilanteen korjaaminen vaatii pitkän ajan. Tieto keinoista lisääntyy ja sitä pitää hyödyntää. 
Yhdistyksemme tärkein tehtävä on kehittää asenteita ja ymmärrystä asiaan. Se antaa pohjaa 
toiminnallemme. 

 

 

 

 



 

Tulo- ja menoarvio vuodelle 2017 
 

Yleiskuvaus  
Keskeisin tulolähde yhdistyksellä on jäsenmaksut. Niiden tuotto nykyisellä jäsenmaksulla 
(30€/henkilö/vuosi) ja jäsenmäärällä on n. 2 500 € vuodessa. 
   Menojen osalta ns. ”sidotut” toimintamenot kuten kotisivujen ylläpito ja tiedotustoiminta ovat n. 700 € 
(300 € + 400 €). Ennalta määrittelemättömiin toimintamenoihin varataan 400 €.  
    Hallituksen erillisillä päätöksillä voidaan järven kunnostukseen liittyviä kertaluonteisia menoja 
talousarviokaudella käyttää enintään  1 400 € .  Tällaisia menoja ovat esimerkiksi pienimuotoiset ilman 
ulkopuolista rahoitustukea toteutettavat valmistelu- ja selvityshankkeet. Näistä hankkeita hallitus raportoi 
yhdistyksen kotisivuilla. Jos ei ole perusteltua tarvetta käyttää tällaisiin hankkeisiin koko määrärahaa, silloin 
kartutetaan edelleen kassaa ajatellen myöhemmin toteutettavia laajempia kunnostushankkeita. 
     Kassavarat vuoden 2016 lopussa olivat n. 4000 €. Jäsenmaksun pitämistä ennallaan (30 
€/henkilöjäsen/vuosi) ja kassan vahvistamista puoltaa se, että näin saadaan edelleen vahvistettua omaa 
rahoituspohjaa. Tämä edesauttaa julkisen rahoituksen saamista kunnostushankkeisiin. 
    Jos talousarviokautena päätetään yhden talousarviovuoden tulot ylittävistä hankkeista, on hallituksella 
aihetta kutsua asiaa käsittelemään ylimääräinen yhdistyksen kokous (sääntöjen 9§). Tämä tarkoittaa 
esimerkiksi hankkeita, joihin haetaan julkista osarahoitusta.    
    
Tulot 
 
 Jäsenmaksut     2 500 € 
 Tulot yht.     2 500 € 
 
 

 
Menot 
  
 Kotisivujen ylläpito    300  € 

Tiedotustoiminta     400 € 
Muut kulut      400 € 
Hallituksen erikseen päättämät  
kertaluonteiset menot               1 400  € 
-------------------------------------------------------------------------- 
Menot yht.                2 500  € 

 


