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Kokonjärven suojeluyhdistys ry. Vuosikokous 2021
Juha Lahti

Toimintakertomus 2020 – 2021

Yleistä

Kokonjärven suojeluyhdistyksen vuosikokous pidettiin 19.9.2020. Yhdistyksen hallitukseen
valittiin Juha Lahti, Tomi Laaksonen, Jukka Mäkitalo, Pekka Mäkelä, Juha Sulkonen, Pekka Eskola,
Aarne Jussila, Heikki Korhonen ja Tapani Keränen. Juha Lahti toimi puheenjohtajana ja Tomi
Laaksonen varapuheenjohtajana ja sihteerinä. Tilinkäyttöoikeudet ovat Tomi Laaksosella ja Juha
Lahdella. Tiedot päivitettiin Patentti- ja rekisterihallitukselle. Lisäksi hallituksen mukana toimivat
Mazal Leikas ja Riitta Kempe.

Hallituksen kokoontuminen

Hallitus kokoontui seitsemän kertaa kauden aikana.

19.9.2021
21.11.2021
30.1.2022
27.3.2022
15.5.2022
3.7.2022
7.8.2022

Jäsenmaksut ja Jäsenistö

Jäsenmaksu 2020, 30 euroa kerättiin. Yhdistyksellä on 64 maksanutta jäsentä. Muiden kuin
maksaneiden jäsenten yhteystiedot poistettiin jäsenluettelosta.

Toiminta

Kauden aikana keskityimme vahvasti siihen, kuinka voisimme tukea maaomistajia ulkoisen
kuormituksen vähentämiseksi ja tehdä hyvää yhteistyötä. Pidimme palavereita ELY -keskuksen ja
KVVY:n kanssa, jotka osallistuivat ja tukivat muutenkin aktiivisesti toimintaan kauden aikana.
Selvityksessä ovat olleet esimerkiksi rakennekalkki, biohiili, uppopuu, fosforisiepparit, tyrnimarjan
istututus, kaksitasoiset ojauomat, perinteisimpien kosteikon ja laskeutusaltaan lisäksi.  Esimerkiksi
rakennekalkkia tai tyrnimarjan is-
tutusta ei kuitenkaan hyväksytty rahoitettaviksi toimenpiteiksi, koska maanviljelijä hyötyy näiden
käytöstä vesien suojelemiseksi. Uudessa Maa- ja Metsätalousministeriön valmistelemassa CAP27
suunnitelmassa vuosille 2023-2027 tähän saattaa tulla muutos ja näin parantaa jatkossa hankkeiden
läpivientiä.

Yhteydenotot alkoivat maaomistajien toiveiden huomioimiseksi järven suojelun kannalta,
yhteydenotot ovat edelleen työn alla ja tapahtuu KVVY:n toimesta. Toiveiden kartoituksen pohjalta
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jatketaan kuormituksen vähentämiseen tähtäävää toimintaa hyvässä yhteisessä talkoohengessä
Kokonjärven alueella.

KSY perusti erillisen projektiryhmän, jonka lopullisena tavoitteena on luoda ELY-keskukselle
pitkän tähtäimen suunnitelma, jolla Kokonjärven heikkoa tilaa saadaan parannettua. Hallitus nimesi
projektiryhmän vetäjäksi Riitta Kempen ja muina jäseninä Juha Sulkonen, Juha Lahti, Tomi
Laaksonen ja Mazal Leikas. Tavoitteena on laajentaa projektiryhmään lisää sidosryhmiä ja
kiinteistöjen omistajia.

Hallitus tutustui sovitusti netin kautta erilaisiin vesiensuojeluun liittyviin hankkeisiin, joista käytiin
keskustelua kokouksissa.

KSY otti kantaa uuteen Pirkanmaan vesistönhoitosuunnitelmaan toivoen huonokuntoisille järville
suurempaa rahoitusosuutta toimenpiteille, rakennekalkin tukemista, jatkuvaa mittausta järvelle ja
vesiensuojelun pilotointihankkeet tehtäisiin huonokuntoisilla järvillä.

KSY liittyi Pirkanmaan alueen vesistönkunnostusverkostoon. Vesistönkunnostusverkosta löytyy
vesien suojeluun liittyviä sidosryhmiä sekä suojeluun liittyvää tietoa ja osaamista.

Kokonjärven osakaskunnan kanssa ei saatu yhteistyötä vielä käyntiin.

Uimarannan osalta päätettiin jatkaa kevyemmällä linjalla tekemällä laavun ja laiturin sekä hoitaa
talkoilla muun kunnostustyön. Totesimme oikeudenmukaiseksi huomioida myös jäsenet, joilla ei
ole omaa rantaa.

Loimi-Hämeen Jätehuolto ei toteuttanut ongelmajätekeräystä koronan johdosta.

Päätimme toteuttaa pohjatyön ja tarjousselvitysten jälkeen yhteisen imuruoppausmahdollisuuden
Kokonjärven alueella. Toteutusajankohta on syksy 2022.

Kaislaleikkurin vuokraustoimintaa jatkettiin, kuitenkin odotuksia vähäisemmillä käyttökerroilla

Vedenlaadun seurantaa, mittaamista ja raportointia jatkettiin. ELY-keskus myönsi lisäksi yhden
lisämittapisteen Välkkilänojalle vuodelle 2021, josta tehdään kolme mittausta kauden aikana.
Toivottavasti siitä saadaan pysyvä mittapiste.

Yhteistä urakoitsijan tekemään kaislanniittoa ei toteutettu, vaan toiveena on yhdistyksen leikkurin
käyttäminen aktiivisesti, jonka käyttöön hallitus pystyy antamaan hyvin tukea.

Viestintä

Keväällä lähetettiin jäsenkirje sähköpostitse jäsenille, jotka ovat antaneet sähköpostitietonsa
yhdistykselle.
Kotisivujen ylläpitoa jatkettiin
Urjalan Sanomien kautta tehtiin lehtijuttu Kokonjärven tilanteesta.
KSY:n hallitukselle perustettiin What’s up ryhmä
Päätettiin luoda Facebook sivusto, jossa voidaan ylläpitää Kokonjärven suojeluun liittyvää
keskustelua jäsenistön kesken ja laajemminkin, Facebook sivusto on työn alla.
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Päätettiin pitää Info tilaisuus jäsenistölle 28.8.2021 vuosikokouksen yhteydessä.


