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Kokonjärven suojeluyhdistys ry.   Vuosikokous 2022 

                           Juha Lahti 

 

Toimintakertomus 2021 – 2022 
 

Yleistä 

 

Edellinen Kokonjärven suojeluyhdistyksen vuosikokous pidettiin 28.8.2021. Yhdistyksen hallituk-

seen valittiin Juha Lahti, Tomi Laaksonen, Mazal Leikas, Pekka Mäkelä, Juha Sulkonen, Janne Ki-

vistö, Aarne Jussila, Heikki Korhonen ja Tapani Keränen. Juha Lahti toimi puheenjohtajana ja Tomi 

Laaksonen varapuheenjohtajana ja sihteerinä. Tilinkäyttöoikeudet ovat Tomi Laaksosella ja Juha 

Lahdella. Yhdistyksen tiedot ovat ajan tasalla Patentti- ja rekisterihallituksessa.  Verohallinnon tie-

doissa oli vielä yhdistyksen ensimmäisen puheenjohtajan yhteystiedot ja muutosilmoitusprosessi on 

tällä hetkellä käynnissä.  

 

Hallituksen kokoontuminen 

 

Hallitus kokoontui kymmenen kertaa kauden aikana.  

 

28.8.2021 (Hallituksen järjestäytymiskokous) 

22.9.2021 

10.11.2021 

14.12.2021 

25.1.2022 

05.4.2022 

02.5.2022 

21.5.2022 

23.7.2022 

20.8.2022 

 

  

Jäsenmaksut ja Jäsenistö 

 

Jäsenmaksu 2021, 30 euroa kerättiin. Yhdistyksellä on tällä hetkellä 64 maksanutta jäsentä.  

 

Toiminta 

 

Kokonjärven alueen yhteistyö ja yhteishenki järven tilan parantamiseksi on ollut hyvää. Kauden 

aikana yhdistys keskittyi ensisijaisesti niihin konkreettisiin toimenpiteisiin, joilla voisimme vähen-

tää järven kuormitusta ja tukea järven virkistyskäyttöön tähtääviä toimenpiteitä. Yhdistys haluaakin 

edelleen korostaa kaikkien sidosryhmien yhteisen tekemisen merkitystä tuloksien saavuttamisessa. 

Esimerkiksi ELY-keskus, KVVY, Suomen Riistakeskus ja Urjalan kunta olivat vahvasti vuorovai-

kutuksessa mukana. 

 

Välkkilän Nuorissoseuran talolla järjestettiin avoin Info- tilaisuus, johon saatiin iso osallistuminen 

ja useampia esiintyjiä eri sidosryhmistä. Tilaisuus onnistui hyvin. 

 

KSY järjesteli kauden aikana yhteisen ruoppaushankkeen, johon on tällä hetkellä osallistumassa 

peräti 19 kiinteistöä. 

Ruoppaus toteutetaan pitkäpuomisella kelluvalla kaivinkoneella, aloitus lokakuu 2022.Myös Ko-

konrannan Uimaranta ruopataan Urjalan kunnan rahoituksella. Jokainen kiinteistönomistaja maksaa 
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itse ruoppauksen ja tekee ilmoitukset. KSY tukee ja järjestää käytännön asiat valitun yhteistyö-

kumppanin Rantahuolto Oy:n kanssa. Yhteishankinnalla ruoppaus saatiin kustannustehokkaaksi. 

Ruoppauksen tavoite on lisätä veden virtausta, vähentää vesikasvillisuutta, lisätä kiinteistöjen vir-

kistyskäyttöä ja tukea petokalojen selviämistä syvänteissä talven yli. Hanke on käynnissä. 

 

Välkkilänojan valuma-alueen toimenpiteiden hankesuunnittelua varten haettiin avustusta ELY-

keskukselta ja Urjalan kunnalta. ELY-keskus myönsi 70% avustuksen hankkeelle. Urjalan kunta ei 

myöntänyt suoraa rahoitusta, mutta lupasi lainantakauksen. Yhdistyksen ei kuitenkaan tarvinnut 

hakea lainaa vaan koko hanke on toteutusvaiheessa nyt toteutumassa kokonaan ELY-rahoituksella 

ja talkootyöllä. Yhdistyksen kassaa ei ole tarvinnut käyttää. Kustannusarviot ja hakemus laadittiin 

yhteistyössä KVVY:n kanssa ja suunnittelun toteuttajaksi valittiin Suomen Riistakeskus kattavan 

tarjouskilpailun perusteella. Hanke on käynnissä. 

 

KSY piti yhteistyötilaisuuden Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven Suojeluyhdistyksen kanssa saaden hyviä 

vinkkejä omaan toimintaansa ja Välkkilänojan valuma-alueen suunnitteluhankkeeseen. 

 

Hallitus pohti erilaisia keinoja jäsenkunnan laajentamiseksi ja arvioi jäsenhankinnan olevan tärkeätä 

yhdistyksen rahoitusvalmiuden pitämiseksi hyvänä konkreettisten toimenpiteiden toteutuksessa. 

Jäsenkunnan laajentamishankkeissa ei kuitenkaan päästy vielä tuloksiin toiminnan keskittyessä 

kauden aikana enemmän muihin hankkeisiin. 

 

Projektiryhmän vetäjäksi valittiin Mazal Leikas. Projektiryhmän työskentelyssä keskityttiin Välkki-

länojan suunnitteluhankkeen eteenpäin viemiseen. Esimerkiksi. kustannusarviointeihin ja tarjous-

kyselyihin ja tarjousten käsittelyyn. Projektiryhmän työtunnit saa laskea rahoitettavissa hankkeissa 

talkootunneiksi, mutta hallituksen kokousten tunteja ei saa 

 

KSY osallistui Välkkilän Pop-Up tapahtumaan rastilla nro 6 esitellen yhdistyksen toimintaa ja kais-

laleikkuria. Ensiksi suunniteltu kirpputori päätettiin jättää pois arvioiden panos/ hyöty suhteen jää-

vän vähäiseksi yhdistyksen kannalta. Kävijämäärä oli positiivinen yllätys. 

 

Kaislaleikkurin vuokraustoimintaa jatkettiin, vuokraustapahtumien jäädessä kuitenkin vähäisiksi. 

Kaislaleikkurin herätti kiinnostusta Pop-Up tapahtumassa ja jonkin verran tuli kyselyä löytyisikö 

jostain tekijöitä rahaa vastaa käyttäen yhdistykseltä vuokrattua leikkuria. 

 

Järvihavaintoja jatkettiin hallituksen jäsenen Pekka Mäkelän toimesta. Pitkäaikaista ja jokavuotista 

seurantaa esitettiin edelleen  yhdistyksen kotisivuilla. Pekka on tehnyt sitoutunutta seurantaa jo 

kahdeksan vuoden ajan, joten tilastollisesti merkittävää tietoa alkaa jo olemaan hyvin tutkittavaksi. 

 

Ongelmajätekeräystä ei enää pystytty järjestämään, koska Loimi-Hämeen Jätehuolto on päättänyt 

lopettaa keräykset. Loimi-Hämeen jätehuolto lupasi antaa Jätehuoltoneuvontaa, jonka mahdollisuu-

den hallitus päätti tältä kaudelta olla käyttämättä. 

 

Kokonrannan uimarannan kunnostamiseksi rannalla tehtiin katselmus Urjalan kunnan edustajan 

kanssa ja lupa uimarannan kunnostamiseksi saatiin suullisesti halutun mukaisesti. Uimarannan kun-

nostuksesta laadittiin kunnostusohjelma Urjalan kunnalle, johon Urjalan kunnalta pyydettiin kirjal-

linen vastaus vielä dokumentoinnin vuoksi. Suunnitelmaan kuuluu esimerkiksi ruoppaus, parkki-

paikka, laituri, nuotiolaavu ja alueen kunnostusta talkoovoimin ja maansiirtokoneilla. Laituriin ja 

nuotiolaavuun päätettiin hakea leader rahoitusta keväällä 2023, kun on seuraava mahdollisuus. 

Aloitustalkoot päätettiin pitää 10.9.2022.Hanke on käynnissä. 
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Runsaiden kevättulvien 2022 vuoksi alueella heräsi voimakas keskustelu Kokonjärven saamiseksi 

säännöstelyn piiriin sekä laskuoja Kokonjoen perkaamisesta. Yhdistys osallistui keskusteluun ja 

näkee Kokonjoen perkaamisen tärkeänä. ELY keskuksen mukaan KSY:n ei kannata viedä asiaa 

eteenpäin, koska asia on jo selvityksessä selvitysasiamiehen johdolla.  KSY seuraa tilannetta. 

 

Kokonjärven pinnan tason laskemisesta keväisin järjestettiin yhdessä ELY-keskuksen kanssa koko-

us, johon osallistui useita asiantuntijoita ELY-keskuksesta, paikallisia kiinteistöjen omistajia, Ko-

kon- ja Hakolahden osakaskunnan puheenjohtajat ja KSY:n hallituksen jäseniä. Kokouksessa kuul-

tiin hyviä puheenvuoroja ja monipuolisesti erilaisia näkemyksiä asiasta. Myös vedenpinnan laske-

minen hyvin alas kesäaikaan pahentaa Kokonjärven tilannetta ja keskustelua on ollut pitää pinta 

edes padon korkeudella tai hieman korottaa patoa ylemmäksi. Niin sanotun kevätkuopan tekeminen, 

eli järven pinnan laskeminen kevääksi vaatisi säädettävän patoluukun ja ulkopuolisen asiantuntijan 

selvityksen ennen kuin mitään voi päättää. Pato kuuluu osakaskunnan hoitoon. KSY auttaa asiassa, 

jos osakaskunta päätyy hakemaan Kokonjoen patoon muutosta. KSY:n näkemyksen mukaan säädet-

tävällä padolla olisi keskeinen merkitys järven kunnolle. Aloitteellisuus asiaan tarvitaan osakaskun-

nalta. 

 

KSY järjesti yhdessä Mikko Alhaisen kanssa kosteikkoesitelmän ja maastokierroksia hänen tilallaan 

tutustumaan vesiensuojeluratkaisuihin. Ensin hallitukselle ja toisen kaikille jäsenille. Valitettavasti 

hienojen tilaisuuksien osallistumismäärät eivät olleet kovin korkeat. Muuten tilaisuudet onnistuivat 

hyvin. 

 

Kokonjärven osakaskunnan kanssa ei saatu yhteistyötä käyntiin. Hallituksessa totesimme sen ole-

van jatkossa korkeammalla prioriteetilla ja KSY:n osallistuminen osakaskunnan vuosikouksiin  jat-

kossa on tärkeätä. 

 

Vedenlaadun mittausta on jatkettu. Välkkilänojan mittauspisteellä on käynnissä tehostettu mittaus 

useamman kerran kesässä joka vuosi. Mittausten tuloksia on tulkittu alustavasti ja epäilyä on herän-

nyt järven sisäisen kuormituksen aiheuttamasta kuormasta ulkoisen kuormituksen lisäksi. ELY:stä 

pyydettiin kokonojan suulla tehtävien mittausten lisäämisestä sisäisen kuormituksen selvittämiseksi.  

 

Erilaisia ideoita ja ajatuksia tuli kokouksissa esiin enemmän kuin ehdittiin toteuttaa ja yhdistyksen 

kausi oli hyvin aktiivinen. 

 

. 

 

Viestintä 

 

jäsenkirje toteutettiin Sähköpostitse jäsenille, jotka ovat antaneet sähköpostitietonsa yhdistykselle. 

Kotisivujen ylläpitoa  

Urjalan Sanomien kautta useita lehtijuttuja Kokonjärven tilanteesta. 

KSY:n hallituksen What’s up ryhmä tiedottaminen/vuoropuhelu oli käytössä 

Facebook KSY ryhmä sivustoa ylläpidettiin kesken ja laajemminkin, Facebook sivusto on työn alla. 

Info tilaisuus pidettiin jäsenistölle  

Pop-Up tapahtumassa toiminnan esittely 

Yhteydenpito ELY-keskuksen kanssa 

Yhteydenpito KVVY:n kanssa 

Yhteydenpito Urjalan kunnan kanssa 
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