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Toimintasuunnitelma toimintakaudelle syksy 2021-syksy 2022

Kokonjärven alueen eri sidosryhmien yhteinen tahto sekä hyvä yhteistyö päämäärien saavuttamiseksi
on avainasemassa Kokonjärven suojeluyhdistyksen toiminnassa.

Yhteisellä ja tavoitteellisella toiminnalla pystytään kohentamaan järven kuntoa ja parantamaan
kiinteistöjen arvoja luontoarvoja kunnioittaen.

Tärkein tavoite on vesistön tilan kohentaminen pitkäjänteisellä toiminnalla, johon tarvitaan kaikkien
osallistumista aktiivisesti ja vapaaehtoisesti. Ei ole olemassa yhtä toimenpidettä, jolla tavoitteeseen
päästään. Järven tila kohenee monen eri tekijän lopputuloksena, johon jokainen voi vaikuttaa omalla
toiminnallaan.

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 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 ja toimintaa tullaan jatkamaan seuraten aikaisemman toimintavuoden
linjauksia.

1. Kuormituksen vähentäminen
-jatketaan hallitustyöskentelyä kohti pienempää fosfori- ja typpikuormaa järvessä
tärkeimpänä päätavoitteena, jotta järven tila saadaan kohenemaan luokitustasosta huono
paremmaksi.
-jatketaan projektiryhmän työskentelyä pitkän tähtäimen suunnitelman valmistamiseksi ja
esittämiseksi ELY-keskukselle rahoitusta varten. Suunnitelma edellyttää nykyistä laajemmin
maanomistajia mukaan valmisteluun.
- tuetaan maanomistajia kuormitusta vähentävien ratkaisujen löytämiseksi ja rahoittamiseksi
maanomistajien toiveet huomioiden hyvillä yhteisillä tavoitteilla ja keskustelulla.
- kaikkien alueella toimivien panos on tärkeätä yhteisen hyvän saamiseksi. Joukkuepelissä
jokainen antaa hieman omasta hyvästään joukkueen hyväksi.
-sisäisen kuormituksen poistoon toivotaan asukkaiden osallistumista vesikasvien poistoon
aloittaen omasta rannasta ja auttamalla toisia talkoohengessä.
-jatketaan hyvää yhteistyötä ELY-keskuksen ja KVVY:n kanssa ratkaisujen löytämiseksi
-pyritään tukemaan Kokonjoen perkausta, jotta vesi ei nousisi valuma-alueilla pelloille niin
helposti huuhtoen ravinteita järveen. Kokonjoen alueen maanomistajille pyritään saamaan
yhteinen tahto perata joki ja näin suojelle Kokonjärveä ravinnekuormitukselta.

2. Kaislan- ja lumpeenniiton aktivointi
-yhdistys vuokraa kaislaleikkuria, opastaa ja auttaa sen käytössä lumpeiden ja kaislojen
poistoon.
-auttaa tarvittaessa kuljettamisessa, leikkaamisessa ja talkooavun saamisessa.
-kaislaleikkurin vuokraustoiminnan tiedotusta, aktivointia ja esittelyä.

3.  Yhteinen imuruoppausmahdollisuus Kokonjärvellä
- imuruoppausmahdollisuus toteutetaan syksyllä 2022 halukkaille.
yhteishankinnalla säästyy jokaiselta hieman kustannuksia.
Halukkaiden tulee olla selvillä 2021 vuoden loppuun, hallitus tarkentaa ajankohdan.
Järjestetään informaatiota ja urakoitsijan ohjeistus toteutusta varten alkusyksystä 2021

4.   Jäsenmaksut ja jäsenkunnan laajentaminen
-jäsenmaksut kerätään vuosikokouksessa vahvistetun summan mukaisesti, ehdotus on 30

eur/vuosi/jäsen

5.  Rahoitusmahdollisuuksien selvitys
-tehdään rahoitusmahdollisuuksien kartoitus Kokonjärven alueella tulevien toimenpiteiden
rahoittamiseksi.

6.  Projektiryhmän työskentely
- tavoitteena pitkän tähtäimen suunnitelma Kokonjärvelle sekä lisätä eri sidosryhmien
osallistumista.

- kuunnellaan ja keskustellaan maanomistajien toiveista ja näkemyksistä



7. Viestintä
-kotisivut
-jäsenkirjeet jäsenmaksun yhteydessä ja keväällä 2022 sähköpostilla,
-yhteydenotot kiinteistöjen omistajien kanssa
-hallituksen What’s up ryhmä
-Kokonjärvi Facebook ryhmä keskustelun lisäämiseksi-kokeilu
-vuosikokouksessa Infotilaisuus jäsenille

8. Ongelmajätekeräys
-toteutetaan keväällä 2022 ongelmajätekeräys

9. Uimarannan kunnostus
-uimarannan kunnostuksella halutaan huomioida jäseniä, joilla ei ole omaa rantaa
- toteutetaan kesällä 2022 kevyempänä versiona. Tehdään laavu ja laituri ja loput talkoillaan.
-haetaan ulkoista rahoitusta

10. Kokonjärven osakaskunnan yhteistyö
-tunnistetaan yhteistyömahdollisuudet
-osakaskunnan rooli ja tuki järven suojelussa

11. Veden laadun mittaaminen
-tärkein tavoite on fosforin seuraaminen. Kuuluisi olla alle 45 ug/l. Mittauksissa ollut 40-110 ug/l
- jatketaan nykyistä mittaamista ja raportointia
- selvitetään viranomaismittausten lisäkehittämismahdollisuudet ja mittapisteiden oikeat

sijainnit.


