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Toimintasuunnitelma toimintakaudelle syksy 2022-syksy 2023 

Kokonjärven alueen eri sidosryhmien yhteinen tahto sekä hyvä yhteistyö päämäärien 

saavuttamiseksi on edelleen 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 kuormitusta on vähennettävä, jotta järven sisällä tapahtuvat 

kunnostustoimenpiteet toimisivat pitkällä aikavälillä.  

Toimintaperiaatteina järven kunnostuksessa toimivat kuormituksen synnyn vähentäminen ja 

syntyneen kuormituksen alentaminen järven ulkopuolella ja järvessä. Järvi kunnostaa itse itseään, 

kun ulkoinen kuormitus saadaan riittävän alas. 

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 ja toiminnan oikeaa 

kohdentamista. 

Jokaisen työ oman rannan osalta tukee myös koko Kokonjärven alueen yhteisiä tavoitteita. 

Kokonjärven kunnostamiseen tähtäävän toiminnan osalta on syntynyt hyvä yhteishenki, joka toimii 

tukevana perustana myös yhteiselle tekemiselle. Avoin vuoropuhelu on tärkeä osa toimintaa. 



 

1. Välkkilänojan valuma-alueen toimenpiteiden tukeminen 

-tuetaan ja edistetään valuma-aluesuunnitteluun perustuvien toimenpiteiden etenemistä ja 

rahoitusta. Tämä on kauden keskeisin tavoite. 

 

2. Kaislaleikkurin vuokraustoiminta 

-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. 

-toivottavasti löydetään halukkaita kaislanleikkaajia tekemään työtä rahaa vastaan. 

 

      3.  Yhteinen ruoppaushanke Kokonjärvellä 

             - ruoppausta toteutetaan syksyllä 2022 halukkaille. 

             - ruoppausmahdollisuutta jatketaan tarpeen mukaan myös vuonna 2023  

             -syksyllä 2022 hankkeessa on mukana 19 rantakiinteistöä. 

 

    4.   Jäsenmaksut ja jäsenkunnan laajentaminen 

             -jäsenmaksut kerätään vuosikokouksessa vahvistetun summan mukaisesti, ehdotus on 30     

              eur/vuosi/jäsen. Uusina maksuina esitetään ;samassa taloudessa asuvien perhemaksu 50   

             eur/vuosi/perhe ja yritys- ja  yhteisömaksu 100 eur/vuosi/yritys tai yhteisö.Yritys-ja  

            yhteisömaksusta saa diplomin. 

            -jäsenkunnan laajentaminen on tärkeä yhdistyksen toimintavalmiuden nostamiseksi  

             konkreettisissa hankkeissa. 

      5.  Kokonjärven uimarannan kunnostaminen 

            -Kunnostusohjelman toteutus yhteistyössä Urjalan kunnan kanssa. Talkoovoimin ja  

            ulkopuolisen rahoituksin turvin. Suunnitelmissa on rannan ruoppaus ja kunnostus, pieni  

           laituri, nuotiolaavu, parkkipaikka, rantautumismahdollisuus veneille, yleinen siistiminen ja  

           raivaaminen virkistyskäyttöön. 

           Ranta tulee uimavesivalvonnan piiriin ja varustetaan asianmukaisin pelastusvälinein. 

            

      6.  Projektiryhmän työskentely ja pitkän tähtäimen suunnitelman laatiminen 

           - Yhdistyksellä alkaa nyt olemaan riittävästi tietoa ja kokemusta kokonaisuuden parempaan 

             ymmärtämiseen ja realististen toimenpiteiden osalta. Projektiryhmä ottaa vastuun  

            suunnitelman laadinnasta kauden aikana yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Pitkän tähtäimen  

           suunnitelmaa voidaan jatkossa täydentää. Suunnitelma ohjaa pitkäjänteistä ja tavoitteellista 

            työtä. 

 

  7. Viestintä 

           -kotisivut 

           -toimintasuunnitelma jäsenmaksun yhteydessä 

           -jäsenkirje keväällä 2023 sähköpostilla. 

           -Yhdistyksen Facebook tiedottaminen 

           -hallituksen What’s up ryhmä 



           -yhteistyö Urjalan Sanomien kanssa merkittävimmistä asioista 

 

  8. Järven tilan mittaaminen 

- jatketaan järvihavaintojen tekemistä. 8 vuotta jatkunut järvihavaintojen tekeminen antaa jo 

tilastollisestikin merkittävää vertailuaineistoa ja mahdollisuuden analysointiin. 

  -ELY-keskuksen mittauksia jatketaan järvellä 3 vuoden välein, Välkkilänojassa mitataan tihennetysti 

3 x kesässä ja Kokonjoessa pyritään nyt myös mittaamaan tihennetysti joka vuosi yhteistyössä ELY-

keskuksen kanssa. 

-pyritään selvittämään järven sisäisen kuormituksen merkitys ja muutokset 

-mittaaminen tukee pitkän tähtäimen toimenpiteiden kohdentamista. 

-mittaustulokset löytyy kaikille avoimesta ELY-keskuksen SYKE järjestelmästä. 

 

 

 9. Yhteistyö KSY:n ja osakaskuntien kesken 

 -suojeluyhdistyksen ja osakaskuntien yhteistyötä tulisi lisätä ja lujittaa tavoitteiden saavuttamisessa 

- esimerkiksi säädettävä Kokonjoen pato, järven pinnan alentaminen keväisin tai järven pinnan 

nostaminen kesäisin edes vähintään normaalitasolle vaatisi syvää ja aktiivista yhteistyötä 

osakaskuntien kanssa, sekä ulkopuolisen asiantuntijan selvityksiä ennen kuin asioista voisi kunnolla 

keskustella tai päättää osakaskunnissa. KSY pystyy vain tukemaan, mutta ei tekemään päätöksiä 

järven pinnan tai padon osalta. 

-petokalojen määrä tulisi ylläpitää hyvin korkealla, roskakalojen vähentämiseksi. Roskakalat 

aiheuttavat järveen sisäistä ravinnekuormitusta. 

-KSY osallistuu osakaskuntien vuosikokouksiin 

10. KSY täyttää 10 vuotta 

       -asia huomioidaan jollain tapaa ensi kaudella 

 

   

 

               

                

           

 

 

 

 


