TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2016-31.12.2016
Yhdistyksen vuosikokous hyväksyi kesällä 2015 toimintasuunnitelmaan 1-6/2016
seuraavat tavoitteet. Vuosikokous vuoden 2015 tileistä pidettiin poikkeuksellisesti
vasta joulukuussa 2016.
1. Tapahtumalinja - Jäsenistön keskinäistä yhteisöllisyyttä lisätään järjestämällä
erilaisia tapahtumia ja aktiviteetteja.
2. Toimintalinja – Pitkäaikaiset projektit, joilla pyritään parantamaan järven tilaa.
Tavoite on valmistella hanketta mahdollisen kosteikon/laskeuma-altaiden
rakentamiseen. Tavoitteena oli kesällä 2016 päättää hankkeen jatkosta.
Vaihtoehtoisten menettelytapojen, kohteiden ja kustannusten kartoitus vie
kuitenkin ennakoitua enemmän aikaa. Näyttää siltä, että päädytään esittämään
yhtä tai useampaa laskeuma-allasta kriittisiin valumapisteisiin.
3. Tiedottaminen asetettiin tärkeäksi osaksi yhdistyksen toimintaa. Nettisivujen
aktiivista käyttöä ja sisältöä päätettiin kehittää. Myös tiedottamista jäsenkirjeillä
päätettiin jatkaa.
4. Varainhankinta - Yksityisten henkilöiden jäsenmaksutulojen ohella yhdistyksen
tukijoiksi pyritään saamaan yrityksiä ja yhteisöjä. Myös muuta varainhankintaa
kehitetään yhdistyksen varojen kartuttamiseksi.
Vuoksikokouksen hyväksymien tavoitteiden toteutuminen tilivuonna
1. Tapahtumalinja – Jäsenistön keskinäisen yhteisöllisyyden lisääminen
Mielipidekyselyn teettäminen 20.5.2016 - Yhdistys teetti Aarne Jussilan johdolla laajan
mielipidekyselyn sen selvittämiseksi, mitä ajatuksia ja toiveita jäsenistöllä on yhdistyksen
toiminnan suhteen.
Kyselyn tavoitteena oli saada mukaan uusia ihmisiä
yhdistystoimintaan sekä jäseniksi. Sekä tuomaan uusia ideoita ja ajatuksia konkreettiselle
tekemiselle järven hyväksi. Mielipidetutkimuksen tavoitteet eivät ole toteutuneet vuoden
2016 puolella, vaan odottaa vielä hallituksen toimia asioiden purkamisena.
Veden laadun tarkkailu – Pekka Mäkelä on aikaisempien vuosien tavoin viikoittain
kesäajan huolehtinut ja tehnyt havaintoja ja antanut tietoja järven vedenlaadusta.
Mato-ongintakisa 18.6.2016 – Mato-ongintakisapäiväksi sattui sateinen ja tuulinen päivä.
Kaloja ei tullut, mutta kourallinen jäseniä nautti kisan päätteeksi grillimakkarat Kokon
urheilukentällä.
Rantakasvillisuuden niitto 21.7.2016 – Pekka Mäkelän johdolla Kokonjärven kaikki
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omalla
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kustannuksellaan kiinteistöillään. Mukaan ilmoittautui 7 kiinteistöä. Tmi Asmo Paloniitty
toteutti niittämisen kalustonsa kanssa.
Ongelmajätekeräys 30.7.2016 – Työryhmän Jukka Mäkitalo, Hanna Rissanen ja Pirjo
Lundeqvist johdolla yhdistys teetti yhdessä Loimi-Hämeen Jätehuollon kanssa
ongelmajätteiden keräyksen. Ongelmajätekeräys toteutettiin jo 2. kerran. Keräyspisteinä
toimivat Syrjälän kyläkaupan piha, Sementtivalimon piha ja Ahoniemen tienhaara.
2. Toimintalinja – Pitkäaikaiset projektit
HAMK kestävän kehityksen opiskelijatyö
– selvitystyö Kokonjärven tilan
parantamiseksi valmistui 28.4.2016 – Laajassa selvitystyössään HAMK antoi
loppuraportissaan ohjeita mökkiläisille miten ranta-asukas voi pienillä toimillaan alentaa
järveen kohdistuvaa painetta. Viljelijöille annettiin ohjeistusta mahdollisuuksista vesistön
kohentamiseen sekä maataloustuista vesistön hoitoon. Yhdistys sai neuvoja kirjallisena
viestintäsuunnitelmana, jossa yhdistykselle tulee nimetä viestinnän vastuuhenkilö, joka
huolehtii yhdistyksen informaation välittämisestä asianmukaisin keinoin oikeassa
aikataulussa. Hankkeen kustannusarvion, rahoituksen ja tukihakemuksiinkin HAMK antoi
selontekoa. Työn tulokset on vielä julkaisematta nettisivuilla. Hallitus ei ole vielä tilivuoden
2016 puolella laatinut yhteenvetoa eri raporteista. Hajanaiset monesta osasta koostuvat
tulokset tulee ensin muokata kompaktimpaan muotoon ja kohdentaa vielä tarkemmin
meidän järveemme.
3. Tiedottaminen asetettiin tärkeäksi osaksi yhdistyksen toimintaa
Yhdistyksen hallitus on nimennyt Hannes Kulmalan vastaamaan yhdistyksen viestinnästä
ja nettisivuista.
Nettisivut - Yhdistyksen nettisivujen kautta tapahtumista tiedottamiset eivät ole
onnistuneet asianmukaisesti oikeassa aikataulussa. Mielipidetiedustelun tulokset sekä
HAMK:in selvitystyöraportit ovat tilikauden puolella vielä kokonaan julkaisematta.
Yhdistykseen on liittynyt uusi jäsen, jolla on asiantuntemusta nettisivujen kehittämiseen ja
ylläpitoon. Hän on lupautunut auttamaan yhdistystä joten tältä osin on tilanne
parantumassa.
Jäsenkirjeet - Yhdistys lähetti tilivuonna yhden jäsenkirjeen 3.5.2016. Jäsenkirjeessä
kerrottiin yhdistyksen toimintasuunnitelmat yhdistyksen tapahtumalinjan tekemisille
tilivuonna.
4. Varainhankinnan kehittäminen
Yhdistyksen varainhankinnan muotona on ollut henkilöjäsenmaksujen kerääminen.
Yhdistys ei ole vielä toteuttanut yritys- ja yhteisöjen kannatusjäsenyyden kautta varojen
hankintaa, eikä muitakaan varojenhankintakeinoja.
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