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Hallituksen toimintasuunnitelma kuluvalle kaudelle (kesä 2015-kesä 2016)
Hyväksytty hallituksen kokouksessa 22.11.2015
Hallituksen toiminta jakautuu vuosikokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti
kahteen linjaan; toimintalinja A eli tapahtumalinja ja toimintalinja B eli projektilinja.
Toimintalinja A/tapahtumalinja
Syksyllä 2015 yhdistys järjesti ongelmajätteiden keräystapahtuman. Tapahtuma onnistui hyvin.
Sen järjestelyjä voidaan pitää yhtenä mallina myös tulevissa tapahtumissa. Järjestelyt tehtiin niin,
että erilaisia tapahtumia ideoidessaan hallitus päätti ensimmäisenä toteuttaa esiin tulleen
ongelmajätteen keräystapahtuman. Sitä toteuttamaan nimettiin pieni ryhmä (Jukka Mäkitalo,
Hanna Rissanen ja Pirjo Lundeqvist). Ryhmä toimi vapaamuotoisesti ja järjestelyjen tuloksena oli
onnistunut tapahtuma.
Mahdollisia ensi kesän tapahtumina on tullut esiin mm. ongelmajätekeräyksen uusimisesta,
jokin kylähistoriaa esittelevä tilaisuus sekä jokin yhteistapahtumia muiden alueella toimivien
järjestöjen kanssa (Kokon maa- ja kotitalousseura, Välkkilän nuorisoseura jne.).
Vuosikokouksen yhteyteen järjestettävä oheisohjelma kuten arpajaiset, kahvitarjoilu,
asiantuntija-alustukset jne. osoittautuivat viime kokouksessa toimiviksi.
Muutamat Särkijärven rannan mökkiasukkaat ovat ottaneet yhteyttä ja esittäneet yhteistyötä
yhdistyksemme kanssa. Tätä asiaa on syytä selvittää ja mahdollisesti järjestää jonkinlainen
yhteistapahtuma
Tämän tyyppisten tilaisuuksien valmistelijana toimii työryhmä, johon kuuluvat Hanna Rissanen,
Jukka Mäkitalo ja Pirjo Lundeqvist eli sama ryhmä, joka järjesti syksyn ongelmajätekeräyksen.
Tarkempi suunnitelma ensi mökkikauden tapahtumista, niiden ajoituksesta jne. käsitellään
erikseen.
Hallitus toteuttaa mielipidekyselyn. Kysely on tarkoitus ajoittaa mökkikauden alkuun ja sen
käytännön järjestelyistä vastaa Aarne Jussila. Tiedustelun kysymykset niiden kohderyhmä ja muut
järjestelyt käydään hallituksessa läpi ennen lopullista toteuttamista.
Järvikasvillisuuden niittoa yhteistapahtumana on esitetty. Ajankohta olisi suositusten mukaan
heinä-elokuun vaihde. Tähän liittyviä järjestelyjä selvittävät ja valmistelevat Timo Helenius ja
Pekka Mäkelä.
Pekka Mäkelä jatkaa ensi kesänä järven tilan tarkkailua. Lisäksi tarkkaillaan vedenpinnan
korkeusvaihteluja. Näin saadaan havaintotietoa virtaamasta ja sen vuosittaisesta vaihtelusta sekä
tulvavaikutuksista. Tässä hyödynnetään myös järven ranta-asukkaiden havaintoja. Veden
korkeuden havaintopiste sijaitsee Kokonjoen (järven laskujoki) suulla.
Tapahtumalinjan yhdyshenkilönä ja toiminnan koordinoijana toimii Hanna Rissanen. Hänellä on
paikkakunnan vakituisena asukkaana hyvät kontaktit tähän tehtävään. Kaikki hallituksen jäsenet
sekä mahdolliset ulkopuoliset aktiivit henkilöt avustavat ja tukevat vastuuhenkilöitä. Yhdistyksen
jäseniltä toivotaan ideoita toimintaan.
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Toimintalinja B/projektilanta
Projektilinjan toimii pitkällä useamman vuoden aikajänteellä. Perusajatuksena on järven ulkoisen
ja sisäisen ravinnekuorman vähentäminen. Vuosikokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman
mukaan tällä toimintakaudella selvitetään alustavasti kosteikkojen/laskeuma-altaiden
soveltuvuutta valuma-alueelta tulevan ulkoisen ravinnekuorman vähentämiseen. Tätä varten
muodostetaan projektiryhmä. Yhdistyksen hallituksen jäsenistä ryhmään nimitetään Hannes
Kulmala, Juha Sulkonen, Juha Paija ja Eero Kanervo. Ryhmä täydentää itseään tarvittavilla
edustajilla sidosryhmistä (Kokon osakaskunta, maanomistajat, asiantuntijat jne.) Projektia
koordinoi Hannes Kulmala. Puheenjohtaja Kulmala ohjaa myös yhdistyksen kokonaistoimintaa.
Hankkeen tarkempi projekti- ja rahoitussuunnitelma käsitellään erikseen. Hanke edellyttää myös
sen taloushallinnon järjestämistä. Hankkeelle haetaan osittaisrahoitusta valtion
tukirahoituslähteistä.
Sisäistä ravinnekuormaa vähentää aikaisemmin mainittu rantakasvillisuuden niitto.

Tiedottaminen
Tiedottamisen välineitä ovat yhdistyksen kotisivut ja jäsenkirjeet. Myös yleisiin viestimiin (esim.
lehdet) pyritään saamaan järveen liittyvää aineistoa.
Kotisivuja kehitetään kaiken aikaa kokemuksen ja palautteen perusteella. Kotisivujen
vastuuhenkilönä toimii Hannes Kulmala.
Rahastonhoito ja jäsenasiat
Yhdistyksen rahastonhoitajana toimii Pirjo Lundeqvist. Hän hoitaa myös jäsenasiat ja osallistuu
yleisesti muutoinkin hallituksen työskentelyyn.
Yleistä
Tapahtumalinjan toiminta painottuu kehittämään järven ympäristöasukkaiden ja sen tilasta
kiinnostuneiden suojelutietoisuutta ja yhteisöllisyyttä. Samalla luodaan toiminnan vaatimaa
valmiutta pitkäjänteiseen yhteistyöhön.
Varsinkin projektilinjan toiminnan tulokset vaikuttavat järven kuntoon hitaasti. Se vaatii
yhdistykseltä kykyä toimia useiden vuosien tähtäimellä. Aluksi hankitaan kokemusta tämän
suunnitelman mukaisella pienehköllä projektilla.
Edellä kuvattu linjajako ei rajaa hallituksen jäsenten toimintaa vain nimetyille alueilla. Hallitus
toimii siten, että näiden kahden linjan toiminnasta muodostuu kokonaisuus.

