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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014
Toiminnan pääkohdat

Kevättalvella 2014 yhdistyksen viralliset perustamistoimenpiteet kuten rekisteröinti, pankkitilin avaaminen
jne. saatiin päätökseen. Viranomaisiin ja muihin yhteistyötahoihin luotiin yhteyksiä.
Perustamisvaiheen jälkeen yhdistyksen toimintaa on vakiinnutettu. On haettu erilaisia lähestymistapoja niin
yhdistyksen toimintamuotojen kehittämiseksi että järven kunnon parantamiseksi. Tulevan kauden
toimintasuunnitelma pyrkii antamaan selkeämpiä linjauksia.
Vuodelle 2014 toimintasuunnitelman yhtenä lähtökohtana oli järven kunnon nykyisen tilanteen sekä siihen
vaikuttavien tekijöiden selvittäminen kesän 2015 loppuun mennessä. Hallitus perehtyi muilla järvillä
tehtyihin kuntokartoitusiin ja niiden perusteella tehtyihin toimenpide-esityksiin. Näissä kaikissa
toimenpide-esityksissä päädyttiin samoihin suosituksiin: sekä ulkoisen että sisäisen ravinnekuormituksen
pienentämiseen. Myös esille tuodut keinot pienentää ravinnekuormitusta olivat kaikissa esityksessä samat,
yleisesti tunnetut.
Kustannusselvitysten mukaan edellä mainitunlaisten kuntoarvioiden teko on melko kallista. Viimeiset pari
kevättä ovat olleet lisäksi niin vähälumisia, että asiantuntija-arvioiden mukaan niissä olosuhteissa tehdyt
vesianalyysit eivät anna luotettavaa kuvaa järven tilanteesta keskimääräisissä olosuhteissa. Aikaisempien
tietojen perusteella järven tilanne tiedetään kuitenkin huonoksi. Näillä perusteilla päädyttiin siihen, että
tästä varoja kuluttavasta selvitysvaiheesta luovutaan ja sen sijasta varoja ohjataan suoraan tilannetta
parantaviin toimenpiteisiin. Tähän perustuu tulevan toiminnan toimintasuunnitelma.
Vuonna 2014 Ideakone Oy:n (nykyisin Fonecta Oy) kanssa tehdyn sopimuksen perusteella yhdistys on
avannut toukokuussa 2015 kotisivukone-palveluun perustuvat kotisivut.
Useat yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat osallistuneet Kokon osakaskunnan vuosikokouksiin (kevät 2014
ja kevät 2015). Niissä otimme esiin, voitaisiinko hoitokalastuksella parantaa järven tilannetta. Saamamme
selvityksen mukaan osakaskunta on joitakin vuosia sitten kartoittanut asiaa. Osakaskunta oli todennut, että
hoitokalastuksesta ei ilmeisesti olisi järvellemme suurta hyötyä. Ilman kunnollista valmistelua (koekalastus,
kalakannan rakenteen selvittäminen jne.) siitä saattaisi olla enemmänkin haittaa. Kokouksessa asiaa esitti
Pro-Agrian kala-asiantuntija Petri Mäkinen, joka tuntee hyvin järvemme. Asia on kuitenkin syytä pitää
mielessä, jos siitä saadaan ajan myötä parempaa tietoa.
Kokoukset
Vuosikokous pidettiin 26.7.2014 Kokkolinnassa. Hallituksen jäsenen toimikausi on sääntöjen mukaan kaksi
vuotta, mutta ensimmäisen vuoden toiminnan jälkeen puolet hallituksen jäsenistä arvottiin erovuoroisiksi.
Erovuoroisiksi tulivat Helenius Timo, Jussila Aarne, Mäkitalo Jukka ja Rissanen Hanna. Heidät valittiin
uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Seuraavassa vuosikokouksessa (v. 2015)
erovuoroisia ovat Kanervo Eero, Mäkelä Pekka, Paija Juha ja Sulkonen Juha. Tällöin on erovuorossa myös
puheenjohtaja Hannes Kulmala.
Hallitus kokoontui vuoden 2014 aikana 3 kertaa. Kokouksessaan 8.11.2014 hallitus kutsui yhdistyksen
rahastonhoitajaksi ja sihteeriksi Pirjo Lundeqvistin.

