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Käytännön syistä toimintasuunnitelma tarkastelee vuosikokousten välistä aikajaksoa vaikka tilivuosi on 

kalenterivuosi. Tulevana toimintakautena (tästä vuosikokouksesta vuosi eteenpäin) yhdistys pyrkii 

vakiinnuttamaan edelleen toimintaansa vesiensuojelusta ja Kokonjärven tilan parantamisesta 

kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen yhteenliittymänä. 

Yhdistyksen toiminnan päälinjat 

     Toimintaa jakautuu kahteen linjaan. Toimintalinja A (tapahtumalinja) tarkoittaa toimintaa, jolla pyritään 

lisäämään jäsenistön keskinäistä yhteisöllisyyttä järjestämällä erilaisia tapahtumia ja muita aktiviteetteja. 

      Toimintalinja B (projektilinja) tarkoittaa pitempiaikaisia projekteja, joilla pyritään parantamaan järven 

tilaa. Nämä vaativat yli vuoden kattavia pitkän ajan toimenpiteitä. Niitä varten muodostetaan tarpeen 

mukaan erillisiä projektiorganisaatioita. Projektit vaativat yhteistyötä yhdistyksen ulkopuolisten tahojen 

kanssa (Kokon osakaskunta, paikalliset maanomistajat, viranomaiset, kunta jne.). Projektit jäsennellään 

tarkemmin hankeselvitys-, toteuttamis-, rahoitus- ja muilla osasuunnitelmilla. 

Toimintalinja A (tapahtumalinja) 

     Sääntömääräinen vuosikokous on toiminnan kiintopiste. Vuosikokousten yhteydessä on sen jälkeen 

tilaisuus epämuodolliseen vapaaseen keskusteluun 

     Lisäksi yhdistys järjestää erilaisia talkoo-, niitto- ja muita järven ja ympäristön kunnostukseen liittyviä 

tapahtumia. Jäsenistöltä toivotaan vinkkejä asiasta. 

    Järven kuntohavainnointi ja muu luonnon seuranta lisää jäsenistön kiinnostusta järveä kohtaan. Tulevien 

vuosien vedenkorkeusvaihtelujen ja tulvaseurannan helpottamiseksi ollaan Kokon osakaskunnan vastuulla 

olevan laskupadon viereen merkkaamassa nykyistä selkeämpi veden korkeuden vaihtelun seurantaa 

helpottava kiintopistemerkintä.   

    Sen selvittämiseksi, mitä ajatuksia ja toiveita Jäsenistöllä ja muillakin ympäristöasukkailla on yhdistyksen 

toiminnan suhteen, järjestetään mahdollisimman laaja mielipidekysely. Kysely on ilmeisesti järkevää 

ajoittaa mökkikauden alkuun tai vähän ennen sitä. 

Toimintalinja B (projektilinja) 

     Pitkän tähtäyksen kunnostuksessa kärkihankkeeksi on ehdolla kosteikon/laskeuma-altaiden 

rakentaminen. Vaihtoehtoina on yhden suuren tai useamman pienemmän kosteikon rakentaminen. Hanke 

vaatii perusteellista valmistelua. Valmistelutyö ajoittuisi ensi talveen ja kevättulvien aikaan. Karttojen ja 

maastoselvitysten avulla tulee etsiä kosteikolle tai kosteikoille sellaiset sijoituspaikat, missä niistä saataisiin 

mahdollisimman suuri hyöty panostukseen nähden.  

    Tätä valmistelevaa hanketta toteutetaan resurssien antamissa rajoissa. Lisäksi hanke edellyttää Kokon 

osakaskunnan ja mahdollisten kohdealueiden maanomistajien myönteinen suhtautuminen asiaan. Tavoite 

on, että valmistelutyön antaa seuraavalle vuosikokouksella (kesällä -16) perusteita päättää hankkeen 

jatkosta, onko hankkeessa järkeä ja onko yhdistyksellä ja sidosryhmillä muutoin edellytyksiä käynnistää 

varsinainen projekti. 

Tiedottaminen 

    Tiedottaminen on tärkeä osa yhdistyksen toimintaa. Nettisivujen aktiivinen käyttö on yksi osa tätä. 

Sivujen teknistä muotoa ja sisältöä tulee kehittää jatkuvasti. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että kaikki 



eivät syystä tai toisesta nettiä käytä. Myös heille pitää tiedottaa jäsenkirjeillä postin kautta. Yhdistyksen 

jäsenmäärä on heinäkuun 2015 alussa 74 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä. 

Talous 

    Yhdistyksen tulot koostuvat jäsenmaksuista. Vuonna 2015 se on ollut 30 €/henkilö. Jäsenmaksu on melko 

korkea ja sillä on pyritty vahvistamaan kassaa ajatellen tulevia rahantarpeita. Tässä mielessä on tärkeää, 

miten suhtaudumme kosteikkohankkeen valmistelutyöhön. Pelkästään yhdistyksen sidottujen menojen ja 

yhteisötapahtumien menojen kattaminen ei näin korkeaa jäsenmaksua vaadi. Talouden kehityksen 

keskeinen tekijä on, saammeko kasvatettua jäsenmäärää. Hallitus esittää jäsenmaksuksi vuodelle 2016 

edelleen 30 €/jäsen. Myös kertaluontoiset summaltaan vapaat tukimaksut ovat tervetulleita lisätuloja. 

Perhejäsenyyttä säännöt eivät mahdollista.  

    Jäsenmaksun lisäksi tulee kehittää myös muita tulonhankintamuotoja. Esimerkiksi yrityksille ja muille 

yhteisöille soveltuvaa kannatusjäsenjärjestelmää tulee kehittää. Tähän liittyy kotisivujen kehittäminen 

siten, että mahdolliset toimintaamme tukevat yritykset saisivat nettisivuillamme näkyvyyttä. Ideoita 

otetaan vastaan. 

 

   

     

       

 

 


