




























Toimintasuunnitelma 2021 
Kiskon Kirkkojärven hoitoyhdistys ry 

 

1) Yleistä 

Puhdas järviseutu on meidän kaikkien etu. Kiskon Kirkkojärven hoitoyhdistyksen tavoitteena on  

hankkia siksi uusia jäseniä. Yhdistys osallistuu erilaisiin tilaisuuksiin ja järjestää omia tapahtumia. Lisäksi 

yhdistys tarkkailee ympäristön tilaa ja puuttuu mahdollisesti ilmenneisiin epäkohtiin. 

 

2) Järveen kohdistuvat toimenpiteet 

Järven tila on suhteellisesti ottaen vakaa. Yhdistys jatkaa Ruoko-kala-hankettaan. Tämän hankkeen 

tarkoituksena on leikata suunnitelmallisesti ruokokasveja ja pitää järvikasvustot kurissa, sekä lisäksi yhdistys 

pyrkii hoitamaan kalakantoja. Tämän hankkeen rahoittamiseksi yhdistys anoo avustuksia. Toimintaa se 

pyrkii jatkamaan yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden ja viranomaisten kanssa. 

Ulkopuoliselta urakoitsijalta yhdistys tilaa ruovikon leikkuupalvelua tarpeen mukaan. Kesäkaudella 

tapahtuvan leikkuun yhteydessä yhdistyksen jäsenet ja muut kiinnostuneet voivat osallistua talkoisiin, joilla 

on suuri merkitys toiminnassa. Yksityiset henkilöt voivat samalla leikkauttaa omia rantaruovikkojaan omalla 

kustannuksellaan. 

Hoitokalastus osaltaan parantaa järven tilaa. Yhdistys edistää myös vapaa-ajan kalastusta. On tärkeää, että 

asukkaat enenevässä määrin hyödyntävät lähikalaa ravinnoksi. Lisääntyvää käyttöä yhdistys pyrkii 

edistämään mm. tiedottamalla ja järjestämällä erilaisia tilaisuuksia. Seuraamme kalatien rakentamisen 

tilannetta Kosken voimalaitoksen alueella. Tiedotamme siitä jäsenkirjeissä, koti- ja facebooksivustoilla. 

Yhdistyksen järjestämä kalastuksenvalvonta on kaikkien osapuolien etu, joka ajan myötä heijastuu 

positiivisesti järven ekologiaan liittyviin arvoihin. Kaikilla vesialueilla on mahdollista saada hyöty tästä. 

Yhdistyksen yksi tehtävistä on Kirkkojärven vesialueiden toiminnan selkeyttämisestä yhdelle toimijalle, 

mutta omistussuhteet säilyvät ennallaan. Yhdistys kerää tietoja vesi- ja ranta-alueiden omistuksista lupien 

ym. yhteistyön vuoksi.  

Yhdistys on julkaissut omat järveen liittyvät eettiset ja toiminnan laatuun tähtäävät säännöt. Suosittelemme 

esimerkiksi, että suuret petokalat vapautetaan lisäämään sukua ja poistamaan särkikaloja. Esimerkiksi yli 65 

senttiset ja alle 45 cm kuhat tulisi vapauttaa veteen. Virallinen alimitta on 42 senttimetriä. (katso 

https://www.kiskonkirkkojarvi.fi/fin/ kotisivut). 

 

3) Ympäristoasiat 

Järven veden laatua tarkkaillaan mm levätilannetta seuraamalla ja raportoimalla siitä ELY-keskukselle. 

Pitkällä tähtäimellä tarkoituksena on saada toimintaan myös tutkimusta ja ulkopuolista mittausta faktojen 

ja kehittämisen pohjaksi. 

Kalkkikaivostoiminta Hyypiänmäessä jatkuu ja mahdollisesti se laajenee Kiskon Suvisiltaan kattamaan n. 30 

ha maa-alan. Yhdistys seuraa tilannetta ja ryhtyy toimenpiteisiin, mikäli aihetta ilmenee. 

Yhdistys on seuraa myös Toijan jätevesilaitoksen toimintojen luvattua siirtoa Saloon. Mikäli tarvetta 

ilmenee, yhdistys tulee toimimaan asiassa aktiivisesti.  

 

4) Jäsenhuolto ja tiedottaminen 

Ylläpidämme kotisivua https://www.kiskonkirkkojarvi.fi/fin/ ja Facebook-sivua. Tavoitteena on myös saada 

kaikkien jäsenten sähköpostiosoitteen tiedon kulun helpottamiseksi. 

Jäsenrekisterin ylläpidosta huolehtii Leena Kanerva Tmi. Lähetämme jäsenkirjeet sähköisessä muodossa ja 

niille, joilla ei ole sähköpostia kirjeitse. Jäsenrekisteriasioissa noudatamme GDPR tietosuoja-asetuksen 

määräyksiä. 

Yhdistys on järjestää tutustumisretkiä ja tapahtumia yksin ja muiden yhdistysten kanssa 

 

5) Yhteydenpito sidosryhmiin 

Yhteistyökumppaneina ovat paikalliset toimijat, muut järviyhdistykset ja viranomaiset ja Valonia, sekä 

tiedotusvälineet. 



Kiskon Kirkkojärven hoitoyhdistys ry

Talousarvio v.2021 Arvio Arvio Arvio tot tot

12 kk

Tili Nimi 2021 2020 2019 2019 2018

Muut kulut

4710 Markkinointi+tuotteet 1000 0 1308,5

4900 Toimistokulut,kirjanpito 250 300 240 186 230,92

4910 Kokouskulut 250 200 249 100

4922 Yleismenot 200 200 150

4923 (Jäsentiedote) 500

4925 Kotisivut 150 100 300 104,27 85,61

4930 Järven hoitokulut 1000 1500 1000 100 1075,6

Kalastuksen valvontakulut 500

4935 RUOKO-KALA projekti 17000 15000 9145,22

4940  jäsenlaskut ja yhteydet 1200 900 1116,33 819,08

Muut kulut yhteensä 20050 18200 2190 10900,82 3619,71

Kulut yhteensä,vars.toiminta 20050 18200 2190 10900,82 3619,71

Tuotto-/kulujäämä 20050 18200 2190 10900 3619,71

Varainhankinta tuotot

5010 Jäsenmaksutulot 2500 2500 2400 3500 2220

5030 Avustukset 20000 16000 14314,59

5050 Myyntitulot tuotteista 300 500

Varainhankinta yhteensä 22800 18500 2400 18314,59 2220

Tuotto-/kulujäämä 2750 210 7413,77 -1399,71

Sijoitus- ja rah.tuotot

6100 Korko- ja osinkotuotot 2,73

 Ed. Tuotot yhteensä 0 2,73

Tuotto-/kulujäämä= tulos 2750 300 210 7413,77 -1396,98

vastikkeeton talkootyö, sen arvo 7000 9675

huomioidaan Elyn tuissa muttei kirjanpidossa


