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Toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2018 - 31.12.2018

Pro Onkamojärvet ry on perustettu 13.07.2013.  Vuosi 2018 oli yhdistyksen viides täysi 
tilikausi. 

Vuoden lopussa yhdistyksellä oli 200 jäsentä, kaksi kuntaa, neljä kyläyhdistystä, kaksi 
kalavesien osakaskuntaa, neljä yhteisöä  ja 188 henkilöjäsentä.

Yhdistyksen toiminnasta vastasi hallitus.

Sääntöjen mukaan hallitukset jäsenet valitaan kolmeksi toimikaudeksi, kuitenkin niin että 
noin kolmannes jäsenistä on vuosittain erovuorossa.  Puheenjohtaja valitaan vuosittain 
yhdeksi toimikaudeksi. Toimikauden pituus on vuosikokousten välinen aika. Hallitus  
valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan, joten varapuheenjohtajan toimikausi on  
vuosikokousten valitsemien hallitusten ensimmäisten kokousten välinen aika. 

Hallituksen kokoonpano oli 26.05.2018 pidettyyn vuosikokoukseen saakka:
Martti Tolvanen, puheenjohtaja 
Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet 
Jari Hiltunen Ilpo Tuunainen
Juhani Soininen Jaakko Tahvanainen
Antti Lampio Mikko Kuronen
Kauko Tahvanainen Antti Lempinen
Vesa Väistö Matti Saavalainen
Kalevi Harinen Kaarlo Kervinen
Erkki Mononen Martti Kettunen

Vuosikokouksessa  26.05.2018 päätettiin hallituksen varsinaisten  jäsenten määrä pitää 
ennallaan, puheenjohtaja ja seitsemän varsinaista jäsentä sekä varsinaisille jäsenille 
henkilökohtaiset varajäsenet. 

Yksimielisesti valittiin Martti Tolvanen jatkamaan hallituksen puheenjohtajana. 

Sääntöjen 4 §:n pykälän mukaan  erovuorossa olleet  varsinainen Kauko Tahvanainen, 
vara Antti Lempinen, varsinainen Vesa Väistö, vara Matti Saavalainen ja varsinainen 
Kalevi Harinen ja vara Kaarlo Kervinen yksimielisesti valittiin jatkamaan seuraavalle 
kolmivuotiskaudelle.
Hallituksen entinen kokoonpano jatkaa.

Sääntöjen 4 §:n mukaan hallitus valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan.
Hallituksen varapuheenjohtajana toimii edelleen Antti Lampio. 

Hallituksen kokouksia tilikauden aikana pidettiin neljä, joista kaksi oli sähköpostikokouksia.
Toiminnantarkastajana jatkoi Vesa Kotilainen ja  hänen varanaan Liisa Kotilainen.
Sihteerinä, varainhoitajana ja hankekoordinaattorina jatkoi Tuovi Vaaranta. 



Onkamojärvien kunnostustoimet

Onkamojärvien kunnostushankeessa, Pokely  25.2.16, hankenro 7937, tehdyt 
sisältömuutokset ja hankerahoituksella tehdyt kunnostukset vuonna 2018.

Pohjois-Karjalaan ELY-keskus hyväksyi sisältömuutos- ja hankeaikapidennyshakemuksen 
päätöksellään 16.04.2018. Hankkeella voi tehdä valuma-aluekunnostuksia. Hankeaika 
päättyy 31.10.19. Hankkeen kokonaiskustannukset säilyivät  90 628 eurona ja tuki  85 
prosenttina kokonaiskustannuksista. 

Omaehtoinen veden laadun tarkkailu, 

Viime vuoden veden laadun tarkkailijoista osa luopui tehtävästään. Tarkastuspaikkojen 
tarkkailun tulokset  olivat keskenään siten ristiriitaisia, että tulosten pohjalta  ei voinut 
päätellä todellista kehityssuuntaa. Lisäksi Pohjois-Karjalan ELY-keskus on laajentamassa 
järvien tarkkailupisteiden analyysitulosten laajuutta. Pohjois-Karjalan ELY-keskus lisää 
vuoden 2019 alusta levätilanteeseen liittyvää tarkkailua Onkamoilla.

Luovuttiin kesäajan omaehtoisesta tarkkailusta, mutta säilytettiin veden pinnan 
kuukausittainen tarkkailu.

Veden pinnan muutoksista kävi paikallinen Pro Onkamojärvet ry:n jäsen ottamassa kuvan 
salmen siltojen luona olevasta mittarista. Veden pinnan korkeus oli ylimmillään 11.5.18 109
cm ja alimmillaan 4.10.18 59 cm. Jään alle veden korkeus jäi 7.11.18 60 cm. Veden pinnan
korkeusero oli suurimmillaan 60 cm.

Valuma-aluekunnostukset

Saatiin valmiiksi 

Säkäniemen alueen ojien eroosiosuojaus,



Lahnalahti-Riihiniemen alueen kosteikkorakenteet,

Ertonlahden alueen laskeutusallas-kosteikkorakenteet,



Murtolahden valuma-alueen kosteikko/laskeutusallasrakenteet - pientä viimeistelyä vailla.

Kuva on otettu tekovaiheessa



Särkilahden kosteikkorakenteen tekeminen aloitettiin ja saatiin valmiiksi tammikuun 2019 
alussa.



Hason alueen vesiensuojelurakenteet

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen, POKELY/816/2017, 50 prosentin  ja Vapo Oy:n  ja 
UPM:n  rahoituksella aloitettiin valuma-aluekunnokset Hason alueella. Alla on kartta 
kokonaissuunnitelmasta.

Suunnitellusta kosteikko-laskeutusallas-virtaumasäätöohjaus-rakenneketjun kokonaisuu-
desta tehtiin Tornatorin maille noin  puolen hehtaarin laskeutusallas-kosteikko sekä 
virtaumasäätöohjaus. Muut suunnitellut rakenteet tehdään maiden routaannuttua vuoden 
2019 puolella.



Rauanlahden kosteikkorakenteen hoitosuunnitelma 

Yhdistys jätti tukianomuksen 17.5.18 Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen maaseutuviran- 
omaiselle vuoden 2017 aikana valmistuneen Rauanlahden kosteikkorakenteen 
hoitamiseen viiden vuoden ajaksi.

Ennen avustuksen jättämistä piti saada Raunlahden 3,03 ha kosteikkoalueen  maanomis- 
tajien maille omat lohkotunnukset sekä tehdä viiden vuoden hoitosuunnitelma. 

Kun Pohjois-Karjalan ELY-keskus hyväksyi hoitosuunnitelman ja siihen tuen, tehtiin 
hoitotukisopimus Vesistö- ja Luonto-kunnostus Janne Raasinan kanssa viideksi vuodeksi.  
Hoitotoimenpiteiden kustannuksen kattaa Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen myöntämä 
hoitotuki, 450 euroa/ha, eli yhteensä 1363,50 euroa vuodessa.

Hoitokalastus

Pohjois-Karjalan ELY-keskus myönsi, tukipäätös 4.2018/POKELY/817/2017, 50 prosentin 
tuen hoitokalastukseen. Kokonaiskustannusarvio  oli 4000 euroa.  Huhmaren Turkis Oy 
maksoi hoitokalastuksesta yhteensä 1000 euroa.
Syksyllä hoitokalastettiin yhteensä 10100 kg vähempiarvoista kalaa, särkiä 25,8 pieniä 
ahvenia 57,6 ja salakoita 16,6 prosenttia. 

Petrolan turkistarha-alue.

Petrolan turkistarha-alueen ravinteikkaan maiden vaihdon käytännön ratkaisusta päästiin 
sopimukseen.

Sopimus on Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Pro Onkamojärvet ry:n välinen yhteistyö-
sopimus. Sopimuksen mukaan Petrolan turkistarha-alueen maiden vaihto tehdään kesällä 
2019 valtion jätehuoltotyönä. Työn suorittamisesta vastaa valtion puolesta Pirkanmaan 
ELY-keskus.

Pro Onkamojärvet ry:n hallitus hyväksyi ja allekirjoitti sopimuksen kokouksessaan  
22.11.2018. 

Suomen valtion vuoden 2019 budjetissa on korvamerkittynä Onkamojärvien 
kunnostukseen  100 000 euroa.

Raha on tarkoitettu kolmen vuoden 2019-2021 aikana tehtäviin valuma-aluekunnostuksiin, 
kalastorakennetutkimukseen ja hoitokalastukseen.

Tiedottaminen

Toukokuusssa lähti rantakiinteistön omistajille tiedote Onkamojärvien kunnostuksista ja 
rahoituksesta toukokuussa.



Sanomalehti Karjalainen teki jutun Onkamojärvien 10 vuoden kunnostuksista ja erikoisesti 
Hason alueella Tornator Oy:n maille valmistuneesta laskeutusallas-kosteikko-rakenteesta. 
Tilaisuus oli samalla rakenteiden tarkastustilaisuus, jossa oli läsnä Pohjois-Karjalan ELY-
keskuksen edustaja, urakoitsija Vesistö- ja Luontokunnostus Janne Raassina, UPM 
METSÄ:n edustaja Toivo Kukkonen, hankekoordinaattori Tuovi Vaaranta sekä sanomalehti
Karjalaisen toimittaja ja kuvaaja. Juttu julkaistiin  9.8.18 ilmestyneessä lehdessä.

Paikallislehti Koti-Karjala julkaisi  24.10.18  jutun 10 vuoden Onkamojärvien 
kunnostuksista. Toimittaja juttua tehdessään kävi kuvaamassa hankekoordinaattorin 
kanssa Tornatorin maille tehtyä kosteikkorakennetta. 

Yhdistyksen www-sivuja, osoitteessa www.onkamojarvet.fi pidetään ajantasalla. Sivuilla on
ajantasaista tietoa yhdistyksestä, sen toimielimistä ja Onkamojärvien kunnostuksista. 

Hallitus

http://www.oankamojarvet.fi/

