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Toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2020 - 31.12.2020

Pro Onkamojärvet ry on perustettu 13.07.2013.  Vuosi 2020 oli yhdistyksen seitsemäs täysi 
tilikausi. Vuoden lopussa yhdistyksellä oli  197 jäsentä, kaksi kuntaa, neljä kyläyhdistystä, kaksi 
kalavesien osakaskuntaa, neljä yhteisöä  ja  185 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 26.05.2020 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
Martti Kettunen Erkki Mononen

Vuosikokouksessa  26.05.2020 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 varsinaiset jäsenet varajäsenineen Antti 
Lampio/Mikko Kuronen,  Jari Hiltunen/Ilpo Tuunainen ja Juhani Soininen/Jaakko Tahvanainen 
valittiin yksi- mielisesti uudelleen seuraavaksi kolmivuotikaudeksi.
Rääkkylän kunta ilmoitti, että kunnan edustaja Kalevi Harisen tilalle tulisi valita 
apulaisrakennustarkastaja Joni Rytkönen. Valittiin Kalevi Harisen tilalle Joni Rytkönen vuosiksi 
2020-2021.

Hallituksen kokoonpano:
Martti Tolvanen, puheenjohtaja 
Antti Lampio, varapuheenjohtaja, vara Mikko Kuronen
Jari Hiltunen, jäsen vara Ilpo Tuunainen
Juhani Soininen, jäsen vara Jaakko Tahvanainen
Martti Kettunen, jäsen vara Erkki Mononen
Joni Rytkönen, jäsen vara Kaarlo Kervinen
Kauko Tahvanainen vara Antti Lempinen
Vesa Väistö vara Matti Saavalainen

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



Hallituksen kokouksia tilikauden aikana pidettiin kaksi.

Aikaisemmin toiminnantarkastajana ollut Vesa Kotilainen ilmoitti sairautensa vuoksi että ei ole enää
käytettävissä eikä hänen varanaan ollut Liisa Kotilainen. Vuosikokouksessa valittiin  
toiminnantarkastuksen sijasta tilintarkastukseen Joensuun Tilitarkastus Oy. Koska yhtiö on  KHT-
tasoinen tilintarkastusyhtesö, se omien sääntöjensä mukaan tekee tilintarkastuksen tasoisen 
tarkastuksen.

Sihteerinä, varainhoitajana ja  hankekoordinaattorina jatkoi Tuovi Vaaranta. 

Onkamojärvien kunnostustoimet.

Onkamojärvien kunnostuksia tehtiiin tilikauden aikana Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen 
rahoituspäätöksellä, POKELY/714/2018, muutospäätös 12.09.2019. Tuki  on 100 %  100 000 euron 
kokonaiskustannuksiin vuosille  2020-2021. Lisärahoitusta haettiin marraskuussa 2019, johon tuli 
60 000 euron kustannuksiin  50 prosentin tukipäätös, POKELY/1039/2019. Tuet ovat voimassa 
loka-marraskuulle 2021. 

Tilikauden aikana aikana sääolosuhteet olivat hankalat Onkamojärvien veden laadulle ja 
suunnitelluille valuma-alueiden kunnostuksille. Vuoden keskilämpötila oli asteen lämpimämpi kuin 
koko mittaushistorian aikana. Onkamojärvien veden pinta oli koko avoveden ajan tavallista 
korkeammalla. Salmen siltojen luona olevasta mittarista katsottuna veden pinnan korkeus oli 1.5.20 
90 cm ja 26.11.20 84 cm. Veden pinnan vaihteluväli oli vain 10 cm, kun se yleensä on vuosittain 
keskimäärin noin 40 cm. Talven aikana Onkamojärvet eivät saaneet kestävää jääpeitettä lainkaan. 
Veden mukana ravinteiden ja kiintoaineen siirtyminen valuma-alueilta järviin oli mahdollista lähes 
koko vuoden. Osa valmiiksi suunnitelluista valuma-aluekunnostuksista siirtyivät toteutettavaksi 
vuodelle 2021, koska maa ei jäätynyt raskaita koneita kestäväksi. 

Vuoden 2020 aikana saatiin tehtyä Kosteikko Suuri-Onkamon itäpuolelle Pönttöniemeen.
Kosteikko sijaitsee neljän maanomistajan mailla, 848-410-7:124, 848-410-7:111, 848-410-7:92 ja 
848-410-101:0, Kosteikkoala on 1,2 ha.

    Maanomistajat raivasivat itse kosteikkoalueen puista ja risuista ja siirsivät traktorilla omille 
mailleen sen osan kaivumassoista, jotka jäivät yli kosteikkoalueen muotoiluista. 



Suuri-Onkamon Piilolahden valuma-alueella laajennettiin ja puhdistettiin aikaisempina 
vuosina tehty laskeutusallas kiinteistölle  849-402-2:354, laskeutusaltaan koko on 
n. 400m² ja tilavuus n. 800 m³.

Kahden maanomistajan maille, 848-402-2:354 ja 848-402-2:259, tehtiin kosteikko 0,32 ha.
Maanomistajat raivasivat itse mailtaan puut ja risut vesiensuojelurakenteiden alta.



Pieni-Onkamon länsipuolella Savilahden kosteikko, tilat 167-409-19:38 ja vesijättö-
alue 167-876-1:0 tehtiin jo vuoden 2019 puolella, mutta kaivumassoja ei saatu silloin 
siirretyksi pois kosteikkoalueelta.
Massat siirrettiin kosteikolta pienen pakkasen tultua juuri ennen vuodenvaihdetta 
kiinteistöille167-409-87:16 ja 167-409-97-3. 
Alla oleva kuva on kosteikosta, jossa massat ovat vielä kosteikolla.



Alla on kartta valuma-aluekunnostuksista.

Karttaan on merkitty kohteet valuma-aluekunnostuspaikoista, jotka ovat tehty vuoden 2020 
loppuun mennessä, paikat, joihin on valmiit suunnitelmat ja rahoitus sekä paikat, joihin 
pitäisi tehdä kunnostuksia mikäli maanomistajat antaisivat suostumuksensa ja joiden 
tekemiseen saataisiin rahoitus.



Hoitokalastus

Jäiden lähdettyä kalastettiin vähempiarvoista kalaa rysillä yhteensä 13 080 kg. 
Saalisjakauma oli särki 78%, pieni ahven 15%, salakka 4%, kiiski 2%, muut 1% (muikku, 
sorva, lahna, pasuri, säyne). Sopimuksen mukaan petokalat pitää laskea takaisin järveen. 
Vapautetut kalamäärät olivat isommat ahvenet n. 300 kg, hauki n. 80 kg, made n. 30 kg, 
kuha n.15 kg ja yksi suutari 1 kg.

Syksyllä kalastettiin nuotalla vähempiarvoista kalaa yhteensä 14 090 kg. Saalisjakauma oli 
särki 50%, pienet ahvenet 28%, salakka 20%, muut 2% (lahna, pasuri, kiiski, muikku, sorva 
ja säyne). Vapautetut kalamäärät: hauki 305 kg, isommat ahvenet 40 kg. 



L  eväesiintymät   ja veden laadun analyysien tuloksia  

Sinilevää oli vesien lämmettyä Suuri-Onkamolla heinäkuun alkupuolelta lähtien hieman ja 
elokuusta lähtien runsaasti pitkälle syksyyn. 

Alla on 19.08.2020 satelliitista otettu karttakuva. 
Karttakuvasta näkee, että levä peittää koko Suuri-Onkamon. Hason selällä ja Pieni-
Onkamolla ei ole levää. Kuvanottopäivänä tuuli luoteesta. Näin ollen ei voi olla varma, 
missä paikassa leväkukinnat ovat syntyneet vai onko tuuli työntänyt leväkukintoja kaakkoon
päin. Tuuli vaikuttaa enemmän kuin veden virtaus etelästä pohjoiseen. 

 

Ilmastonmuutos on viime vuosina lisännyt voimakkaita tuulia ja myrskyjä. Onkamojärvillä 
on paljon matalia rantoja, joihin suo- ja muut ojat ovat vuosikymmenien ajan tuoneet 
tavallista enemmän kiintoainetta ja ravinteita. Aallot matalilla alueilla nostavat ravinteita 
pohjalietteestä takaisin pintaveteen levien käyttöön. Lisäksi lämpöerot saavat syksyllä pinta-
ja pohjaveden sekoittumaan. Pohjan läheisyydestä nousee ravinteita pintaan, jolloin 
ravinteet ovat levien käytössä.
 Suuri-Onkamon itäpuolella, Ruunaluodolla on valtakunnallinen leväseurantapiste, josta 
päivitetään levätietoja avoveden aikana viikoittain. Tiedot viedään Suomen 
Ympäristökeskuksen ylläpitämään järviwiki-järjestelmään. Levätilannetta voi käydä 



tutkimassa osoitteesta www.j  a  rviwiki.fi  . Levätiedot ovat siellä nähtävillä vuodesta 1998 
lähtien vuosittain ja vuosien sisällä viikottain.

Yhteenvetona voi todeta, että vuodet eivät ole olleet veljiä keskenään. Levätilanne vaihtelee 
vuosittain. Ensimmäisenä näytteenottovuonna 1998 elokuun alussa on ollut levää runsaasti, 
vuosina 1999-2002 hieman, 2003 runsaasti, 2004 hieman 2005-2013 runsaasti, vuosina 
2014-2018 levät ovat vähentyneet, runsaasti vain hetkittäin. Vuonna 2019 levää on ollut 
kesä-heinäkuussa runsaasti, syksyllä vain hieman. Vuonna 2020 levää oli heinäkuussa vain 
hieman, mutta elokuusta lokakuuhun runsaasti.
 
Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen näytteenotto 

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksella on näytteenottopiste Pieni-Onkamolla, Suuri-Onkamon 
Pihlajaniemen yläpuolella ja Hason selällä. Sieltä otetaan näytteet noin kolmen vuoden 
välein. Vuoden 2020 elokuussa otettiin näytteet. Näytteiden tulokset korreloivat 
leväkarttaan. 
Korkeimmat kokonaisfosforitulokset olivat Suuri-Onkamon näytepisteellä Pihlajaniemen 
yläpuolella. Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle on esitetty toive saada näytteenottopisteitä 
lisää Suuri-Onkamolle.

Tiedottaminen
Yhdistyksellä on www-sivut osoitteessa www.onkamojarvet.fi.  Sivuilla tiedotetaan julkisesti 
yhdistyksen toiminnasta ja Onkamojärvien kunnostuksista. 

Jäsenille lähetettiin tammikuussa 2021 aikaisempien vuosien tapaan tietoa sähköpostitse tai kirjeellä
edellisen tilikauden kunnostuksista.

Hallitus
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