
 

 

Kuoringan järviyhdistys ry 

Toimintakertomus 2020 

Yhdistyksen perustaminen 

Kuoringan järviyhdistys perustettiin Liperissä 30.9.2020,   tarkoituksena edistää vesien- ja 

ympäristönsuojelua sekä -hoitoa ja kunnostusta Kuoringalla. Perustamiskokous hyväksyi järviyhdistykselle  

säännöt. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistykselle päätettiin seuraavat toiminnat:  

• harjoittaa tiedotus-, tutkimus—ja valistustoimintaa 

• järjestää kokouksia, kursseja, seminaareja ja talkoita 

• toimii tarvittaessa Kuorinka-järven edun valvomiseksi viranomaisten kanssa ja tuomioistuimissa 

• suunnittelee, toteuttaa ja hallinnoi Kuorinka-järven kunnostustoimia 

• ylläpitää toimintansa edellyttämää yhteyttä viranomaisiin 

• toimii tarvittaessa yhteistyössä muiden vesien- ja ympäristönsuojelutyötä sekä -hoitoa ja 

kunnostusta tekevien järjestöjen kanssa 

• harjoittaa muuta vastaavaa Kuorinka-järven hyväksi tapahtuvaa toimintaa 

Toimintasuunnitelma loppuvuodelle 2020 ja sen toteutuminen 

Tehdään perustamisilmoitus ja rekisteröityminen 

• Perustamisilmoitus tehtiin 6.10.2020 ja Patentti- ja rekisterihallitus rekisteröi yhdistyksen 

10.11.2020. 

 

Kilpailutetaan pankit yhdistyksen avaamista varten ja avataan tili 

 

• Avattiin tili kilpailuttamisen jälkeen Oma Säästöpankki Oyj:n Joensuun konttoriin marraskuussa. 

Aloitetaan jäsenten hankinta tiedottamalla yhdistyksestä eri tavoin 

• Tiedottamista harjoitettiin yhdistyksen ensi kuukausina epävirallisia kanavia käyttäen. 

Aloitetaan rahoituksen hankinta uuden järviyhdistyksen toiminnan aloittamiseen 

• Selvitettiin rahoituskanavia. Voimavarat suunnattiin siihen, että rahoitushakemukset saatiin 

tehdyksi tiukkojen määräaikojen puitteissa. Rahoitusta toimintavuonna haettiin seuraavasti: 

o Avustusta vesien- ja merenhoidon sekä vesistötoimenpiteiden toteuttamiseen Pohjois-

Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta 

o Hakemus Liperin kunnan yhteistyökumppaniksi vuodeksi 2021 

o Avustus Kuoringan kunnostussuunnitelman selvityksen tekemiseen Liperin kunnalta 

o Hankerahoitusosuutta Kuoringan kunnostuksen valtionavustukseen. 

o Avustusta Kuoringan osakaskunnalta 

ELY-keskukselta haettavan avustuksen laadinta oli suuritöinen, mutta saatiin tehdyksi määräajassa 

eli marraskuun loppuun mennessä. Myönteinen päätös saatiin Liperin kunnan maaseutupalveluista 

kunnostussuunnitelman selvityksen tekemiseen ja yhdistyksen toiminnan aloittamiseen. Saatiin 



avustus myös Kuoringan osakaskunnalta. Päätökset muista hakemuksista olivat vireillä 

vuodenvaihteessa. 

Aloitetaan Kuoringan tilaa parantavien hankkeiden selvittäminen 

• Koko loppuvuosi selvitettiin jo tehtyjä hahmotelmia kunnostussuunnitelmista. 

Avataan nettisivut 

• Selvitettiin vaihtoehtoja kotisivujen tekemiseksi ostopalveluna. Myös ylläpidon kulut vaikuttivat 
isoilta. Koska ostopalvelut osoittautuivat ylivoimaisen kalliiksi yhdistyksen liki olemattomia varoja 
ajatellen, päädyttiin ne tekemään itse.  Selvitettiin ostopalveluvaihtoehtoa myös jäsenrekisterin ja -
laskutuksen hoitamiseksi vaivattomasti ja edullisesti ja tässäkin päädyttiin itse tekemiseen osana 
kotisivuratkaisua.  Yhdistyksellä ei ole nimettyä tiedottajaa, ja varainhoitaja ja sihteeri lupautuivat 
yrittämään niiden tekoa. Päätettiin perustaa facebook-ryhmä. Sekä kotisivujen että facebook-
ryhmän avaamiset siirtyivät seuraavaan vuoteen.  

 

Toiminnan dokumentoinnin suunnittelu 

• Sihteeri hoitaa yhdistyksen hallintoarkiston muilta osin kuin rahaliikennettä koskevat. 

Jäsenrekisterin pitäjäksi sovittiin varainhoitaja. Hallituksen keskinäistä yhteydenpitoa varten 

käytettiin myös sähköpostia ja whatsapp-ryhmää.  

Yhteistyö 

Toiminnan alkukuukausina oltiin yhteydessä Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen ja 

saatiin neuvoja avustushakemuksen ja Kuorinkaa koskevien kunnostussuunnitelmien tiimoilta. Liperin 

kunnan kanssa pidettiin yhteyttä, lisäksi kunnalla oli edustaja yhdistyksen hallituksessa. 

Kotisivuvaihtoehtojen tiimoilta oltiin yhteydessä Pohjois-Karjalan vesiensuojeluyhdistyksiin. Myös KAIPO-

verkon edustajilta saatiin tukea toiminnan aloittamiseen.  Kuoringan osakaskunta oli edustettuna 

hallituksessa. Viestintää Kuoringan kiinteistöjen omistajien, ranta-asukkaiden, mökkiläisten, kalastajien ja 

muiden Kuoringan hyvinvoinnista kiinnostuneiden kanssa mietittiin. Kotiseutu-uutiset julkaisi jutun 

järviyhdistyksen perustamisesta. 

Hallinto 

Yhdistyksen asioita hoiti vuosikokouksessa kolmeksi vuodeksi valittu hallitus, johon kuuluivat Jari Rouvinen, 

puheenjohtaja, Keijo Kiiski, Leila Kontkanen, Suvi Kärmeniemi, Liisa Oura ja Esko Päivinen. Varajäseniksi 

valittiin Henriikka Koivu-Kärnä, Eero Oura, Juhani Kontkanen ja Tarja Riikonen. Toiminnantarkastajaksi 

valittiin Hannele Jokiniemi, varalle Pentti Hämäläinen. 

Hallitus nimesi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Keijo Kiisken, sihteeriksi Liisa Ouran ja varainhoitajaksi 

Leila Kontkasen. Hallitus piti viisi kokousta, ja niiden ohella yhteydenpito hallituksen jäsenten kesken oli 

tiivistä. Kokoukset pidettiin etäkokouksina.  

Jäseniä yhdistyksessä 31.12.2020 oli 18. 

Talous 

Vuosikokous päätti, että jäsenmaksut henkilöjäseneltä ovat 30 euroa, yhteisöjäseneltä 50 euroa ja 

kuntajäseneltä 100 euroa. Jäsenmaksujen periminen päätettiin aloittaa vuodelta 2021. Näin ollen 

jäsenmaksutuloja ei ollut kertomusvuonna. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi, ja koska toiminta 

aloitettiin syyskuun lopussa, rahaliikenne oli vähäistä.  Ylijäämää 31.12.2020 oli 1393,62 euroa.  Yhdistyksen 

hallituksen jäsenet ovat toimineet talkooperiaatteella, joten palkkoja tai palkkioita ei ole maksettu. 

Lopuksi 

Yhdistys perustettiin loppuvuonna 2020. Tärkeimmäksi tehtäväksi nähtiin yhdistyksen toiminnan 

käynnistäminen ja Kuoringan kunnostushankkeiden alulle saattaminen.   


