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Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry                                             17.7.2022       
Hallitus   
 
 
VUODEN 2022 TOIMINTASUUNNITELMA                                  
 
1.   Toimintavuoden yleislinjat 
 
 

Yhdistyksen kahdentenakymmenentenä ensimmäisenä toimintavuonna toiminnan keskeisiä tavoitteita ovat 
Nokoorin padon korvaaminen pohjapadolla, vesistötoimikunnan lupapäätöksen muuttaminen ja Nuutajärven 
valuma-alueen kunnostaminen. Veden määrän osalta ratkaisevaa on Nokoorinkosken padon juoksutuksen hoito 
ja luonnonolot.  Veden laadun kannalta olosuhteet valuma-alueella ovat ratkaisevia.  

 
2.   Nokoorin kosken juoksutuksen hoito ja padon kunnostus 

 

Vesistömme vedenkorkeutta säännöstellään Nokoorin kosken padolla. Yhdistys jatkaa padonhoitoa 
ympäristökeskuksen pyynnöstä ja laskuyhtiön suostumuksella entiseen tapaan. Voimassa olevat 
juoksutusmääräykset eivät vastaa enää nykyajan tarpeita. Kaavamainen kevätalennus tulisi sitoa lumen 
vesiarvoon. Tulkinnanvaraisesta kesäveden korkeudesta tulee luopua. Veden korkeus tulee määritellä siten, 
että Naturajärvi Kortejärven tila ei heikkene. Ilmastonmuutos on muuttanut luonnonoloja ja virtauksia ja 
muutokset tulevat voimistumaan. Muuttuneet olosuhteet on huomioitava juoksutusmääräyksissä. Toimitaan 
aktiivisesti uuden juoksutusmääräyksen aikaan saamiseksi Nokorin padolle yhdessä muiden toimijoiden kanssa. 
Selvitetään padon hoitaminen talvella. 

  
2.1. Nokoorin padon korvaaminen pohjapadolla  

 
Padon rakenteet ovat pääosin hyvin huonossa kunnossa, jopa niin huonossa kunnossa, että padonhoitajan 
työturvallisuus on vaarassa. Nokoorin pato on tullut elinkaarensa päähän. Jatketaan pyrkimyksiä Nokoorin 
padon korvaamiseksi pohjapadolla. Pohjapato ei myöskään vaadi jatkuvaa silmälläpitoa. Patoluukkuja on 
korjattava, vaikka siirryttäisiinkin pohjapatoon. Siirtymä vie aikaa. 

 
3.   Vesistöjen kunnostushankkeet 
 

 
3.1. Nuutajärven kokonaisvaltainen kunnostushanke 

Nuuta-, Ruta-, ja Kortejärven suojeluyhdistys ry. jatkaa Nuutajärven kokonaisvaltaista kunnostushanketta. 
Kunnostushankkeen tavoitteena on parantaa Nuutajärven vedenlaatua, kalakantaa, 
virkistyskäyttömahdollisuutta ja maisemallista arvoa. Nuutajärven vedenlaatu vaikuttaa myös sen alapuolella 
sijaitsevien järvien - erityisesti Rutajärven - vedenlaatuun. 

Kunnostushanke siirrettiin viime vuodelta vuodelle 2022. Uutena tavoitteena on käydä läpi vanhat suunnitelmat 
ja analyysit ja asettaa ne tärkeysjärjestykseen. Tavoitteena löytää kustannustehokkaat toimenpiteet, jotka ovat 
myös toteutettavissa. Suunnittelun kustannusarvio on 5.000 € ja työ tehdään vuoden 2021 aikana. 
Suojeluyhdistyksen oma rahoin 2.500 € ja Ympäristöhallinnon harkinnanvarainen valtionavustus on 2.500 €. 

3.2. Kortejärven kunnostus 

Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Urjalan kunnan luontoselvityksessä Kortejärven tila todettiin erittäin 
huolestuttavaksi. Jos mitään ei tehdä, järvi kasvaa umpeen. Kortejärvi on päässyt mukaan valtakunnalliseen 
Helmi-lintuvesien kunnostusohjelmaan. Tuetaan valittuja toimenpiteitä ja osallistutaan niihin. Osallistutaan 
Urjalankylän osakaskunnan hankkeeseen väylän ruoppaamiseksi luontotornille. Käydään keskusteluja 
Metsähallituksen ja Urjalan kunnan kanssa alueen monipuolisesta kehittämisestä.  

. 

 
4. Tiedottaminen 

 
Yhdistyksen hallitus päätti hankkia automatisoidun jäsenrekisterin jäsenasioiden hallintaan. 
Tavoitteena on saada pilvipohjainen ylläpitäjien käyttöpaikasta riippumaton ja selkeästi hinnoiteltu ohjelma, jolla 
olisi mahdollisuus toteuttaa sähköinen laskutus ja tiedotus. Toiminnan osittainen automatisointi mahdollistaa 
resurssien ohjaamisen varsinaiseen toimintaan ja sillä saadaan myös kustannussäästöjä. 
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Yhdistyksen verkkosivujen ajantasaisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Internet-kotisivut ovat 
www.airanne.net. Lisäksi yhdistyksellä on Facebook -sivut www.facebook.com/airanne.net. Vapaamuotoisempi 
ja nopeampi päivitys keskitetään Facebook -sivustolle. 
  
Paikallisissa ja alueellisissa lehdissä tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta ja vesistön tilasta. 
Kehitetään jäsentiedottamista, jolla informoidaan jäsenistöä ja muita ranta-asukkaita vesistön tilasta ja 
yhdistyksen toiminnasta. Lisääntyvissä määrin tiedotteet lähetetään myös sähköpostilla. 
Palautepostia yhdistys ottaa vastaan sähköpostiosoitteessa airanne@airanne.net. 
 

 
5.  Yhteistyö muiden sidosryhmien kanssa 
 

- Yhdistys pitää yllä ja pyrkii luomaan luontevia suhteita toimialueensa osakaskuntiin,   
 kyläyhdistyksiin sekä laskuyhtiöön ja paikalliseen MTK:hon. 

          - Yhdistys jatkaa yhteistyötään Urjalan kunnan ja Pirkanmaan ELY-keskuksen sekä Etelä-Suomen 
 Salaojakeskuksen ja KVVY:n kanssa. 

 -  Pidetään yhteyttä vesistöjen kunnostusverkostoihin ja muihin Urjalassa toimiviin vesiensuojeluyhdistyksiin. 
Toimitaan aktiivisesti Pirkkavesi -foorumissa. 
 
 

 
6.  Talousarvio 
 

 Tulot:                               EUR    Menot:                                          EUR 
  Kannatusjäsenmaksut        900   Tiedotuskulut                                1200 
  Henkilöjäsenmaksut         2500           Kokouskulut                                    150 
  Korot                                    20  Toimintakulut, kulukorvaukset        200  
 ELY-tuki                            2500  Kortejärven kunnostus        2000              

  Tilikauden tappio              3130  Nuutajärvi-hanke                           5500                                         
       

  
 Yhteensä                         9050            Yhteensä                                     9050 
  
             
  
7.  Hallitus 

 

Vuosikokouksen yhdistykselle valitsema hallitus kokoontuu 4–6 kertaa vuodessa. 
 

8. Vuosikokous 
 

Vuosikokous pidetään heinäkuussa (2022 24.7.), jolloin mahdollisimman monella Urjalan ulkopuolella 
asuvallakin on mahdollisuus osallistua kokoukseen. Kokouksesta ilmoitetaan Urjalan Sanomissa, jäsenkirjeessä 
sekä yhdistyksen www.airanne.net -kotisivuilla. Selvitetään mahdollisuutta pitää vuosikokous alkuvuodesta. 
 


