
Toimintakertomus vuodelta 2020 

Vuosi 2020 olikin sitten melkoinen aikajakso korona ( COVID-19 ) pandemian vuoksi. Pro 
Inkoo yhdistyksen, kuten kaikkien muidenkin yhteisten tapahtumien osalta toiminta oli 
puhallettu poikki. Se ei kuitenkaan ole koko toimintaa lakkauttanut, päinvastoin. Pro Inkoon 
hallitus on keskittynyt niihin asioihin, joita ei tuo virus ole estänyt.  

Joddböle 

Joddbölestä ei juuri mitään uutta kerrottavaa. Kävin katsomassa alueella 27.12.2020 ja 
silmämääräisesti näytti, että nykyisen louhintaluvan kattava alue on suurin piirtein loppuun 
louhittu. Kalasataman tie tulee muuttamaan linjaustaan siten, että satama alueelta tie 
louhitaan pois. Rudus on hakenut kaavamuutosta ja ympäristölupaa uudelle alueelle, 
mutta käsittelystä ei ollut ympäristöpäälliköllä mitään aikataulullista kerrottavaa, kun asiaa 
kysyin marraskuulla. Pro Inkoo on asiasta lausunut ja se on luettavissa kotisivun 
lausuntoja otsikon alta.  

Ingarskillanjoen kunnostus 

Kuluneena vuonna Ingarskilanjoella pidettiin 12 talkoot kutupaikkojen entisten kunnostusta 
ja uusien kutupaikkojen rakentamista varten. Niihin osallistui yhteensä 25 henkeä, joiden 
työtuntimäärä oli 407. Niiden lisäksi joella kokoonnuttiin talkoisiin laskemaan 
vastakuoriutuneita poikasia, seuraamaan kutukaloja ja laskemaan kutupesiä. Monet 
vapaaehtoiset tekivät vielä itsenäisesti useina päivinä poikas-, kutukala- ja 
kutupesähavaintoja. Neljä aktiivista henkilöä etsi uusilta jokialueilta sopivimmat kohteet 
ensi vuoden kunnostusohjelmaa varten. Vuoden 2020 talkoissa oli kaksi traktoria 
kuljettajineen viitenä päivänä. Kiviainesta sijoitettiin soraikoille kaikkiaan 140 tonnia.  

Talkoolaisia oli mukana Ari Saurin johtamassa luonnonvarakeskuksen 
sähkökalastuksessa, jossa löytyi huomattavasti entisiä vuosia enemmän yksi- ja 
kaksikesäisiä taimenen poikasia. Kaksissa talkoissa oli mukana Henrik Kettunen 
laskemassa vastakuoriutuneita poikasia, antamassa ohjeita soraikoitten profiileista ja 
mittaamassa jokiuoman kaltevuuksia. Talkoitten loputtua pidettiin koulutus- ja vuoden 
tulosten yhteenvetokokous. Talkoot ja kiviainesta varten Pro Ingå rf Pro Inkoo ry sai 
avustuksia ELY-keskukselta, Rosk'n Rollilta ja Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiöltä sekä 
Inkoon kunnalta. 

Kuntoportaat 

Kuntoporras projekti starttasi alku vuodesta käyntiin palaverilla kunnanjohtajan huoneessa. 
Saatiin sovittua pelisäännöt, miten edetään. Pro Inkoo otti hoitaakseen lupien hankinnan ja 
portaiden osalta rahoituksen hankinnan. Lupia piti saada rakennusvirastolta ja 
seurakunnalta, joka omistaa alueen jonne portaat rakennetaan. Pro Inkoolle jäi myös 
suunnittelun ja urakoitsijan hommaaminen.  

Nyt vuotta myöhemmin ollaan tilanteessa, jolloin meillä on kaikki nuo asiat sovittuna ja 
rahoituksenkin osalta tilanne niin hyvä, että voidaan toivoa portaiden olevan valmiina 



kesään 2021 mennessä. Kaikkea tietenkin voi sattua ja mitään ei voi täysin luvata kuten 
tuo virus meille on osoittanut. 

Kantatie 51 
 
KT51 on loppu syksystä edennyt siten, että valaistukselle on luvattu rahoitusta 0,5 
miljoonaa. Se on kolmannes rahoituksen tarpeesta ja nyt selvitellään mikä osuus edellä 
valaiseminen lähtee etenemään. Asiasta paljon tietoa ajankohtaista otsikon alla sekä 
projektit /Kantatie 51. 

Koirapuisto 
 
Koirapuisto on vielä Pro Inkoon hoidossa sopimuksen mukaan vuoteen 2023 loppuun. 
Tämän jälkeen neuvotellaan Inkoon kunnan kanssa jatko toimista.  

Kulttuuri  
 
Kulttuuriryhmän toiminta on ollut kokonaan pysähdyksissä korona pandemian alettua 
helmikuussa. Kirjastolla oli alku vuodesta kaksi tapahtumaa, jotka vetivät kirjaston täyteen 
kuulijoita. Tämän jälkeen kirjastolla kiellettiin kaikki yleisötapahtumat. 

Kevät ja syyskokoukset  
 
Molemmat kokoukset pidettiin samana päivänä lokakuun viimeinen päivä. Ensin 
kevätkokous, jossa hallitukselle 2019 annettiin tili ja vastuuvapaus ja sen perään 
syyskokous, jossa valittiin uusi hallitus vuodelle 2021. Hallituksen jäsenet kerrottu 
kotisivujen otsikon Pro Inkoo alla. 

 
 
 
 
 


