
POYTAKIRJA

Naarjärven Suojeluyhdistys Ry:n vuosikokous 201 5

Aika su 9.8.?015 klo 16.00 - 18.05
Paikka Kisaranta, Uimarannantie 245, Perniö
Läsnä 27 henkilöå

1 $ Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Hanna-Maija Saarimaa avasi kokouksen ja toivotti paikalla-
olijat tervetulleiksi vuosikokoukseen.

Ennen kokouksen virallista alkua SPR:n edustajat, Marja-Leena Forssån ja Susanna
Voitto, päivittivät mökkiläisten ensiaputaitojen tietämystä sekä demonstroivat toimintaa
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2 $ Kokouksen laillisuus
Todettiin kokous yhdistyksen säåntöien mukaisesti koolle kutsutuksi, kokouskutsu Per-
niönseudun lehdessä ja Salon Seudun Sanomissa 23.7.2015 eli kokous on täten lailli-
nen ja päätösvaltainen.

3 $ Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Kts. www.naariarvi.fi-> yhteinen
toimintamme -> jäsenkokousmateriaalit > esityslistat.

4 S Kokouksen puheenjohtaian ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksivalittiin Ari Sirkiå ja sihteeriksi Sanna Ajomaa.

5 $ Pöytäkiriantarkastaiien sekä ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi sekä samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Eila Eronen ja AiniAaltp.

6S Esitetääntoimintakertomus kaudelta {.6.20{4€1.5.2015
Yhdistyksen puheenjohtaja luki toimintakertomuksen kaudelta 1 .6.201 4 - 31 .5.201 5.
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Toimintakertomus hyväksyttiin muutoksitta. Kts. www.naariarvi.fi -> yhteinen toimin-
tamme + jäsenkokousmateriaalit -> toimintakertomukset.

7 S Esitetään tilitia toiminnantarkastajien lausunto
Yhdistyksen rahastonhoitaja Pirjo Laakso esittelitilikauden tilinpäätöstiedot sekä luki
toiminnantarkastajien lausunnon. Kts. www.naariarvi.fi -> yhteinen toimintamme -> jå-
senkokousmateriaalit -> tilinpåätökset.

I $ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
Tilinpäåtöksen vahvistamiselle ei havaittu esteitä ja tilinpäätös vahvistettiin.

I S Päätetåän tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle
Vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

{0 $ Yhdistyksen puheenjohtaian valinta
Hanna-Maija Saarimaa valittiin jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana.

{{ S Johtokunnan jäsenten valinta
- 6 varsinaista jäsentä
Ehdotettiin nykyisten johtokunnan jäsenten jatkavan johtokunnassa. Johtokunnan jäse-
niksi valittiin täten jatkamaan Sanna Ajomaa, Aarno Hiihtola, Harri Peltosalo, Pekka Sa-
lomaa, Ari Sirkiå ja Jorma Vuoristo.

f2$ Toiminnantarkastajienvalinta
- 2 varsinaista ja 2 varatoiminnantarkastajaa
Toiminnantarkastajiksi valittiin jatkamaan Linnea ja Anssi Halminen sekä varatoimin-
nantarkastaiiksi Eila Eronen ja Riitta Peltola.

13 S liäärätåiän jäsenmaksun (perusyksikön] hinta kaudelle {.6.20{5 - 31.5.20{6 (2015-
2016)
' mökit 10 flv peritäån 2 vuoden vålein.
- yhteisöt, Salon kaupunki 350 €/v, Salon seurakunta 150 flv, Tieksmäki Metola Ky-
läyhdistys 30 9v peritään kerran vuodessa.
- iäsenmaksut on peritty mökkiläisiltå heinäkuussa 2015 vuosien 2015-2016 osalta,
yhteisöjen vuoden 201 5 jäsenmaksu peritty heinäkuuss a 201 5.
Johtokunnan esitys jäsenmaksujen hinnoista hyväksyfr iin.

{4 S Vahvistetaan toimintasuunnitelma kaudelle {.6.2015 - 3{.5.2016
Yhdistyksen puheenjohtaja lukitoimintasuunnitelman, joka vahvistettiin muutoksitta.
Kts. www.naariarvi.fi -> yhteinen toimintamme -> jäsenkokousmateriaalit -> toiminta-
suunnitelmat.

15 S Vahvistetaan talousarvio kaudelle {.6.2015 - 3{.5.2016
Yhdistyksen rahastonhoitaja Pirjo Laakso esitteli alustavan talousarvion kaudelle
1.6.2015 - 31.5.2016. Pekka Korpela kertoijårven raputilanteesta ja kalastusseuran
suunnitelmista lisåistuttaa2 000 rapua järven rapukannan elvyftämiseksi. Alustavassa
talousarviossa johtokunta esifti rapujen istutukseen osallistumista 1 600 eurolla. Vuosi-
kokous hyväksyijohtokunnan ehdotuksen rapujen istutukseen osallistumisesta. Talo-
usarvioesitys hwäksyttiin.
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Käsitellään sääntöjen {1 $:n sallimat asiat
Koska johtokunnalle ei ollut esitetty kirjallisesti kahta viikkoa ennen kokousta kokouk-
sen käsittelyyn tuotavia asioita, siinytäån seuraavaan kohtaan,

Keskustel laan muista jäsenkun nan esil le tuomista asioista

Kaislanniitto
Kesällä 2014 järvellä eitehty kaislanniittoa. Edelliskesänä viisi rannanomistajaa leik-
kautti kaislaa ja tänä kesånä kaislanniittoa on tulossa jårven pohjoispäähån. Mökkiläis-
ten toivottiin tarttuvan kaislanniiton mahdollisuuteen, koska yhdistyksellä on nyt kun-
nossa oleva kalusto tehtävän hoitamiseen.
AriSirkiå lupautuiselvittämäån seurakunnan halukkuutta ranta-alueensa kaislanniit-
toon.

Jäsenistön yhteistolminta
Hanna-Maija Saarimaa tiedusteli paikallaolijoiden halukkuutta sekä ideoita yhteiseen
tekemiseen järven rantamilla. Tuula Soranummi olitarjoutunut vetämään koko perheel-
le soveltuvan sieniretken järvenrantamaisemissa, Kaikille avoimen sieniretken aikatau-
lusta ja lähtöpaikasta sovittiin tiedotettavan yhdistyksen verkkosivuilla.
Keväällå sovittiin kokeiltavan lintujenbongausretkeä sekä linnunpönttöjen tekoa. Tar-
kemmat tiedot kevåämmällä yhdistyksen verkkosivuilta.

Eläinhavainnot
Karhuhavaintoja oli tehty kevåällä järven läheisyydestå. lhmisäänet ja mökkiläisten
saapuminen rannoille ovat kuitenkin karkoittaneet karhut pois järven läheisyydestä.
Järvellä on nähty 13 kanadanhanhea, mikä on hyvin maltillinen määrä. Muuttomatkoilla
olevat sankatkin kanadanhanhiparvet sen sijaan saattavat laskeutua levåhtämään jär-
velle pitäen usein äänekäståkin meteliä.

Meluhäiriöt
Hanna-Maija Saarimaa kertoijohtokuntaan tulleen palautetta äänekkäästå juhlinnasta
Lainerannassa sekä myöhään jatkuneesta karaokelaulusta Kisarannassa. Todettiin, et-
tä ensisijaisestitilojen vuokraajan tulee huolehtia vuokrasopimuksessa äänekkään,
muita veden åärellä olevia kohtuuftomasti häiritsevän, juhlinnan loppumisajankohdasta.
Tarvittaessa mökinomistaja voi kutsua virkavallan taltuttamaan häiritsevän ja käsistä
riistäytyneen juhlinnan.

Vuoeikokouspaikka ja -aiankohta
Keskusteltiin vuosikokousajankohdasta sekä paikan vuorottelusta Naarilan ja Kisaran-
nan kesken. Vuosikokouksen ajankohta elokuun sunnuntai-iltapäivässä koettiin hyväk-
si. Paikan vuorottelumahdollisuutta rajaavat seurakunnan omat tilaisuudessa Naarilas-
sa, jota yhdistys on ainakin toistaiseksisaanut käytää vuosikokoukseensa maksutto-
masti. Kisarannan vuokra on ollut 150 ävaraus. Vuorotteluajatusta paikan suhteen toi-
vottiin mahdollisuuksien mukaan jatkettavan.

Kokouksen påättäminen
Puheenjohtaja kiitti kokousosallistujia ia pääfri kokouksen klo 18.05.

{8$
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Ari Sirkiä
puheenjohtaja

Pöytä ki rj a nta rkastaj at :
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Sanna åjomaa
sihteeri
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Aini Aalto Eila Eronen
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