
 

 
       
 NAARJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS RY 

TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 1.6.2012 - 31.5.2013 
 

Kertomuskausi on yhdistyksen 41. tilikausi. Jäsenmäärä oli edellisvuoden tasolla - 131 
jäsentä 156:sta rantapaikasta. Muutosta edelliseen kauteen oli +1  jäsen.    
 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vesiensuojelua ja pyrkiä turvaamaan Naarjärven 
säilyminen puhtaana. Yhdistys pyrkii myös ohjeistamaan rannan asukkaita niin, että jo-
kainen voi nauttia muita häiritsemättä järvestä ja sen rannoista. Yhdistyksellä ei ole ta-
loudellisia resursseja eikä suoraa määräysvaltaakaan järven tilan muunlaiseen kohen-
tamiseen kuin informaation jakamiseen ja yleisen luonnonsuojelun edistämiseen jäsen-
kuntansa kautta. 
 
Johtokunta 
 
Johtokuntaan ovat toimintakaudella kuuluneet: 
Hanna-Maija Saarimaa, puheenjohtaja  
Sanna Ajomaa, sihteeri 
Aarno Hiihtola  
Harri Peltosalo 
Pekka Salomaa 
Ari Sirkiä 
Jorma Vuoristo 
Johtokunnan ulkopuolinen rahastonhoitaja ja jäsenkirjuri Pirjo Laakso 
 
Johtokunta on pitänyt kolme kokousta kauden aikana. 
Tilintarkastajina toimivat Linnea ja Anssi Halminen. Varatilintarkastajina olivat Pirjo Aa-
pio ja Eila Eronen. 
 
Toiminta 
 
Vuosikokous pidettiin yhdistyksen 40-vuotisjuhlien yhteydessä Ylikulman Yhteistalolla 
12.8.2012 ja paikalla oli 52 henkeä.  
 
40-vuotisjuhlaan vuosikokouksen jälkeen osallistui n. 120 henkeä. Tervehdyssanat lau-
sui yhdistyksen puheenjohtaja Pirjo Laakso. Juhlapuheen piti Elina Suonio-Peltosalo. 
Hanna-Maija Saarimaa julkisti monivuotisen työn tuloksena syntyneen kirjan Mennä jär-
vel! Nautitaan Naarjärvestä. Tilaisuuden musiikkiesityksistä vastasivat Juha Vuoristo, 
Kauko Kuparinen sekä tyttörio Anna Muuri, Saara Muuri, Aada Hämäläinen. 
 
Toimintakauden merkittävin asia oli Mennä järvel! Nautitaan Naarjärvestä -kirjan julkai-
seminen. Kirjassa kerrotaan sekä yhdistyksen 40-vuotisesta taipaleesta että Naarjärven 
alueen historiasta kivikaudesta alkaen. Kirjassa kerrotaan myös mm. järven luonnosta. 
Kirjatoimikuntaan kuuluivat Aini Aalto, Sanna Ajomaa, Pirjo Laakso, Seppo Nurminen, 
Antero Peijonen, Hanna-Maija Saarimaa, Pekka Salomaa, Ari Sirkiä ja Tapio Äyräväi-
nen, joka toimitti teoksen. Kirjaan haastateltiin kymmeniä henkilöitä ja artikkeleita saatiin 
12 kirjoittajalta. Valokuvia kerättiin yli 400 kappaletta, joista kirjaan valittiin 100 kuvaa. 
Lisäksi mukana on useita vanhoja karttoja. Kirjasta otettiin 400 kappaleen painos, josta 
oli toimintakauden loppuun mennessä jäljellä 85 kappaletta. Kirjan tekoon saimme tu-
kea Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahastolta  3 000 €, Salon kaupungil-
ta 500 € ja Perniön kotiseutuyhdistykseltä 500 €. Lisäksi 12 yritystä tai yhteisöä maksoi 
90 euron suuruisen tuki-ilmoituksen. 
 
Yhdistyksen kotisivuja alettiin valmistella vuosikokouksen päätöksen mukaisesti. Ko-
tisivujen tekijäksi saimme Naarjärven vapaa-ajanasukkaan Katja Lampelan. Yhteyshen-
kilönä yhdistyksen puolesta on toiminut Sanna Ajomaa. Osoitteessa www.naarjarvi.fi 

http://www.naarjarvi.fi/


 

 

löytyvä sivusto otetaan käyttöön kesällä 2013. Kotisivuille kootaan tietoja ajankohtaisis-
ta asioista, kokouspöytäkirjoja, jäseneksiliittymistiedot, kirjan tilausmahdollisuus jne. 
 

Talous 

Kaudelle vahvistetut yksikkömaksut ovat olleet kesämökistä 10 €/v sekä Salon kaupun-
gilta 350 €/v, Salon seurakunnalta 150 €/v ja Tieksmäki-Metola kyläyhdistykseltä 30 €/v. 
Vuosikokous on tehnyt päätöksen että jäsenmaksut peritään henkilöjäseniltä joka toinen 
vuosi ja yhteisöiltä joka vuosi. Jäsenmaksut on peritty v. 2012 loppuun. Kesällä 2013 
laskutetaan vuosien 2013 ja 2014 jäsenmaksut. 
 
Salon kaupunki myönsi yhdistykselle toiminta-avustusta 190 €. 
 
Yhteistyötahot 
 
Yhteistyötä kalastusseuran kanssa on jatkettu yhteisen asian hyväksi.  
 
Naarjärven Suojeluyhdistys on toiminut yhteisöjäsenenä Vesistöklinikassa (ent. Kiskon 
vesistönhoitoyhdistys) jo vuodesta 2004. Hanna-Maija Saarimaa ja Jorma Vuoristo ovat 
osallistuneet rapuinfotilaisuuksiin.  
 
Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja kävivät 15.8.2012 kertomassa toiminnastamme Per-
niöntien aluetoimikunnan kokouksessa.  
 
Puheenjohtaja vieraili Tieksmäki-Metolan kyläyhdistyksen vuosikokouksessa 17.3.2013. 

 
Veden laatu 
 
Naarjärven veden laatu on pysynyt erittäin hyvänä. Veden ravinnepitoisuuteen on kui-
tenkin jatkuvasti kiinnitettävä huomiota. Tähän jokainen rannan asukas voi omalla toi-
minnallaan vaikuttaa esimerkiksi välttämällä pesuaineiden joutumista rantaveteen, 
imeyttämällä jätevedet ja sijoittamalla käymälät tarpeellisen kauas rannasta jne. Ranta-
kasvillisuutta poistettaessa on huomioitava että kasvillisuus korjataan pois vedestä li-
säämästä veden ravinnekuormaa. 
 
Veden korkeus 
 
Naarjärven veden korkeus on määritelty 9,35-9,40 välille. Veden korkeus on ollut nor-
maalitasolla koko kauden.      
 
 
Salossa 23.6.2013  
 
Johtokunta 
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