NAARJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS RY
TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 1.6.2016 - 31.5.2017
Kertomuskausi on yhdistyksen 45. tilikausi. Jäsenmäärä on 106 jäsentä 156:sta
rantapaikasta (68%).
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vesiensuojelua ja pyrkiä turvaamaan Naarjärven
säilyminen puhtaana. Yhdistys pyrkii myös ohjeistamaan rannan asukkaita niin, että
jokainen voi nauttia muita häiritsemättä järvestä ja sen rannoista. Yhdistyksellä ei ole
taloudellisia resursseja eikä suoraa määräysvaltaakaan järven tilan muunlaiseen
kohentamiseen kuin informaation jakamiseen ja yleisen luonnonsuojelun edistämiseen
jäsenkuntansa kautta.
Johtokunta
Johtokuntaan ovat toimintakaudella kuuluneet:
Hanna-Maija Saarimaa, puheenjohtaja
Pekka Salomaa, varapuheenjohtaja
Sanna Ajomaa, sihteeri
Aarno Hiihtola
Harri Peltosalo
Ari Sirkiä
Jorma Vuoristo
Johtokunnan ulkopuolinen rahastonhoitaja ja jäsenkirjuri Pirjo Laakso
Johtokunta on pitänyt yhden kokouksen, yhden sähköpostikokouksen ja useita
sähköpostineuvotteluja kauden aikana.
Toiminnantarkastajina toimivat Linnea ja Anssi Halminen. Varatoiminnantarkastajina
olivat Riitta Peltola ja Eila Eronen.
Toiminta
Vuosikokous pidettiin Lainerannassa 14.8.2016 ja paikalla oli 29 henkilöä.
Varsinaisen vuosikouksen toimintasuunnitelmakohdassa Naarjärven kalastusseuran
edustaja Pekka Korpela kertoi järven raputilanteesta. Ensimmäisestä koeistutuksesta
Eviraan tutkittavaksi lähetetyt ravut olivat terveitä. Kalastusseura tilaa syksyllä 2000
ravun erän samalta toimittajalta kuin aiemmin. Rapuerän hinta on 3 600€.
Suojeluyhdistys päätti osallistua rapukustannuksiin 1 600 €:lla.
Lisäksi keskusteltiin kanadanhanhista. Järvellä oli kesällä 2016 n. 35 linnun hanhiparvi.
Ainoa keinomme vähentää hanhia on häiritä pesintää keväisin.
Salon seurakunnan kanssa käytiin kauden aikana neuvottelut Naarilan rannan
kaislanniitosta. Seurakunta on varannut talousarvoissaan rahaa niittämiseen. Samalla
voivat muut rantojenomistajat niitättää rantojaan. JaLE Line Oy:n kanssa on sovittu
niitosta heinäkuussa 2017. Myös yhdistyksen omaa niittokonetta on mahdollista käyttää
pienempien alueiden niittämisessä.
Rantojen ruoppaaminen on lisääntynyt. Suositeltavin ruoppausajankohta on syksy,
jolloin sekoittuva vesi ei haittaa muita rannoilla oleskelevia. Fosfori sitoutuu saveen,
joten ruopattu maa-aines on vietävä kauas rannasta, ettei fosfori pääse valumaan
takaisin järveen rehevöittämään sitä.

Osallistuimme 28.8.2016 Tieksmäki-Metolan kyläyhdistyksen järjestämään Elotuletiltaan Lainerannassa. Siellä esitettiin ”Järven tarina” -luontodokumentti
ulkoilmaelokuvaesityksenä. Yhdistyksellämme oli oma esittelypöytä samoin kuin
kalastusseuralla.
Syksyllä ja talvella johtokunnalle tuli ilmoituksia helikopterin laskeutumisista yhden
mökin rantaan tehdylle laiturille. Asiasta oltiin yhteydessä kaupungin
rakennusvalvontaan. Sieltä neuvottiin ottamaan yhteyttä Trafiin, jos helikopterin
laskeutuminen järvelle jatkuu säännöllisesti.
Yhdistyksen kotisivut ovat osoitteessa www.naarjarvi.fi. Kotisivut on laatinut Naarjärven
vapaa-ajanasukas Katja Lampela (Lieska-tuotanto). Kotisivuille on koottu tietoja
ajankohtaisista asioista, kokouspöytäkirjoja, toimintakertomuksia ja –suunnitelmia,
jäseneksiliittymistiedot, Nautitaan Naarjärvestä-kirjan tilausmahdollisuus jne. Sivuilla on
tiedotettu ajankohtaisista asioista. Syksyllä 2016 sivusto uusittiin niin, että sitä pystyy
nyt käyttämään mobiililaitteilla (älypuhelimet, tabletit).
Talous
Kaudelle vahvistetut yksikkömaksut ovat olleet kesämökistä 10 €/v sekä Salon
kaupungilta 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. Henkilöjäsenten jäsenmaksut laskutetaan
kesällä 2017 (v. 2018 loppuun).
Saimme Salon kaupungilta 500€:n avustuksen, joka käytettiin rapujen istutukseen.
Tilikauden 1.6.2016-31.5.2017 alijäämä on -2 664,94€. Yhdistyksen tilillä oli kauden
lopussa rahaa 4 416,95€.
Nautitaan Naarjärvestä –kirjaa on myyty muutama kappale vuoden aikana. Sitä on vielä
jäljellä n. 70 kpl.
Yhteistyötahot
Yhteistyötä Naarjärven kalastusseuran kanssa on jatkettu yhteisen asian hyväksi.
Osallistuimme syksyllä 2016 rapujen istutuskustannuksiin.
Naarjärven Suojeluyhdistys on toiminut yhteisöjäsenenä Vesistöklinikassa (ent. Kiskon
vesistönhoitoyhdistys) jo vuodesta 2004.
Veden laatu
Naarjärven veden laatu on pysynyt erittäin hyvänä. Veden ravinnepitoisuuteen on
kuitenkin jatkuvasti kiinnitettävä huomiota. Tähän jokainen rannan asukas voi omalla
toiminnallaan vaikuttaa esimerkiksi välttämällä pesuaineiden joutumista rantaveteen,
imeyttämällä pesuvedet ja sijoittamalla käymälät tarpeellisen kauas rannasta jne.
Rantakasvillisuutta poistettaessa on huomioitava että kasvillisuus korjataan pois
vedestä lisäämästä veden ravinnekuormaa.
Veden korkeus
Naarjärven veden korkeus on määritelty 9,35-9,40 välille. Veden korkeus on ollut
normaalitasolla koko kauden.
Salossa 11.6.2017
Johtokunta

