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Aika Sunnuntai 13.8.2017 klo 16.00 - 17.21 

Paikka Kisaranta, Uimarannantie 245, Perniö 

Läsnä  21 henkilöä 

1 §  Kokouksen avaus 

Yhdistyksen puheenjohtaja Hanna-Maija Saarimaa avasi kokouksen ja toivotti paikallaolijat 
tervetulleiksi. Kaikki vuosikokoukseen osallistujat esittelivät itsensä. Saarimaa mainitsi 
esittelykierroksen jälkeen, että uusien mökinomistajien saaminen mukaan yhdistykseen ja 
sen toimintaan on ollut hieman vaikeaa. 

Pekka Korpela kertoi Naarjärven Kalastusseuran rapuistutusten tilanteesta. Koesumppujen 
avulla tehdyssä seurannassa ilmeni, että rapujen kuorenvaihto on reilusti myöhässä ja että 
munat eivät ole kehittyneet tänä vuonna poikasiksi, toisin kuin edellisenä vuonna. 

Peimarin koulutuskuntayhtymän oppilaitos Livia otti Kalastusseuran toimeksiannosta 
maaliskuussa järven vedestä näytteitä. Otetuista näytteistä tehdyssä vesitutkimuksessa on 
todettu veden olevan melko, muttei hälyttävän hapanta, mutta varsin happipitoista. Jorma 
Vuoristo kertoi aiemmin itse tekemänsä kokeen tuloksen tuottaneen pH:ksi peräti 8, eli vesi 
olisi sen mukaan varsin emäksistä. Livian tutkimukset jatkuvat. 

2 §  Todetaan kokouksen laillisuus 

Todettiin kokous yhdistyksen sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, kokouskutsu oli 
julkaistu Perniönseudun lehdessä ja Salon Seudun Sanomissa torstaina 27.7.2017, lisäksi 
kokouksesta kertova jäsenkirje on lähetetty jäsenille. Kokous todettiin laillisesti koolle 
kutsutuksi. 

3 §  Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Kts. www.naarjarvi.fi -> sivumenu 
Kategoriat -> esityslistat. 

4 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirjo Nurminen ja sihteeriksi Pekka Salomaa. 

5 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Kaarina ja Ensio Kurkola. 

6 § Esitetään toimintakertomus kaudelta 1.6.2016-31.5.2017 

Hanna-Maija Saarimaa luki toimintakertomuksen 2016-2017. Toimintakertomus on 
saatavilla: www.naarjarvi.fi -> sivumenu kategoriat -> toimintakertomukset.  

7 §  Esitetään tilit ja toiminnantarkastajien lausunto 

Hanna-Maija Saarimaa esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen. Viime vuonna jäsenmaksu perittiin 
vain yhteisöiltä (seurakunta, kaupunki, Tieksmäki-Metola kyläyhdistys). Menoja oli yhteensä 
hieman yli 2 600 euroa. 
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Saarimaa luki myös toiminnantarkastajien lausunnon, jossa puollettiin tilinpäätöksen 
vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä vastuuvelvollisille.  

Keskustelun pohjalta johtokunta tarkistaa, ettei yhteisöjen jäsenmaksuja jää rästiin. 
Tilinpäätös: www.naarjarvi.fi -> sivumenu kategoriat -> tilinpäätökset. [Sihteerin huomautus: 
Kokouksen jälkeen rahastonhoitaja selvitti, että yhteisöjäsenmaksut oli laskutettu ja saatu jo 
edeltäneen tilikauden puolella toukokuussa 2016.] 

8 §  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 

Päätettiin toiminnantarkastajien lausunnon pohjalta vahvistaa tilinpäätös.  

9 §  Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle 

Päätettiin myöntää vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille. 

10 §  Yhdistyksen puheenjohtajan valinta 

Hanna-Maija Saarimaa valittiin jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana. Saarimaa muistutti 
toimineensa puheenjohtajana jo viisi vuotta ja että puheenjohtaja olisi hyvä vaihtaa 6-7 
vuoden välein. 

11 §  Johtokunnan jäsenten valinta 

- 6 varsinaista jäsentä 

Ehdotuksissa pyydettiin täsmentämään, kenen tilalle mahdollista uutta henkilöä 
johtokuntaan ehdotetaan. 

Johtokunnan jäseniksi valittiin jatkamaan nykyiset johtokunnan jäsenet eli Sanna Ajomaa, 
Aarno Hiihtola, Harri Peltosalo, Pekka Salomaa, Ari Sirkiä ja Jorma Vuoristo. 

12 §  Toiminnantarkastajien valinta 

- 2 varsinaista ja 2 varatoiminnantarkastajaa 

Toiminnantarkastajiksi valittiin jatkamaan Linnea ja Anssi Halminen sekä 
varatoiminnantarkastajiksi Eila Eronen ja Riitta Peltola. 

13 §  Määrätään jäsenmaksun (perusyksikön) hinta kaudelle 1.6.2017 - 31.5.2018 
(2017-2018) 

- mökit 10 €/v peritään 2 vuoden välein 

- yhteisöt, Salon kaupunki 350 €/v, Salon seurakunta 150 €/v, Tieksmäki-Metola Kyläyhdistys 
30 €/v peritään kerran vuodessa. 

Jäsenmaksut on jo laskutettu mökkiläisiltä heinäkuussa 2017 vuosien 2017-2018 osalta, 
yhteisöjen vuoden 2017 jäsenmaksu peritty heinäkuussa 2017. 

Hanna-Maija Saarimaa kertoi, että yhdistyksen talous on ollut hyvin pienestä jäsenmaksusta 
huolimatta vakaalla pohjalla. Menossa olevana tilivuonna menoja on kaislanniiton takia 
tavallista enemmän ja jatkossa jäsenmaksun nostaminen voi tulla esille. Vahvistettiin entiset 
jäsenmaksut tilikaudelle 2017-2018. 

14 § Vahvistetaan toimintasuunnitelma kaudelle 1.6.2017 - 31.5.2018 
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Hanna-Maija Saarimaa luki ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi, joka hyväksyttiin 
ehdotetussa muodossa. Toimintasuunnitelma: www.naarjarvi.fi -> sivumenu kategoriat -> 
toimintasuunnitelmat. 

15 §  Vahvistetaan talousarvio kaudelle 1.6.2017 - 31.5.2018 

Hanna-Maija Saarimaa luki ehdotuksen talousarvioksi. Myös talousarvio hyväksyttiin 
sellaisenaan. Talousarvio: www.naarjarvi.fi -> sivumenu kategoriat -> talousarviot 

16 § Käsitellään sääntöjen 11 §:n sallimat asiat 

Tällaisia asioita ei ole ilmennyt. 

17 § Keskustellaan muista jäsenkunnan esille tuomista asioista 

Hanna-Maija Saarimaa alusti keskustelua johtokunnan vuoden aikana käsittelemistä asioista.  

Eräälle Pitkäniemen rannalla olevan mökin rantaan on rakennettu ponttonilaituri, jolle on 
harvakseltaan laskeutunut helikopteri. Laiturin rakentamiseen on lupa ja ilmailulain mukaan 
vesialuetta saa käyttää satunnaiseen laskeutumiseen. Ei toimenpiteitä yhdistykselle.  

Eräällä pohjoispään mökillä on kerrottu ehkä laajennetun tonttia pengertämällä. 
Rakennusvalvonta on tietoinen asiasta. Asiassa ei välttämättä ole mitään ongelmaa. 

Kavanummentien alueella on hieman kauempana järvestä havaittu jätekasa, jossa on 
pilaantunutta härkäpapua. Todettiin, ettei kokouksen osanottajilla ollut tietoa jätteestä 
aiheutuneista hajuhaitoista tms. Maanomistaja on luvannut levittää kasaa maatumisen 
edistämiseksi ja välttää jatkossa jätteen tuomista. 

Kaislanniittäjä oli järvellä kaksi viikkoa. Seurakunnan ja Suojeluyhdistyksen ohella 16 
rannanomistajaa osallistui hankkeeseen tilaamalla niiton omalle rannalleen. Suojeluyhdistys 
vastaa mm. Tyrynsuun alueen kaislan niiton kustannuksista. Aarno Hiihtola ja Jorma Vuoristo 
kävivät hieman ennen vuosikokousta raivaamassa aiemman padon jäänteitä. Seppo 
Nurminen kertoi, että laskuoja on 300 metrin matkalta padon jälkeen rauhoitettu eikä siellä 
ojaa saa raivata tai ruopata. Siitä edelleen alempana uoma on ruopattu jokin aika sitten. 
Tänä kesänä vettä on ollut vähän, joten ojassa virtaus on ollut hyvin vähäinen. Kaislanniittäjä 
oli ehdottanut Tyrynsuun alueelta järven pohjamaan ruoppaamista noin 30 cm paksuudelta.  

Keskusteltiin Suojeluyhdistyksen hankkiman niittokoneen tarpeellisuudesta. Kone näyttää 
jääneen tarpeettomaksi. Johtokunnan toivottiin selvittävän mahdollisuudet luopua siitä. 
Todettiin, että nyt urakoitsijan koneella ajetut alueet tulisi niittää uudelleen. Olisiko vanha 
yhdistyksen omistama kone käytettävissä tähän tarkoitukseen esim. lainaperiaatteella? 

Kysymykseen Hanna-Maija Saarimaa kertoi, ettei kaislanniittäjän kanssa ole vielä sovittu 
niiton uusimisesta ensi vuonna. Seurakunta on suurin niiton tilaaja, se maksaa 20 tunnin 
niiton ja sen osallistuminen olisi jatkossakin tärkeä. Niitto tulisi uusia 2-3 kertaa, jotta sen 
vaikutus jäisi pysyväksi. Keskusteltiin siitä, tulisiko niittojäte saada nostettua ylemmäs järven 
rannasta. Toivottiin lisätietoa kotisivuille tai jäsenkirjeenä jatkoniiton tarpeellisuudesta, jään 
päältä talvella tehtävästä niitosta sekä niittojätteen suositeltavasta käsittelytavasta. 
Johtokunta palaa asiaan. 
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Keskusteltiin edelleen uuden mökinomistajapolven mukaan saamisesta. Järven 
virkistyskäytön ylläpitäminen ja edistäminen järven suojelun avulla edellyttää mökkiläisiltä 
vastavuoroisuutta. Yhdistyksen toiminta ei voi tuottaa mitattavissa olevaa hyötyä yksittäisille 
jäsenille vaan kaikkien osallistuminen edistää kaikkien etua. 

18 § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.21. 

 

 

 

_______________________________  _______________________________ 
Pirjo Nurminen   Pekka Salomaa 
puheenjohtaja    sihteeri 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 

 

_______________________________  _______________________________ 
Kaarina Kurkola    Ensio Kurkola 


