NAARJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS RY
TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 1.6.2018 - 31.5.2019

Kertomuskausi on yhdistyksen 47. tilikausi.
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.
Jäsenmäärä on 106 jäsentä 156:sta rantapaikasta (68%). Jäsenmäärä laskee vuosi
vuodelta. Jäseniä on pyydetty kertomaan yhdistyksestä naapureille ja mökkien uusille
omistajille, mutta innostus yhdistykseen kuulumiseen on vähentynyt.
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 Lönnqvist.
Johtokunta on pitänyt kaksi kokousta ja useita sähköpostineuvotteluja kauden aikana.
Toiminnantarkastajina toimivat Linnea ja Anssi Halminen. Varatoiminnantarkastajina
olivat Eila Eronen ja Riitta Peltola.
Toiminta
Vuosikokous pidettiin Kisarannassa lauantaina 4.8.2018 ja paikalla oli 34 henkilöä.
Kokouksen aluksi Valonian neuvoja Ellinoora Jalonen kertoi ajankohtaisia
jätevesiasioita. Käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja keskusteltiin jäsenkunnan esille
tuomista aiheista. Keväällä oli huomiota kiinnittänyt veden väri/sameus ja roskaisuus –
tuulella lienee osuutta asiaan. Tyrynsuun padon putki on noussut niin, että oja on kohta
kuivumassa. Sovittiin, että Aarno Hiihtola hoitaa paikalle urakoitsijan. Asia hoidettiin
myöhemmin elokuussa, jolloin ruopattiin n. 30 m pituiselta matkalta metrin syvyydeltä.
Samalla vaihdettiin tukossa ollut juoksutusputki.
Johtokunnalta on kyselty perämoottorin käytöstä järvellä. Edelleen toivotaan, että
äänekkäitä ja veden laatua huonontavia laitteita ei käytettäisi, mieluummin
akkukäyttöisiä.
Järven raputilanne on huono. Koeravustus ei ole tuottanut lainkaan tulosta.
Mökkien nuohouksesta keskusteltiin: Omistajien tulee itse tilata nuohous, se ei hoidu
enää automaattisesti. Naapurimökit voivat tilata nuohouksen samalle päivälle.
JaLE Line Oy (Janne Lehto) teki järviruo'on ja kaislan niittoa toisena kesänä peräkkäin
heinä-elokuun vaihteessa viikon ajan. Seurakunnan Naarilan rannan lisäksi niitettiin 12

yksityistä rantaa. Suojeluyhdistys maksoi leikkuukoneen kuljetuksen puoliksi
seurakunnan kanssa sekä apuveneen käyttötunnit. Jälkeenpäin tuli valituksia, että
leikkuujätettä on ajautunut muille rannoille. Asiasta on keskusteltu yrityksen kanssa.
Yhdistyksen kotisivut ovat osoitteessa www.naarjarvi.fi. Sivustolla on tiedotettu
ajankohtaisista asioista.
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 on laskutettu
kesällä 2019 (v. 2020 loppuun).
Saimme Salon kaupungilta 1 300€:n avustuksen, joka käytettiin kaislanniittoon ja
Tyrynsuun padon ruoppaukseen.
Tilikauden 1.6.2018-31.5.2019 yliäämä on 498,27 €. Yhdistyksen tilillä oli kauden
lopussa rahaa 4797,26 €.
Nautitaan Naarjärvestä –kirjaa on jäljellä n. 70 kpl.
Yhteistyötahot
Yhteistyötä Naarjärven kalastusseuran kanssa on jatkettu yhteisen asian hyväksi.
Naarjärven Suojeluyhdistys on toiminut yhteisöjäsenenä Vesistöklinikassa 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 9.6.2019
Johtokunta

