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Karhijärven Parhaaksi ry 

Hallituksen tilannetiedotus:

Yhdistykselle on luotu viimeisen kahden vuoden aikana toimintamuodot, jotka mahdollistavat 
Karhijärven kunnostustoimenpiteiden toteuttamisen, sen jälkeen kun vastuu järven kunnostamisesta 
siirtyi Lavian kunnalta yhdistykselle kuntaliitoksen myötä:
a) Yhdistyksellä on uudistetut säännöt, jotka mahdollistavat uusia varojenkeräysmuotoja sekä esim. 
hallituksen työskentelyn myös sähköpostin välityksellä.
b) Yhdistyksen vuosimaksun maksaneitten jäsenten lukumäärä on noussut 84:stä 118:ta kahdessa 
vuodessa. Myös jäsenrekisteri on saatettu osoitetietoineen ajan tasalle.
c) Yhdistykselle on luotu uudet informatiiviset kotisivut ja Karhijärven ystäville oma facebook-
ryhmä, jossa on noin 230 jäsentä.
d) Varainkeruu on aloitettu myymällä mainospaikkoja kotisivuille.
e) T:mi Vesa Peltovirta ylläpitää yhdistyksen kotisivuja.
f) Tilitoimisto Terttu Heino on palkattu kirjanpitäjäksi.
g) Yhdistyksellä on ollut palkattuna kunnostusprojektien vetäjä, joka on myös avustanut julkisen – 
ja kaupungin rahoituksen hankkimisessa. Lavian kunta teetti aikoinaan erinomaiset järven 
kunnostussuunnitelmat, jotka muodostavat perustan kunnostustoimenpiteille. 

Viimeisen kahden vuoden aikana on kaikki tarpeellinen saatu paikoilleen Karhijärven 
kunnostustoiminnan pyörittämiseksi yhdistyksen puitteissa. Kaupungilta saatava avustus 
4000€, ei valitettavasti mahdollista riittävän suuren vuosittaisen hoitokalastusprojektin 
toteuttamista. Kuluva  vuosi 2017 tarvitaan varainhankintaan, jotta vuoden 2018 
hoitokalastus voidaan toteuttaa suurempana. Nyt tarvitaan myös innokkaita ja 
motivoituneita tekijöitä toiminnan pyörittämiseen. Hallituksesta on jäänyt ja jäämässä 
pois useita henkilöitä. Tämä on ymmärrettävää, koska tekijöitä on ollut vähän ja 
työkuorma on jäänyt harvojen harteille, eikä samoilta henkilöiltä voida edellyttää useiden
vuosien sitoutumista vapaaehtoistyöhön. Heidän tilalleen tarvitaan uusia tekijöitä, jotta 
järven kunnostustoimet voivat jatkua. Hallituksen työmäärä on hyvin kohtuullinen, 
mikäli tekijöitä on puolisen tusinaa ja työt jaetaan tasaisesti.

Karhijärven rannoilla on lähes 400 kesämökkiä tai vapaa-ajan asuntoa ja koko joukko vakituisia 
asuntoja sekä maatiloja. Järven välittömässä vaikutuspiirissä lienee yli 1000 henkilöä. Näin suuresta
joukosta varmasti löytyy muutama järven kunnostamisesta kiinnostunut vapaaehtoinen.

Toukokuussa 2017 pidettävässä yhdistyksen vuosikokouksessa pitää yhdistykselle siis löytää uusia 
hallituksen jäseniä, jotta järven kunnostustoimenpiteet voivat jatkua. 
Halukkuutensa voi ilmoittaa hallituksen nykyisille jäsenille, joiden yhteystiedot löydät osoitteesta: 
http://www.karhijarvi.fi/karhijarvenmokkilaiset.html

Tervetuloa sankoin joukoin vuosikokoukseen.
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