PUONTPYÖLINJÄRVI-FRANKBÖLETRÄSKET SUOJELUYHDISTYS
Hallituksen kokous nro 2
KOKOUSAIKA: 6.6.2010 klo 11.00
KOKOUSPAIKKA: Marjut Jousen kesämökki, Lammonudden 240
LÄSNÄ: Pekka Perttula, puh.joht.
Tuomo Hakala
Marjut Jousi, sihteeri
Marja Laitio
Urban Silén
Merja Viitala, rahastonhoitaja
PÖYTÄKIRJA
1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Pekka Perttula toivotti hallituksen jäsenet tervetulleiksi.
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS
Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillinen.
3. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Hallitus hyväksyi edellisen kokouksen pöytäkirjan, joka oli lähetetty sähköpostitse
kaikille hallituksen jäsenille.
4. YHDISTYKSEN REKISTERÖINTI
Puheenjohtaja informoi hallitusta yhdistyksen rekisteröinnistä, joka on päivätty
tapahtuneeksi 21.5.2010. Yhdistyksen rekisterinumero on 20335.
Patentti- ja rekisterihallituksen tekemät kommentit yhdistyksen sääntöihin koskivat
vuosikokouksen kokoon kutsumista, jonka pitäisi tapahtua ilmoitustaululle laitetulla
kutsulla.
Perniön puoleisella alueella ei kuitenkaan tällaista ilmoitustaulua ole, joten
puheenjohtaja Pekka Perttula lupasi tehdä ilmoitustaulun Puontilantielle ensimmäisen
mökkitien risteykseen. Trollshovdantiellä on ilmoitustaulu, johon kutsun voi
kiinnittää. Hallitus sopi kutsun laittamisesta myös Fylgian pihalla Hultassa sijaitsevan
roskien keräyspisteen tuntumaan.
Pekka Perttula on maksanut yhdistyksen rekisteröintimaksun, 60 euroa, jonka
rahastonhoitaja Merja Viitala hoitaa yhdistyksen tililtä Pekka Perttulalle.
Hallitus totesi, että sääntöjen mukaan tilinkäyttöoikeus myönnetään rahastonhoitajalle
ja puheenjohtajalle.
Sovittiin, että Merja Viitala hoitaa Aktia-pankilta verkkopankkitunnukset ja
viitepankkisiirrot.
5. YHDISTYKSEN KOTISIVUT; SIVUSTON KEHITTÄMINEN
Yhdistyksen kotisivuvastaava Tuomo Hakala sai hallitukselta kiitokset sivujen
perustamisesta ja ylläpitämisestä. Hakala lupasi hoitaa edelleen sivuja, mutta toivoo
hallituksen jäsenten toimittavan paitsi omat kuvansa, myös muuta materiaalia sivuille.
Päätettiin lisätä sivuille kohta: Miten liittyä jäseneksi?

Siinä kerrotaan jäseneksi liittymisen ehdot ja pankkitiedot jäsenmaksun maksamista
varten.
Sihteeri ylläpitää jäsenrekisteriä, jäsenille myös viitenumero mukaan.
Päätettiin kerätä kotisivulle perustietoa vesistöstä ja järven tilasta.
Jäsenillä pitäisi myös olla mahdollisuus vuorovaikutukseen palautetta ja kommentteja
varten, johon löytyisi linkki heti pääsivulta.
Runko yhdistyksen kotisivuille olisi seuraavanlainen:
Etusivu
Säännöt
Hallitus
Dokumentit
Jäsentiedotteet
Järven tila
Jäsenmäärä (ei rekisteriä)
Linkkilista muualle
6. JÄRVENRANTATONTTIEN VIEMÄRÖINTI, VIRANOMAISVAATIMUKSET JA
INFORMOINTI
Tammikuussa 2014 voimaan tulevat uudet viemäröintivaatimukset saivat aikaan
vilkkaan keskustelun ja hallitus pohti erilaisia vaihtoehtoja tilanteen kartoittamiseksi.
Todettiin, että vaikka laki on valtakunnallinen, sitä tulkitaan kuitenkin paikallisesti.
Päädyttiin siihen, että selvitetään Raaseporin ja Salon viranomaisten vaatimukset
haastattelemalla asiantuntijoita. Pekka Perttula ja Marja Laitio lupasivat selvittää asiaa
omien kontaktiensa kautta.
Hallituksen intresseissä on luonnollisesti oman järven tila ja huolehtia siitä, että järvi
saastuisi mahdollisimman vähän.
Hallitus päätti valmistella vuosikokoukseen mennessä asiaa koskevan
informaatiopaketin.
7. ROSKAKALOJEN VÄHENTÄMINEN JÄRVESSÄ
Urban Silén oli selvittänyt roskakalojen hävittämistä järvestä, mutta toimenpiteeseen
tarvittava paunetti on hajonnut. Näin ison järven tehokalastusta ei voi hänen mukaansa
muutenkaan hoitaa pelkästään talkoovoimin, vaan siinä tarvitaan ammattilaisia, joilla
on tarvittavat laitteet. Rysät on käytävä kokemassa joka päivä aikaisin aamulla, ja
tavalliset soutuveneet eivät rysien painoa kestä.
Puheenjohtaja oli neuvotellut asiasta Uudenmaan järvien tehokalastusprojekteja
hoitavan Petri Savolan (040-5328805) kanssa, joka arvioi nuottaukseen ja
rysäkalastukseen tarvittavan 7-8 rysää Puontpyölinjärven-Frankböleträsketin
kokoisessa järvessä.
Nuottaus tehdään syksyllä tai keväällä heti jäiden lähdettyä. Hinnaksi arvioidaan
vähintään 1000 euroa, jota ei jäsenmaksuilla pystytä kustantamaan.
Roskakalojen vähentämistä pidetään kuitenkin erittäin tärkeänä järven kunnon
kannalta.
Hallitus päätyi siihen, että ensin on saatava tietoa lisää, sitten kuultava miten
kunnostus tehdään ja lopulta selvitettävä, mistä saadaan rahat projektiin.
Päätettiin kutsua Savola vuosikokoukseen elokuussa kertomaan järven tilasta ja
lähemmin tehokalastusprojektista.
8. SELVITYS PUONTPYÖLINJÄRVEN-FRANKBÖLETRÄSKETIN TILASTA;
VEDEN LAADUN TUTKIMUKSET 2010

Viranomaiset tutkivat veden laadun kolmen vuoden välein. Viimeisimpien
tutkimusten mukaan vuodelta 2009 järven tila on hyvä, vaikkakin hapeton pohja
enteilee ongelmia.
Hallitus keskusteli siitä, pitäisikö yhdistyksen jäsenmaksuista kerääntyneillä varoilla
tutkituttaa veden laatu vuosittain vai pitäisikö mieluummin panna rahat
tehokalastukseen.
Keskusteluissaan hallitus päätyi siihen, että tutkimustulokset maksavat noin 500-1000
euroa, mutta niillä ei järveä puhdisteta. Hallitus on siis tehokalastuksen kannalla.
9. YHDISTYKSEN JÄSENMÄÄRÄ
Jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä on 22.
10. VUOSIKOKOUKSEN 2010 VALMISTELU
Hallitus päätti pitää vuosikokouksen perjantaina 27. elokuuta klo 18.00. Urban Silén
lupasi varata Hultan kylässä olevan Fylgian kokouspaikaksi.
Hallituksessa käsiteltiin rahastonhoitaja Merja Viitalan tekemä vuoden 2009
tilinpäätös ja päätettiin antaa se tilintarkastaja Risto Laineelle tarkastettavaksi.
Toimintakertomuksen vuosikokoukseen tekee puheenjohtaja Pekka Perttula. Ennen
vuosikokoukselle esitettävää tekstiä hallituksen jäsenet kommentoivat ja täydentävät
toimintakertomusta siten, että se on koko hallituksen hyväksymä.
Toimintasuunnitelman ensi vuodelle tekee Pekka Perttula. Ennen vuosikokoukselle
esitettävää tekstiä hallituksen jäsenet kommentoivat ja täydentävät
toimintasuunnitelmaa siten, että se on koko hallituksen hyväksymä.
Rahastonhoitaja Merja Viitala tekee vuodelle 2011 talousarvion, joka perustuu tämän
hetken jäsenmaksutuloille sekä arviolta 6-8 uuden jäsenen tuomille lisätuloille.
Jäsenmaksu on sama 20 euroa, mutta hallitus esittää lisäksi 20 euron tukimaksua
roskakalojen hävitystä varten.
Kokoukseen kutsutaan asiantuntijaksi Petri Savola, jolle Pekka Perttula esittää kutsun
saapua tilaisuuteen.
11. SEURAAVA KOKOUS
Hallituksen jäsenet eivät löytäneet yhteistä kokouspäivämäärää, joten päätettiin olla
yhteydessä sähköpostitse kesän aikana.
12. MUUT ASIAT
Muita käsiteltäviä asioita ei tullut esille.
13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pekka Perttula
puheenjohtaja
pekka.perttula@ramboll.fi
0400-507433

Marjut Jousi
sihteeri
mjousi@hotmail.com
050-4320635

