PUONTPYÖLINJÄRVI-FRANKBÖLETRÄSKET SUOJELUYHDISTYS
Hallituksen kokous nro 1
KOKOUSAIKA: 3.10.2009
KOKOUSPAIKKA: Merja Viitalan huvila, Puontilantie 218
LÄSNÄ: Pekka Perttula, puh.joht.
Tuomo Hakala
Marjut Jousi
Marja Laitio
Urban Silén
Merja Viitala

PÖYTÄKIRJA
1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Pekka Perttula toivotti hallituksen jäsenet tervetulleiksi.
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS
Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillinen.
3. HALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN JA RAHASTONHOITAJAN
VALINTA
Hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Urban Silénin, sihteeriksi Marjut Jousen
ja rahastonhoitajaksi Merja Viitalan.
4. PÄÄTÖS HALLITUKSEN JÄSENTEN TOIMIKAUDEN KESTOSTA
Päätettiin, että hallituksen jäsenten toimikauden kesto on seuraavanlainen:
puheenjohtaja Pekka Perttula 2 vuotta, varapuheenjohtaja Urban Silén 1 vuosi, sihteeri
Marjut Jousi 2 vuotta, Tuomo Hakala 2 vuotta, rahastonhoitaja Merja Viitala 1 vuosi ja
Marja Laitio 1 vuosi.
5. SUUNTAVIIVAT HALLITUKSEN KOKOUSAJOISTA JA –PAIKOISTA
Päätettiin tavata vähintään kaksi kertaa ennen heinä-elokuun vaihdetta järjestettävää
vuosikokousta. Toukokuussa 2010 hallitus pitää järjestyksessä toisen kokouksensa ja
kesäkuussa kolmannen, kummatkin niistä jonkun hallituksen jäsenen huvilalla. Viimeksi
mainitussa kokouksessa on tarkoitus kiteyttää toimintasuunnitelma vuosikokousta varten.
6. YHDISTYKSEN REKISTERÖINTI
Täydennettiin rekisteröintiin liittyvät asiakirjat ja päätettiin että puheenjohtaja hoitaa
rekisteröinnin.
7. TOIMINTASUUNNITELMA KESÄ 2009-KESÄ 2010. VALITAAN SÄÄNTÖJEN 3

§:STÄ NE KOHTEET, JOIHIN 1. TOIMINTAKAUTENA ERITYISESTI KESKITYMME
Todettiin, että toimintasuunnitelmat tehdään kesästä kesään, mutta tilinpäätökset
kalenterivuosittain.
Päätettiin toimintakautena selvittää, miten jätevesijärjestelmä voidaan nyt ja tulevaisuudessa
järjestää siten, ettei järvelle tuoteta haittaa.
Päätettiin perustaa yhdistyksen oma kotisivu, jonka kautta voidaan tiedottaa asioista järven
asukkaille.
Päätettiin, että puheenjohtaja on yhteydessä virastoihin ja laitoksiin sekä kartoittaa
yhteistyön mahdollisuuksia.
Päätettiin, että hallituksen jäsenet ovat talven aikana toistensa kanssa yhteydessä
sähköpostin kautta.
8. YHDISTYKSEN KOTISIVUN SUUNNITTELU JA AVAAMINEN
Päätettiin avata yhdistyksen omat kotisivut, jotka toimisivat yhdistyksen käyntikorttina.
Niitten kautta pyritään myös kehittämään interaktiivisuutta.
Tuomo Hakala otti kotisivut hoitaakseen, ja hallituksen jäsenet osaltaan täydentävät sivuja
sekä toimittavat tietoja.
9. YHDISTYKSEN TOIMINNASTA TIEDOTTAMINEN RANTA-ASUKKAILLE JA
SIDOSRYHMILLE
Päätettiin, että toiminnasta tiedotetaan kotisivun ja sähköpostin kautta järven rantaasukkaille.
Puheenjohtaja Pekka Perttula on ollut yhteydessä Uudenmaan ympäristökeskukseen ja
saanut haltuunsa tuloslomakkeen, jolla on Puontpyölinjärven vedenlaatua koskevat
tutkimustulokset vuosilta 1992-2009. (Liite).
Hallituksen jäsenten toivottiin myös osaltaan yrittävän luoda suhteita eri instansseihin.
10. YHDISTYKSEN JÄSENMÄÄRÄ JA JÄSENHANKINTA
Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäseneksi voi liittyä useampi kiinteistöä kohti, mutta
äänestysoikeus on vain yhdellä.
Asiasta käydyn keskustelun perusteella päätettiin tarkentaa 4 §:ää tekemällä siitä uusi esitys
vuosikokoukseen.
11. RANTAKASVILLISUUS (jäseneltä tullut tiedustelu)
Yhdistyksen jäseneltä on tullut kysely, joka koski oikeutta kaislojen niittämiseen omalta ja
naapurin rannalta.
Hallitus totesi, että on tarpeen kehitellä järven hoitosuunnitelma ja tehdä suositus erilaisten
parannustoimenpiteitten aikaansaamiseksi.
Todettiin, että järvessä on valtavasti roskakalaa, jonka hävittämisestä neuvotellaan
asiantuntijan kanssa. Hallituksen yhteyshenkilö on Urban Silén, joka lupasi selvittää asiaa.
12. MUUT ASIAT
Hallitus totesi, että kaikkien yhteisenä päämääränä on edistää viihtyisyyttä puhtaan
järven ja luonnon keskellä. Siihen pyritään hyvässä yhteishengessä syyllistämättä ketään ja
välttämällä tarpeettomia kieltoja.

13. SEURAAVA KOKOUS
Hallituksen seuraava kokous päätettiin pitää toukokuussa Marjut Jousen huvilalla
osoitteessa Lammonudden 240. Ajankohdaksi sovittiin lauantai-iltapäivä tai sunnuntai.
Tarkempi päivä sovitaan sähköpostitse myöhemmin keväällä.
14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

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

Marjut Jousi
sihteeri
mjousi@hotmail.com
050-4320635

