PUONTPYÖLINJÄRVI-FRANKBÖLETRÄSKET SUOJELUYHDISTYS
Hallituksen kokous nro 6
KOKOUSAIKA: 23.7.2011 klo 14.00
KOKOUSPAIKKA: Marja Laition kesämökki, Lammonudden 243A
LÄSNÄ: Pekka Perttula, puh.joht.
Tuomo Hakala
Marja Laakso, kokouksen sihteeri
Urban Silén
Merja Viitala, rahastonhoitaja
POISSA

Marjut Jousi

PÖYTÄKIRJA
1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Pekka Perttula toivotti hallituksen jäsenet tervetulleiksi.
Valittiin kokouksen sihteeriksi Marja Laakso.
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS
Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillinen.
3. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Hallitus hyväksyi edellisen kokouksen nro 5 pöytäkirjan, joka oli lähetetty
sähköpostitse kaikille hallituksen jäsenille.
4. ROSKAKALOJEN VÄHENTÄMINEN JÄRVESSÄ
Avustusta hankkeeseen on saatu
Salon kaupunki

1400 €

Raaseporin kaupunki on toistaiseksi jättänyt asian käsittelemättä. Yhdistys
yhteydenoton Teknisen toimen johtaja Kaj Lindholm – Pekka Perttula johdosta on
lähettänyt kaupungille kirjelmän (liite)
ELY-keskus
nuottaus 50 %:n alennuksella (arviolta 5 päivää 1725 €),
jolloin yhdistyksen maksettavaksi jää 1725 €. Nuottaus maksaa yhdistykselle 345
€/nuottauspäivä
Ely-keskus on varannut Puontpyölinjärven koenuottaukseen viisi päivää kahdessa
jaksossa. Nuottausajankohdat ovat 5.-6.9. ja 28.–30.9.2011.
Puontpyölinjärven koenuottaukseen on varattu viisi päivää kahdessa jaksossa.
Nuottausajankohdat ovat 5.-6.9. ja 28.–30.9.2011. Mikäli järven nuottauksessa

ilmenee pahoja ongelmia tai kaloja ei löydy, voidaan nuottaukset lopettaa
aiemminkin.
Hakijan tehtävänä on hankkia vesialueen omistajien luvat, vastata tarvittavasta
aputyövoimasta (vähintään kaksi henkilöä/päivä) sekä huolehtia pyydettyjen
kalojen poiskuljetuksen rannasta. Hakijalle nuottauksesta aiheutuva hinta on 345
€/nuottaus-päivä. Tähän hintaan sisältyvät kaikki nuottaryhmän palkka- ja matkakustannukset, sekä työstä laadittava raportti, jossa saalistietojen lisäksi
käsitellään järven tilaa ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä. Työpäivän aikana
pyritään vetämään kaksi nuotta-apaja. Koska kyseessä on yhteistyöprojekti,
hinnasta ei peritä arvonlisäveroa. Laskutettava summa on noin puolet
kokonaiskustannuksista.
Uudenmaan
ELY-keskus
tukee
valittuja
kunnostushankkeita maksamalla loppuosan nuottauskustannuksista. Työt tullaan
laskuttamaan vuoden loppuun mennessä.

Mikäli haluatte nuottaukset halutaan suoritettavaksi em. ehdoin, pitää
lähettämää vahvistus kirjallisena tai sähköpostilla 5.8.2011 mennessä
Uudenmaan ELY-keskukseen Petri Savolalle (puh.040-5328805).
Päätettiin, että nuottaus tilataan ELY-keskukselta näillä ehdoilla. Pekka vahvistaa
asian Petri Savolalle. Samalla Pekka varmistaa mahdollisen kalustotarpeen (veneitä
tms) ja kysyy kalamassan hävittämisestä.
Talkooväki päätetään vuosikokouksessa.
Pekka on laatinut listan tonteista, jotta saataisiin vesialueen omistajilta lupa
nuottaukseen. Yhteisvesialueen
Todettiin, että suojeluyhdistyksen jäsenet ovat nuottauksesta tietoisia eikä kukaan ole
sitä vastustanut (vuosikokous 2010 ja toimintasuunnitelma). Voimme siis katsoa, että
he ovat hyväksyneet asian. Varmistetaan se täsmällisesti vielä vuosikokouksessa.
Tarvitsemme vielä luvat ainakin isoimmilta kiinteistönomistajilta, jotka eivät ole
jäseniä. Sovittiin, että Pekka puheenjohtajana hankkii.
5. YHDISTYKSEN JÄSENMÄÄRÄ
Vuoden aikana jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä on 18. Viime vuonna on todettu
jäsenmääräksi 22.
Hyväksyttiin Mervi Lahti jäseneksi. Marja lähettää Mervin sähköpostiosoitteen
hallitukselle tiedoksi.
6. YHDISTYKSEN KOTISIVUT; SIVUSTON KEHITTÄMINEN
Perniön puolen tien varteen on ilmoitustaululle kiinnitetty yhdistyksestä kertova
paperi ja yhteystiedot. Marja kiinnittää Tenholan puolelle vastaavat.
Kotisivuilla on tietoja myös tuulivoimapuistosta ja mökkivuokraushankkeesta.

7. Näsen tuulivoimapuisto; asukaspalautteet, yhdistyksen rooli lausuntoasioissa ja
tiedottamisessa.
YVA-selostus valmistunee syksyllä. Selostuksen pitäisi kattaa kaikki YVAohjelmassa olleet seikat. Selostuksesta voi jokainen antaa lausunnon (hyväksyy,
vastustaa, puutteellinen).
Hallitus ei ole ottanut kantaa YVA-ohjelmaan, vaan sen on tehnyt halutessaan
jokainen yksityishenkilönä. Päätettiin, että hallitus ei ota kantaa asiaan. Asiasta
keskustellaan vuosikokouksessa. Yhdistys voi tiedottaa jäseniään mistä saa tietoa,
mikä on tämänhetkinen tilanne yms. Todettiin, että yhdistyksen ei kannata ottaa, ellei
se ole täysin yksimielinen. Jos ollaan useampaa mieltä, jokainen voi itse antaa
lausunnon.
8. SELVITYS PUONTPYÖLINJÄRVEN-FRANKBÖLETRÄSKETIN TILASTA;
VEDEN LAADUN TUTKIMUKSET 2011
ELY-keskus valmisteli talvella 2011 koenuottausta ja otti siinä yhteydessä vesinäytteitä.
(ota toimintakertomuksesta kohta 7)
9. Jäsenpalautteita järven aktiviteeteistä (metsästys, mökkivuokraus, moottoriveneily)
Pekka on saanut muutamia palautteita aktiviteeteista.
Joku on vastustanut ammattimaisempaa metsästystä. Urbanin mailla on sorsan ja
hanhen metsästystä maksimissaan 7 viikonloppuna, käytännössä noin viitenä.
Todennäköisesti mökkikylähankkeesta ei tule ongelmaa. Hallitus (Pekka) selvittää,
missä vaiheessa ollaan. Asiasta tiedotetaan vuosikokouksessa.
Moottoriveneily ei ole nykyisessä laajuudessaan ongelma. Voitaisiin harkita rajoitusta
moottoritehoon, jotta myöskään vesiskoottereita ei tulisi. Otetaan selvitettäväksi,
mutta ei tuoda vielä vuosikokoukseen.
10. VUOSIKOKOUKSEN 2011 VALMISTELU
Hallitus päätti pitää vuosikokouksen perjantaina 26. elokuuta klo 18.00. Urban Silén
lupasi varata Hultan kylässä olevan Fylgian kokouspaikaksi.
Hallituksessa käsiteltiin rahastonhoitaja Merja Viitalan tekemä vuoden 2010
tilinpäätös ja päätettiin antaa se tilintarkastajille Erkki Pyrrölle ja Tellervo Pyrrölle
tarkastettavaksi.
Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimintakertomus 2010-2011 ja päätettiin sen esittämisestä
vuosikokoukselle.
Sovittiin, että rahastonhoitaja Merja Viitala tekee vuodelle 2011 talousarvion, johon
tulee jäsenmaksutulot, Salon kaupungin avustus 1400 €, Raaseporin kaupungilta
haettu avustus 2000€ ja menoina ELY-keskuksen koenuottauslasku 1725 sekä
nuottaukseen liittyviä kuluja 400€. Jäsenmaksun suuruudeksi hallitus esittää 20 €/a.
Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma 2011-2012 ja päätettiin sen
esittämisestä vuosikokoukselle.
Todettiin, että ei pyydetä kokoukseen ulkopuolista asiantuntijaesitystä, koska on
paljon keskustelua herättäviä asioita.

Pekka lupautui olla käytettävissä puheenjohtajaksi vuodeksi, mutta ei kahdeksi.
10. SEURAAVA KOKOUS
Tällä hallituksella ei ole tarvetta kokoontua ennen vuosikokousta.
11. MUUT ASIAT
Ei muita asioita.
12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.20.

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

Marja Laakso
sihteeri
marja.ulriikka@gmail.com
040-759 9627

