Puheenjohtajan Joulutervehdys 2016
Puontpyölinjärvi-Frankböleträsket suojeluyhdistys ry:n vuosikokous pide;in
26.8.2016 Perniön enBsellä kunnantalolla. EnBsenä ja uudelleenvaliDuna
puheenjohtajana kiitän kokouksessa saamastani luoDamustehtävästä. Kiitän meidän
kaikkien puolesta Artoa, joka työ- ja koBkiireiden johdosta totesi ajan olevan
riiDämätön yhdistyksemme puheenjohtajan tehtäviin.
Yhdistyksen perustamisen taustat
Tunnen hyvin suojeluyhdistyksemme perustamisen syyt ja toiminnan aina
perustamiskokouksestamme 21.8.2009 lähBen. Meitä oli 30 Puontpyölinjärven
ranta-asukasta perustamassa suojeluyhdistystä. Tällöin havaitut sinileväesiintymät
herä;vät meissä tarpeen perustaa suojeluyhdistys, jonka toiminnan tavoiDeeksi
aseBmme kauniin järvemme säilyDämisen viihtyisänä, puhdasveBsenä ja
rauhallisena. Näiden arvojen puolesta tulen edelleen toimimaan yhdistyksemme
puheenjohtajana.
Yhdistyksemme tänään
Tällä hetkellä järvemme Bla on ilahduDavan hyvä. Tämä on hyvä asia. ValiteDavasB
suojeluyhdistyksemme omilla resursseilla emme pysty tekemään mitään
taloudellisesB merkiDäviä suojelutoimenpiteitä. KoBkaupunkiemme Raaseporin ja
Salon Bukan taloudellisen Blanteen johdosta avustusten saanB ei ole heiltä
mahdollista. AuDamisen halua kaupungeilla kiiteDäväsB on, muDa ei taloudellisia
mahdollisuuksia. Näistä lähtökohdista jatkamme yhteydenpitoa kaupunkien
ympäristöstä vastaaviin henkilöihin saadaksemme Betoja asioista, jotka liiDyvät
meidän järviympäristöömme.

Yhdistyksemme toimintaedellytykset rajoiDuvat suuresB omaan akBivisuuteemme.
Tämän johdosta pidän tärkeänä, eDä me ranta-asukkaat edelleen omalta osaltamme
toimimme akBivisesB järvemme suojelun hyväksi. Meillä on monia mahdollisuuksia
vaikuDaa järvemme veden laatuun ja sen luonnonkauneuteen, rauhallisuuteen ja
eläimistöön.
Yhdistyksen toiminnan ja sen vaikutusmahdollisuuksien kannalta pidän merkiDävänä
sitä, eDä mahdollisimman moni, mieluummin kaikki ranta-asukkaat kuuluisivat
yhdistykseemme. Näin saisimme mukaan uusia mielipiteitä ja kehitysideoita
toimintamme tueksi. Mielestäni erilaiset mielipiteet on parhaiten ratkaistavissa
yhteistyöllä yhdessä.
Rantaan rajoiDuvia tonDeja on noin 40. Jäseniä yhdistyksessämme on 20 eli puolen
rantaton;en omistajista on yhdistyksen jäseniä.
Jos soudamme tai hiihdämme järven ympäri, voimme todeta, eDä noin 70 %
rantaviivasta on neljän maaBlan omistuksessa. 36 huvilatonBn rantaviivaosuudeksi
jää noin 30 %. Yhdistyksen toiminnan kannalta toivoisin suurten maaBlojen mukana
oloa toiminnassamme. He elävät järven ympärillä ja tuntevat järviasiamme jopa
vuosisatojen ajalta.
Toimintasuunnitelmassamme tähtäämme siihen, eDä me kaikki yhdessä kuulumme
suojeluyhdistykseen. Meidän tulisi kehiDää yhdistyskulDuuria siten, eDä voimme
esiDää vapaasB omia mielipiteitämme. Yhteisten asioiden hoidossa tarvitsemme
vuorovaikuDeista keskustelua asioista etenkin silloin kun mielipiteemme eroavat.

Jäsenmaksu
Vuosikokouksessa keskustelimme jäsenmaksusta. Totesimme, eDä jäsenmaksu on
saaDanut unohtua, koska sitä ei vuosiDain erikseen laskuteta. Nyt kartoitamme
Blanteen. En halua maksamaDomuuden vuoksi meneDää yhtään jäsentä
yhdistyksestä. Jos jäsenmaksu 20 € on liian suuri, toivon sen suuruudesta evästystä
seuraavassa vuosikokouksessa.. Yhdistykselle ja sen vaikutusmahdollisuuksille suuri
kaDava jäsenmäärä on merkiDävä.
Ahventen elohopeapitoisuustutkimus
Saimme yhteydenoton ELY-keskuksesta. Uudellamaalla on meneillään ahventen
elohopeapitoisuuden seuranta. Ahventen elohopeapitoisuus on tärkeä tekijä vesien
tilan seurannassa. OBn kiitollisena vastaan järvemme mukaanpääsyn tutkimukseen.

Onhan tämä maksuton tapa saada selvyys kalojen elohopeapitoisuudesta. ELYkeskus tutkii kalat. Meidän tehtävämme on pyydystää ne.
Tehtävämme on hankkia tutkimukseen 10 ahventa pituudeltaan 14,5- 20,5 cm.
Uskalsin tämän luvata, onhan meillä useita taitavia kalastajia. Kalastusaika on talvi ja
kesä 2017. Kalat toimitetaan ELY-keskukseen pakasteDuina. Käytännön järjestelyjä
varten pyydän vapaaehtoisia. Kalat voi toimiDaa minulle. Hoidan niiden kuljetuksen
ELY-keskukseen.
Vuosi 2017
Vuosi 2017 ei näytä tuovan järisyDäväsB mitään merkiDäviä muutoksia.
Tuulivoimalahankkeessa ja Frankbölen kartanon vuokramökkikaavassa ei
mahdollisten lupienkaan johdosta tapahdu toteutustason toimenpiteitä. Näitä
asioita seuraamme tulevan vuoden aikana.
Järvemme Blasta ja tapahtumista ehdotan avaDavaksi koBsivun, jossa me rantaasukkaat voimme kertoa:
• veden laatuun (sinilevä) liiDyviä havaintoja
• kokemuksia ja havaintoja eläimistä, linnuista ja kaloista
• luonnonolosuhteiden (myrsky, ukkonen) aiheuDamista tapauksista.
Kiinnostavaa on Betää, miten mm. alueellemme reviirin perustanut susilauma jaksaa
tai miten järveemme istutetut siiat ovat menestyneet.
Toivon jäseniltämme akBivista osallistumista koBsivuillemme sekä lukijoina eDä
kirjoiDajina.
Kiitän jäseniämme ja sidosryhmiämme kuluneesta vuodesta ja toivotan kaikille

Hyvää ja Rauhallista Joulua ja Onnellista UuBa VuoBa.
Pekka PerDula

