/PUONTPYÖLINJÄRVI-FRANKBÖLETRÄSKET SUOJELUYHDISTYS RY
TOIMINTAKERTOMUS 2012–2013
1. YLEISTÄ
Suojeluyhdistys perustettiin 21.8.2009, joten kysymyksessä oli yhdistyksen 4. toimintavuosi.
Toimintakertomus määrittelee toimintamme kesästä 2012 kesään 2013 asti. Yhdistyksen tavoitteet
ovat:
•
•
•
•
•

kaikkien ranta-asukkaiden saaminen yhdistyksen jäseniksi
tehokas vuorovaikutteinen tiedonkululle yhdistyksen sisällä
yhteistyön kehittämiseen sidosryhmien kanssa
järven veden laatua parantavien toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen
ranta-asukkaiden järveen kohdistuvien toimenpiteiden kartoittamiseen ja analysointiin.

2. JÄSENET
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2012 lopussa 22? henkeä.
3. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 24.8.2012 Fylgia Hultassa. Läsnä oli 11 varsinaista jäsentä ja 2
tukijäsentä..
4. HALLITUS, TOIMIHENKILÖT JA JÄSENMAKSU
Hallitus
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Jäsenet

Pekka Perttula
Urban Silén
Marjut Jousi
Tuomo Hakala
Marja Laakso
Arto Leinonen

Toimikausi
8/2012-8/2013 (erovuorossa)
8/2012-8/2014
8/2011-8/2013 (erovuorossa)
8/2011-8/2013 (erovuorossa)
8/2012-8/2014
8/2012-8/2014

Hallituksen toimintaan on rahastonhoitajan osallistunut Merja Viitala..
Hallitus on pitänyt kolme virallista kokousta. Lisäksi asioita on hoidettu sähköpostiyhteyksien
avulla.
Yhdistyksen tilintarkastajina ovat toimineet
Erkki Pyrrö,
varalla Pentti Wallenius
Tellervo Pyrrö
varalla Kristiina Sundberg
Yhdistyksen jäsenmaksua oli 20 €/jäsen/vuosi.
5. TIEDOTUSTOIMINTA
Yhdistys on oma kotisivu, johon on tallennettu yhdistyksen perustiedot ja ajankohtaiset asiat.
Asiantuntijana kotisivun ylläpidossa on ollut Tuomo Hakala.
Yhdistyksen kotisivun osoite: www.puontpyolinjarvi-frankboletrasket.info

Tavoitteeksi on asetettu aktiivisen ja vuorovaikutteisen yhteistoiminnan aikaan saaminen
yhdistyksen hallituksen ja asukkaiden välillä.
Ranta-asukkaiden välinen mielipiteiden vaihto tuulivoimapuistosta ja Frankbölen kartanon
rantakaavasta ovat olleet kysymyksiä herättäviä aiheita toimintavuoden aikana.
Toimintavuoden aikana jäsenillä on ollut mahdollisuus lausua mielipiteensä Tuulivoimapuiston
osayleiskaavasta

Järvemme pohjoisrannalla on vireillä Frankbölen ranta-asemakaavan laadinta. Suunnitelman laatiminen
on aloitettu jo vuoden 2010 puolella, kuitenkaan me ranta-asukkaat ja suojeluyhdistys emme ole saaneet
kaavan laatijalta ja alueen omistajalta mitään informaatiota hankkeesta. Raaseporin kaupungin edustajilta
saadun tiedon mukaan hanke ei ole toimintavuoden aikana edistynyt. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
on löydettävissä Raaseporin kaupungin nettisivuilta osoitteesta:
Raasepori Frankböleträsket. Kaavan numero on 7687.

6. YHTEISTYÖ KUNTIEN SEKÄ YMPÄRISTÖ- JA
KALATALOUSVIRANOMAISEN KANSSA
Toimintavuonna yhdistys on keskustellut Salon ja Raaseporin kaupunkien ympäristötoimialan henkilöiden
kanssa järvemme suojeluun liittyvistä asioista. Kaupunkien taloudellisten vaikeuksien johdosta emme
saaneet avustusta pohjaeläintutkimukseen.

Uudenmaan ympäristökeskuksella on ollut merkittävä rooli järven suojelussa. Uudenmaan
ympäristökeskukselta olemme saaneet järven suojeluun liittyviä neuvoja ja tutkimustuloksia järven
vesitilanteesta.
	
  

7. JÄRVEN SUOJELUUN LIITTYVÄT TOIMENPITEET
	
  
Suojeluyhdistystä perustettaessa tärkein tavoitteemme oli järven suojelu. Vuosittain eri laajuisina esiintyvät
sinileväkasvustot haluttiin ehkäistä.
Koenuottauksen yhteydessä tehdyt veden happipitoisuuden mittaukset nostivat esiin tärkeitä viestejä
järvemme tulevaisuutta ajatellen. Happikato ja sen haitalliset vaikutukset järvemme veden laatuun,
leväkukintoihin ja kalakantaan ovat meille haasteita, joihin olisi välittömästi panostettava, mikäli me,
lapsemme ja lapsenlapsemme voimme nauttia järvellämme vesileikeistä, uimisesta ja kalastamisesta.
Nykytilanne järvessä on vielä kohtuullinen (keskirehevä-rehevä). Yli 5 metrin syvänteiden vesitilavuus on
noin 23 % koko järven vesimäärästä. Syvänteiden alhaiset happipitoisuudet ja korkeat
kokonaisfosforipitoisuudet antavat viestin siitä, että toimenpiteet järvemme tehokkaaseen suojeluun ovat
perusteltuja. Hapettomuus on uhka kaloille, jotka eivät elä hapettomassa vedessä. Hapettomuus ja
hapettomassa vedessä elävät sulkasääsket luovat suotuiset olosuhteet leväkukinnoille.

Tulevaisuutta ajatellen järven suojelutoimenpiteitä tulee jatkuvasti kehittää, jotta järven veden laatua voidaan
parantaa tai vähintään pitää sen laatu nykyisellään. Erityisen tärkeätä on, että jokainen ranta-asukas omilla
toimenpiteillään estää veden likaantumista.
Toimintavuoden aikana yhdistyksen tavoitteena oli käynnistää pohjaeläintutkimus syksyllä 2013. Järven

pohjaeläintutkimuksesta saatiin tarjoukset Helsingin Yliopistolta, Länsi-Uudenmaan Vesi ja
Ympäristö ry:ltä ja Ramboll Finland Oy:ltä. Tarjousten kustannusarviot ovat rajoissa 5000 -7000 €.
Koska avustuksia ei ollut saatavilla ja yhdistyksen omat varat eivät riittäneet hankkeen
toteurukseen, hallitus siirsi hankkeen tuleville vuosille. Tulevana toimintakautena etsitään uusia
avustus- ja toteutusmahdollisuuksia tämän tärkeän hankkeen toteuttamiseksi
	
  
Syksyllä 2012 saimme järveemme uuden kalalajin. Järveemme istutettiin 6000 siianpoikasta, keskipaino
10,0 g, keskipituus 100 mm.

Moottoriveneliikenteen 6 hv:n rajoitusanomus toimitettiin 5.3.2013 Uudenmaan ELY-keskukselle.
Sieltä anomus lähetettiin Varsinais-Suomen ELY-keskukseen, sillä osa järvestä sijaitsee heidän
alueellaan. Vastausta anomukseen ei vielä ole saatu.
Tuulivoimalahanke on Salon kaupungin käsittelyssä. Salon kaupunki on viimeistelemässä vastineita
kaavasta annettuihin muistutuksiin. Viranomaisneuvotteluja käydään viikolla 25. Kaava tulee
nähtäville kesän 2013 aikana. Tavoitteena on, että kaupungin hallitus käsittelee kaavan elokuussa
2013. TuuliWatilla on halu käynnistää työt niin pian kuin se on mahdollista.
Toimintakauden aikana olemme seuranneet ja olleet mukana ympäristömme tulevaisuuteen liittyvissä
pitkäkestoisissa hankkeissa, jotka saattavat merkittävästi vaikuttaa ympäristömme viihtyisyyteen. Tämä
tarkoittaa sitä, että varsinaisen mökki-rantaelämän lisäksi joudumme jokainen osaltamme ottamaan kantaa
näihin asioihin. Tavoitteenamme on ollut säilyttää järvemme veden laatu, luonnonkauniit ja rauhalliset
maisemat hyvinä sekä pitkäjännitteinen ympäristömme suojelu.

Suojeluyhdistyksen hallitus

