PUONTPYÖLINJÄRVI-FRANKBÖLETRÄSKET SUOJELUYHDISTYS RY
TOIMINTAKERTOMUS 2009–2010
1. YLEISTÄ
Suojeluyhdistys perustettiin 21.8.2009, joten kysymyksessä oli yhdistyksen 1. toimintavuosi.
Ensimmäisen vuoden toimintakertomus määrittelee toimintamme kesästä 2009 kesään 2010 asti.
Perustamiskokouksessa valittu yhdistyksen hallitus hyväksyi toiminnalle seuraavat
painopistealueet:
•
•
•
•
•

kaikkien ranta-asukkaiden saamiseksi yhdistyksen jäseniksi
tehokkaalle vuorovaikutteisella tiedonkululle yhdistyksen sisällä
yhteistyön kehittämiseen sidosryhmien kanssa
järven veden laatua parantavien toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen
ranta-asukkaiden järveen kohdistuvien toimenpiteiden kartoittamiseen ja analysointiin.

2. JÄSENET
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2009 lopussa 22 henkeä.
3. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 21.8.2009 Fylgia Hultassa. Läsnä oli 30 osanottajaa.
4. HALLITUS, TOIMIHENKILÖT JA JÄSENMAKSU
Hallitus
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Rahastonhoitaja
Jäsenet

Pekka Perttula
Urban Silén
Marjut Jousi
Merma Viitala
Tuomo Hakala
Marja Laitio

Toimikausi
2 vuotta
1 vuotta
2 vuotta
1 vuotta
2 vuotta
1 vuotta

Puheenjohtaja valittiin perustamiskokouksessa. Hallituksen jäsenten tehtävät ja toimikauden pituus
päätettiin hallituksen kokouksessa.
Hallitus on pitänyt kaksi virallista kokousta. Lisäksi asioita hoidettiin sähköpostiyhteyksien avulla.
Yhdistyksen tilintarkastajana on toiminut Risto Laine.
Yhdistyksen jäsenmaksua oli 20 €/jäsen/vuosi.
5. TIEDOTUSTOIMINTA
Yhdistys on perustanut oman kotisivun, johon on tallennettu yhdistyksen perustiedot ja
ajankohtaiset asiat. Asiantuntijana kotisivun perustamisessa ja ylläpidossa on ollut Tuomo Hakala.
Yhdistyksen kotisivun osoite: http://www.puontpyolinjarvi-frankboletrasket.info
Tavoitteeksi asetettiin aktiivisen ja vuorovaikutteisen yhteistoiminnan aikaan saaminen yhdistyksen
hallituksen ja asukkaiden välillä.

6. YHTEISTYÖ KUNTIEN SEKÄ YMPÄRISTÖ- JA
KALATALOUSVIRANOMAISEN KANSSA
Toimintavuonna yhdistys on esittäytynyt Raaseporin ja Salon kaupunkien ympäristötoimialoille
sekä Uudenmaan ympäristökeskukselle.
Uudenmaan ympäristökeskukselta olemme saaneet tutkimustuloksia järveltä otetuista näytteistä.
7. JÄRVEN SUOJELUUN LIITTYVÄT TOIMENPITEET
Tutkimustulosten perusteella järven veden laatu on pintakerroksessa hyvä, välitasolla kohtalainen ja
pohjatasolla huono johtuen hapen puutteesta. Tulevaisuutta ajatellen järven suojelutoimenpiteisiin
on ryhdyttävä välittömästi.
Toimintavuonna hallitus on pohtinut toimenpiteitä, joilla järven veden laatua voidaan parantaa tai
vähintään pitää sen laatu nykyisellään. Erityisen tärkeätä on, että jokainen ranta-asukas omilla
toimenpiteillään estää veden likaantumista.
Tehokkaina veden puhdistustoimenpiteinä hallitus on todennut veden ilmastuksen ja roskakalojen
tehokalastuksen. Veden ilmastukseen yhdistyksellä ei ole tällä hetkellä riittäviä resursseja.
Roskakalojen tehokalastuksesta on hyviä esimerkkikohteita. Tämän johdosta hallitus on päättänyt
esittää vuosikokoukselle ylimääräistä maksua, jolla rahoitetaan kalastukseen tarvittava ulkopuolinen
väline- ja henkilökustannus.

Suojeluyhdistyksen hallitus

