PUONTPYÖLINJÄRVI-FRANKBÖLETRÄSKET SUOJELUYHDISTYS RY

TOIMINTAKERTOMUS 2014–2015

1. YLEISTÄ
Suojeluyhdistys perustettiin 21.8.2009, joten kysymyksessä oli yhdistyksen 6. toimintavuosi.
Toimintakertomus määrittelee toimintamme kesästä 2014 kesään 2015 asti. Yhdistyksen tavoitteet
ovat edelleen samat kuin ennenkin eli:
• järven ranta-asukkaiden saaminen yhdistyksen jäseniksi mahdollisimman laajasti
• tehokas vuorovaikutteinen tiedonkulku yhdistyksen sisällä
• yhteistyön kehittäminen järven tilaan vaikuttavien sidosryhmien kanssa
• järven veden laatua parantavien toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen mahdollisuuksien
mukaan
• ranta-asukkaiden tekemien järveen kohdistuvien toimenpiteiden kartoittaminen ja analysointi
tarvittavassa määrin
2. JÄSENET
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2014 lopussa 19 (?) henkeä.
3. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 15.8.2014 Perniön vanhalla kunnantalolla, Lupajantie 1. Läsnä
oli 11 varsinaista jäsentä ja 5 tukijäsentä.
4. HALLITUS, TOIMIHENKILÖT JA JÄSENMAKSU
Hallitus
Toimikausi
Puheenjohtaja
Arto Leinonen 8/2013-8/2015 (erovuorossa)
Varapuheenjohtaja Urban Silén 8/2014-8/2016
Sihteeri
Marjut Jousi 8/2013-8/2015 (erovuorossa)
Jäsenet
Tuomo Hakala 8/2013-8/2015 (erovuorossa)
Marja Laakso 8/2014-8/2016
Pekka Perttula 8/2013-8/2015 (erovuorossa)
Hallituksen toimintaan on rahastonhoitajana osallistunut myös Merja Viitala.
Hallitus on pitänyt kaksi virallista kokousta. Lisäksi asioita on hoidettu sähköpostiyhteyksien
avulla.
Yhdistyksen tilintarkastajina ovat toimineet:
Erkki Pyrrö

varalla Pentti Wallenius
Tellervo Pyrrö
varalla Kristiina Sundberg
Yhdistyksen jäsenmaksuna oli 20 €/jäsen/vuosi.
5. TIEDOTUSTOIMINTA
Yhdistyksellä on oma kotisivu, johon on tallennettu yhdistyksen perustiedot sekä ajankohtaiset
asiat. Asiantuntijana kotisivun ylläpidossa on ollut Tuomo Hakala.
Yhdistyksen kotisivun osoite: www.puontpyolinjarvi-frankboletrasket.info
Järvemme itärannalla on edelleenkin vireillä Frankbölen alueen ranta-asemakaavan laadinta.
Suunnitelman laatiminen on aloitettu jo vuoden 2010 puolella, mutta kaavan laatijalta tai alueen omistajalta
ei ole vieläkään saatu mitään tarkempaa informaatiota hankkeesta tai sen laajuudesta. Raaseporin kaupungin
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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 niiltä ei
kuitenkaan ole saatavissa avustuksia yhdistyksen toimintaan tai järven suojeluun liittyviin toimenpiteisiin.
Tilanne todennäköisesti säilyy tältä osin samana lähitulevaisuudessakin.

Uudenmaan ELY-keskuksella on ollut merkittävä rooli järvien suojelussa. Uudenmaan ELYkeskukselta olemme saaneet järven suojeluun liittyviä neuvoja ja tutkimustuloksia järven
tilanteesta. Uudenmaan ELY-keskus on vuoden 2015 aikana tehnyt ja on osin vielä tekemässä omia
tutkimuksiaan järven vedenlaadusta sekä sen kasvillisuustilanteesta. Tutkimustulokset on pyydetty
ELY-keskukselta ja niitä esitellään vuoden 2015 vuosikokouksessa siltä osin kuin tulokset
kokouksen ajankohtaan mennessä ovat valmiina ja saatavissa ELY-keskukselta. Tutkimukset
kuuluvat ELY-keskuksen toimesta määräajoin tehtäviin tutkimuksiin eikä niistä aiheudu
kustannuksia yhdistykselle.
7. JÄRVEN SUOJELUUN LIITTYVÄT TOIMENPITEET
Suojeluyhdistystä perustettaessa tärkein tavoitteemme oli järven suojelu. Erityisesti vuosittain eri laajuisina
esiintyviä sinileväkasvustoja haluttiin ehkäistä.
Jo kahden edellisen toimintavuoden aikana yhdistyksen tavoitteena oli käynnistää järven pohjaeläintutkimus
syksyllä 2014. Järven pohjaeläintutkimuksesta saatiin tuolloin useampia tarjouksia, joiden

kustannusarviot olivat haarukassa 5000 -7000 €. Koska avustuksia tutkimukseen ei ole ollut
saatavilla eivätkä yhdistyksen omat varat riitä hankkeen toteutukseen, siirsi hallitus hankkeen
tuleville vuosille. Tilanne ei ole tältä osin muuttunut kuluneen toimintavuoden aikana, joten on
oletettavaa, ettei tällaista tutkimusta pystytä ainakaan lähitulevaisuudessa tekemään. Hallitus
kuitenkin ottaa asian uudelleen esille, jos siihen tarjoutuu tilaisuus saatavissa olevan rahoituksen
puitteissa.
Moottoriveneliikenteen 6 hv:n rajoitusanomus on toimitettu jo 5.3.2013 Uudenmaan ELYkeskukselle. Sieltä anomus lähetettiin myös Varsinais-Suomen ELY-keskukseen, sillä osa järvestä
sijaitsee heidän alueellaan. Asian käsittely on kestänyt ELY-keskuksessa huomattavan pitkään,
mutta on nyt kesän aikana edennyt vesialueen osakkaiden kuulemisvaiheeseen. ELY-keskuksen
ratkaisu asia saataneen siis vielä tulevan syksyn aikana. Haettua rajoitusta ei kuitenkaan toistaiseksi
ole saatettu voimaan.
Tuulivoimapuiston yleiskaavasta tehdyt valitukset hylättiin Turun Hallinto-oikeudessa
alkuvuodesta. Hallinto-oikeuden päätökseen on kuitenkin haettu valituslupaa Korkeimmalta
Hallinto-oikeudelta, jossa valituslupahakemuksen käsittely on edelleen kesken eikä Hallintooikeuden päätös siis ole lainvoimainen. Myöskään järven hapetusta koskevan sopimuksen toteutus
ei ole voinut tästä syystä edistyä TuuliWatin kanssa. Hallituksella ei ole hankkeesta muuta
olennaista uutta tietoa aiempaan verrattuna.
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

