PUONTPYÖLINJÄRVI-FRANKBÖLETRÄSKET SUOJELUYHDISTYS RY
TOIMINTASUUNNITELMA 2017–2018
1. YLEISTÄ
Toimintasuunnitelma on yhdistyksen 9. kokovuo4nen suunnitelma.
Toimintasuunnitelmassa pääpaino on asete7u:
•
•
•
•
•
•

järven ranta-asukkaiden saamiseen yhdistyksen jäseniksi mahdollisimman laajas4
jäsenmaksujen keräämisen tehostamiseen ja jäsenrekisterin päivi7ämiseen
tehokkaaseen vuorovaiku7eiseen 4edonkulkuun yhdistyksen sisällä
yhteistyön kehi7ämiseen järven 4laan vaiku7avien sidosryhmien kanssa
järven veden laatua parantavien toimenpiteiden suunni7eluun ja toteu7amiseen mahdollisuuksien
mukaan
ranta-asukkaiden tekemien järveen kohdistuvien toimenpiteiden kartoi7amiseen ja analysoin4in
tarvi7avassa määrin

2. TIEDOTUSTOIMINTA
Yhdistyksen oman ko4sivun kehitystyötä jatketaan edelleen ja sinne viedään mahdollisimman paljon järven
4lasta kertovaa materiaalia sekä 4etoa yhdistyksen toiminnasta. Tavoi7eena on saada aikaan ak4ivinen ja
vuorovaiku7einen yhteistoiminta yhdistyksen hallituksen sekä järven ranta-asukkaiden välillä. Ko4sivuille
talletetaan yhdistyksen perus4edot sekä kaikki yhdistystä ja järveä koskevat ajankohtaiset asiat.
Suojeluyhdistyksen jäsenmaksusta muistutetaan vuosikokouksessa ja lisäksi kaikille osallistujille jaetaan
jäsenmaksua koskevat maksu4edot. Jäsenmaksun maksamisesta muistutetaan myös erillisellä sähköpos4lla
vuosikokouksen jälkeen.
3. YHTEISTYÖ KUNTIEN SEKÄ YMPÄRISTÖ- JA KALATALOUSVIRANOMAISEN KANSSA
Yhteistoimintaa sekä 4edonvaihtoa Raaseporin ja Salon kaupunkien ympäristötoimialojen kanssa kehitetään
edelleen kaupunkien talous4lanteen sallimissa pui7eissa. Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa vakiintunu7a
yhteydenpitoa jatketaan ja pyritään saamaan ELY-keskukselta tarkempaa 4etoa toimista, joilla järven 4laa
voidaan säily7ää ja ylläpitää ilman merki7ävien kustannusten syntymistä.
Lisäksi kartoitetaan muita yhteistyön mahdollisuuksia ja esitetään yhteistyöaloi7eita koskien järvemme
ympäristöselvityksiä ja hoitotoimenpiteitä.
4. JÄRVEN SUOJELUUN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

•

•

•

•

Kesän 2017 aikana osallistumme ELY-keskuksen tutkimukseen: ”Ahventen
elohopeapitoisuuden tutkimus”. Ahventen elohopeapitoisuus on tärkeä tekijä vesien tilan
seurannassa. Tehtävämme on hankkia tutkimukseen 10 ahventa pituudeltaan 14,5- 20,5 cm
ja toimittaa kalat ELY-keskukseen pakastettuina.
Uudenmaan ELY-keskuksen vuoden 2015 tutkimusten jälkeen tietoa järven tilasta on
käytettävissä melko runsaasti eikä muiden näitä laajempien tutkimusten tekeminen vaikuta
tässä vaiheessa tarpeelliselta. Yhdistyksellä yksin ei ole taloudellisia resursseja tutkimusten
tekemiseen..
Uudenmaan ELY-keskuksen tutkimustuloksia arvioidaan siltä kannalta, onko tuloksissa
jotain sellaista mihin järven suojeluun liittyvien toimenpiteiden avulla voitaisiin ja olisi
tarkoituksenmukaista pyrkiä jatkossa vaikuttamaan.
Näsen kartanon tuulivoimahankkeen rakennusluvan etenemistä seurataan nyt, kun
asemakaava on lainvoimainen.
Yhdistyksen kannalta merkittävää on seurata
tuulivoimaloiden laadullisia ominaisuuksia ja aikataulua sekä valvoa erityisesti hankkeeseen

•

•

•

sidottua järven hapetuslaitteiston toteutusta, toteutusaikataulua sekä asennetun laitteiston
toimintaa.
Moottoriveneliikenteen rajoituksen asettamista koskevan valituksen tultua hylätyksi Turun
ja Helsingin hallinto-oikeuksissa, pääpaino rajoituksen toteutumiseen asetetaan rantaasukkaiden suulliseen sopimukseen osana järvemme suojelua.
Frankbölen kartanon ranta-asemakaavan laadintaa seurataan edelleen ja hankkeesta pyritään
saamaan enemmän ja tarkempaa tietoa siinä tapauksessa, että hanke ylipäätään vielä lähtee
etenemään nykyisestä pysähtyneestä vaiheestaan.
Lisäksi yhdistys jakaa järven suojelua koskevaa informaatiota. Tarkoituksena on aktivoida ja
motivoida ranta-asukkaita suojelemaan järveä henkilökohtaisilla toimenpiteillään.

5. HALLINTO JA JÄSENMAKSUT
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus.
Yhdistys osallistuu tarpeen mukaan 4laisuuksiin, joissa käsitellään järveemme lii7yviä asioita ja joista on
hyötyä järvemme suojelussa.
Jäsenmaksua peritään edelleen 20 €/äänioikeute7u jäsen/vuosi.

Suojeluyhdistyksen hallitus

