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1. YLEISTÄ
Toimintasuunnitelma on yhdistyksen seitsemäs kokovuotinen suunnitelma.
 
Toimintasuunnitelmassa pääpaino on asetettu:
 

• järven ranta-asukkaiden saamiseen yhdistyksen jäseniksi mahdollisimman laajasti
• tehokkaaseen vuorovaikutteiseen tiedonkulkuun yhdistyksen sisällä
• yhteistyön kehittämiseen järven tilaan vaikuttavien sidosryhmien kanssa
• järven veden laatua parantavien toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen

mahdollisuuksien mukaan
• ranta-asukkaiden tekemien järveen kohdistuvien toimenpiteiden kartoittamiseen ja

analysointiin tarvittavassa määrin
 
2. TIEDOTUSTOIMINTA
Yhdistyksen oman kotisivun kehitystyötä jatketaan. Tavoitteena on aikaansaada aktiivinen ja
vuorovaikutteinen yhteistoiminta yhdistyksen hallituksen ja järven ranta-asukkaiden välillä.
Kotisivuille talletetaan yhdistyksen perustiedot sekä yhdistystä ja järveä koskevat ajankohtaiset
asiat.
 
3. YHTEISTYÖ KUNTIEN SEKÄ YMPÄRISTÖ- JA KALATALOUSVIRANOMAISEN

KANSSA
Yhteistoimintaa sekä tiedonvaihtoa Raaseporin ja Salon kaupunkien ympäristötoimialojen sekä
Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa kehitetään edelleen.
Kartoitetaan yhteistyön mahdollisuuksia ja esitetään yhteistyöaloitteita koskien järvemme
ympäristöselvityksiä ja hoitotoimenpiteitä.
 
4. JÄRVEN SUOJELUUN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

• Järven pohjaeläintutkimuksen toteuttamiseksi pyritään löytämään uusia
yhteistyömahdollisuuksia, joiden avulla asiaa saataisiin vietyä eteenpäin.
Tutkimuksen toteuttaminen on kuitenkin tällä hetkellä taloudellisesti mahdotonta,
koska yhdistyksen omat varat eivät siihen riitä eikä tutkimukseen ole saatavissa
avustuksia. Hallitus pitää kuitenkin asiaa jatkossakin esillä mahdollisuuksien
mukaan.

• Seurataan tuulivoimalahankkeen ja sitä koskevasta yleiskaavasta tehdyn
jatkovalituksen edistymistä Korkeimmassa Hallinto-oikeudessa.

• Tuulivoimahankkeen toteutuessa seurataan ja valvotaan erityisesti hankkeeseen
sidottua järven hapetuslaitteiston toteutusta, toteutusaikataulua sekä asennetun
laitteiston toimintaa.

• Seurataan Frankbölen kartanon ranta-asemakaavan laadintaa ja pyritään saamaan
enemmän tietoa hankkeen sisällöstä varsinkin, jos hanke lähtee etenemään
nykyisestä vaiheestaan.

• Moottoriveneliikenteen rajoituksen asettamisen osalta seurataan edelleen asian
etenemistä ja odotetaan ELY-keskuksen päätöstä asialle.

• Hankitaan järveen ja sen valuma-alueeseen liittyviä aikaisempia selvityksiä sekä ELY-
keskuksen vuoden 2015 vesi- ja kasvitutkimuksen tuloksia.

• Verrataan aikaisempia tutkimustuloksia vuoden 2015 tuloksiin ja arvioidaan niiden
pohjalta järven tilan kehittymistä ja siinä tapahtuneita muutoksia.

• Jaetaan järven suojelua koskevaa informaatiota. Tarkoituksena on aktivoida ja
motivoida ranta-asukkaita suojelemaan järveä henkilökohtaisilla toimenpiteillään.

 
5. HALLINTO JA JÄSENMAKSUT



• Jaetaan 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 tilaisuuksiin, joissa käsitellään järveemme liittyviä asioita ja joista on hyötyä
järvemme suojelussa.
Jäsenmaksua peritään edelleen 20 €/jäsen/vuosi.
 
Suojeluyhdistyksen hallitus


