PUONTPYÖLINJÄRVI-FRANKBÖLETRÄSKET R.Y. SUOJELUYHDISTYS
VUOSIKOKOUS
KOKOUSAIKA: 27.8.2010 klo 18.00
KOKOUSPAIKKA: Fylgia, Hulta, Trollshovdantie 28
LÄSNÄ: 21 henkeä (liitteenä kokouksessa kiertänyt nimilista)

Ennen kokouksen alkua Petri Savola ELY-keskuksesta valotti järven tilaa ja kertoi mahdollisista
toimenpiteistä vedenlaadun parantamisen suhteen.
Ensimmäiseksi Savola mainitsi muutamia faktatietoja: järven pinta-ala on 236 ha, tilavuus 10,7
miljoonaa m3, suurin syvyys 10,8 m ja keskisyvyys 4,5 m. Saarten pinta-ala on 32,5 ha. ja
yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala 1770 ha, jota Savola piti hyvin vähäisenä.
Pohjan nopeasti lisääntynyttä hapettomuutta hän piti sen sijaan huolestuttavana.
Suurimpina ulkoisen kuormituksen aiheuttajina pidetään ennen kaikkea valuma-alueitten
vaikutusta, mutta myös viemäreitten, ojien, purojen ja jokien, sekä ilmansaasteiden kautta
lisääntyvää typpeä järvessä.
Sisäinen kuormitus tarkoittaa sitä, että järven pohjalietteeseen eli sedimenttiin laskeutuneet ja
kierrosta poistuneet ainekset palaavat uudelleen. Alusveden ja pohjan hapettomuus vaikuttaa siten,
että rautayhdisteisiin sitoutunut fosfori irtoaa ja liukenee takaisin veteen. Veden korkealla pHpitoisuudella on sama vaikutus kuin hapettomuudella. Myös kalojen aiheuttamalla pohjan
pöllyttämisellä on yllättävän suuri merkitys. Savola kertoi, että 60 kg särkiä järvessä vastaa yhden
ihmisen puhdistamattomia jätevesiä veteen laskettuna.
Tuulen aiheuttaman veden samentuminen tehostuu ennen kaikkea syysmyrskyjen aikana.
Seuraavaksi Savola puhui tehokalastuksesta, joka on osoittautunut yhdeksi tehokkaimmista ja
halvimmista keinoista järvien tilan kohentamisessa.
Ennen tehokalastuksen aloittamista täytyy olla vesialueen omistajien lupa toimenpiteelle.
Edellytyksenä on myös rahoitus sekä suunnitelma.
Projektit voivat kestää 2-4 vuottakin, sillä ensimmäisen kartoituksen jälkeen tilannetta on
seurattava.
Savolan mukaan ELY-keskus suorittaa vuosittain määrätyn määrän tehokalastuksen
kartoitustoimenpiteitä, mutta tilaukset on tehtävä ajoissa, ja viimeistään huhtikuussa, mikäli
halutaan päästä mukaan saman vuoden projekteihin. Hinnaksi tulee 335 euroa/päivä, ja ELY-keskus
edellyttää kahden talkootyöläisen mukanaoloa.
Savola muistutti vielä, että vesinäytteitä pääsee jokainen itse katsomaan netistä osoitteella
OIVA/vedenlaatu.
Anne-Marie Hagman/ ELY-keskus tekee järvien kunnostussuunnitelmia.

PÖYTÄKIRJA
1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Pekka Perttula avasi kokouksen.
2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Perttula ja
sihteeriksi Marjut Jousi. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tellervo ja
Erkki Pyrrö.
3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli lähtenyt
sähköpostitse 2 viikkoa ennen kokousta ja kutsu oli myös esillä niin järven Salon kuin
Raaseporinkin puoleisilla ilmoitustauluilla.
4. TODETAAN LÄSNÄOLEVAT
Todettiin, että läsnä olevista 21 hengestä yhdistyksen jäseniä oli 12 ja loput 9 henkeä olivat
perheenjäseniä.
5. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Hyväksyttiin kutsun yhteydessä jaettu työjärjestys.
6. VUOSIKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO
Puheenjohtaja kävi läpi toimintakertomuksen ja totesi ensimmäisen toimintavuoden olleen
lähinnä tietojen kartuttamista järven veden laadusta ja mahdollisista suojelutoimenpiteistä.
Toimintakertomus hyväksyttiin.
Esitettiin hallituksen hyväksymä tilinpäätös, johon kokous ei esittänyt muutoksia.
Tilintarkastajan kuolemantapauksen takia kokouksessa ei ollutkaan käytettävissä
tilintarkastajan lausuntoa. Tileissä ei vuoden aikana ollut kuitenkaan jäsenmaksutulojen
ohella muita tapahtumia kuin perustamiskokouksen paikan vuokramenot. Hyväksyttiin
yksimielisesti tilintarkastajan lausunnon puuttuminen.
7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN
Päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille.
8. TOIMINTASUUNNITELMA, TALOUSARVIO SEKÄ JÄSENMAKSUN SUURUUS
Vahvistettiin ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä talousarvio vuodelle 2011.
Jäsenmaksun suuruudesta (20 euroa) käytiin keskustelua ja päätettiin hyväksyä hallituksen
ehdotus jäsenmaksun nostamisesta 40 euroon. Todettiin myös, että yhdistys ottaa
kiitollisena vastaan myös kannatusjäsenten, kuten muitten perheenjäsenien, jäsenmaksut (20
euroa). Äänestysoikeus on kuitenkin ainoastaan yhdistyksen varsinaisella jäsenellä.
Korotettu jäsenmaksu nähtiin tarpeelliseksi, jotta voidaan suorittaa järven vedenlaadun
parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Ensimmäiseksi päätettiin tilata ELY-keskuksen
suorittama roskakalan kartoitus, jonka hinnaksi tulee 335 euroa.
9. HALLITUKSEN JA VALIOKUNTIEN JÄSENTEN SEKÄ TILINTARKASTAJIEN
PALKKIOT

Päätettiin, ettei yhdistys suorita palkkioita tai korvauksia kuluista hallituksen ja valiokuntien
jäsenille tai tilintarkastajille.
10. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ
Päätettiin säilyttää hallituksen jäsenten lukumäärä samana (6) edelleen.
11. VALITAAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JA JÄSENET
Perustamiskokouksessa päätettiin, että puheenjohtajan ja sihteerin toimet kestävät kaksi
vuotta, joten puheenjohtaja Pekka Perttula ja sihteeri Marjut Jousi jatkavat edelleen vuonna
2011. Myös kotisivuista vastaavan Tuomo Hakalan pesti oli sovittu kaksivuotiseksi.
Erovuoroisista Urban Silén, Merja Viitala ja Marja Laitio valittiin edelleen jatkoon.
12. VALITAAN TILINTARKASTAJAT JA HEIDÄN VARAMIEHENSÄ
Valittiin tilintarkastajiksi Erkki ja Tellervo Pyrrö. Edellisen varamieheksi valittiin Pentti
Wallenius ja jälkimmäisen varamieheksi Harri Leinonen.
13. MUUT ESILLETULEVAT ASIAT
Muita asioita ei tullut esille.
14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pekka Perttula
puheenjohtaja

Marjut Jousi
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Erkki Pyrrö

Tellervo Pyrrö

