PUONTPYÖLINJÄRVI-FRANKBÖLETRÄSKET SUOJELUYHDISTYS ry
VUOSIKOKOUS
KOKOUSAIKA: 26.8.2011
KOKOUSPAIKKA: Fylgia, Hulta, Trollshovdantie 28
LÄSNÄ: 19 henkeä (liitteenä kokouksessa kiertänyt nimilista)
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 ilmoitustauluilla järven
Salon sekä Raaseporin puoleisilla ilmoitustauluilla.
4. TODETAAN LÄSNÄOLEVAT
Todettiin, että läsnä olevista 19 hengestä jäseniä oli 16 ja tukijäseniä kolme.
5. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Hyväksyttiin kutsun yhteydessä lähetetty työjärjestys.
6. VUOSIKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO
Puheenjohtaja kävi läpi vuosikertomuksen ja totesi suojeluyhdistyksellä olevan 21 jäsentä,
sekä lisäksi joitakin kannatusjäseniä.
Taloudenhoitaja Merja Viitala esitti hallituksen hyväksymän tilinpäätöksen sekä
tilintarkastajien lausunnon.
7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN.
Päätettiin vahvistaa tilinpäätös sekä myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille.
8. TOIMINTASUUNNITELMA, TALOUSARVIO JA JÄSENMAKSUN SUURUUS
Vahvistettiin ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma 2011-2012.
Talousarvioon päätettiin muuttaa Raaseporilta anotun 2.000 euron tilalle 400 euroa, jonka
Raasepori on luvannut antaa yhdistykselle.
Todettiin, ettei jäsenillä ole tarvetta lisämaksuun, vaan jäsenmaksun suuruus on edelleen 20
euroa.
9. HALLITUKSEN JA VALIOKUNTIEN JÄSENTEN SEKÄ TILINTARKASTAJIEN
PALKKIOT
Päätettiin, ettei yhdistys suorita palkkioita tai korvauksia kuluista hallituksen ja valiokuntien
jäsenille tai tilintarkastajille, vaan toimintaa jatketaan edelleen talkoovoimin.

10. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ
Päätettiin säilyttää hallituksen jäsenten lukumäärä (6) edelleen samana.
11. VALITAAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JA JÄSENET
Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat kahdeksi vuodeksi valitut puheenjohtaja Pekka
Perttula, sihteeri Marjut Jousi ja kotisivuvastaava Tuomo Hakala. Heidät kaikki valittiin
uudestaan hallitukseen, Jousi ja Hakala seuraavaksi kahdeksi vuodeksi, mutta Perttula
suostui jatkamaan vain vuoden.
12. VALITAAN TILINTARKASTAJAT JA HEIDÄN VARAMIEHENSÄ
Tilintarkastajiksi valittiin Erkki ja Tellervo Pyrrö. Edellisen varamieheksi valittiin Pentti
Wallenius ja jälkimmäisen varamieheksi Harri Leinonen.
13. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Kokouskutsussa luvattiin käsitellä järvemme suojeluun liittyviä asioita, kuten koekalastus,
veden laatu, tuulivoimapuisto, mökkivuokraushanke, moottoriveneily ja metsästys.
Yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa oli päätetty järjestää koekalastukset järvellä kahdesti
syyskuun aikana: 5.-6. 9 ja tarvittaessa vielä 28.-30.9.
Kunakin päivänä oli tarkoitus saada järven asukkaista mukaan myös 2-4 avustajaa saaliin
vastaanottamista, punnitsemista ja kirjaamista varten.
Puheenjohtajan mukaan enää ei ole tarvetta tuhlata rahoja kalliisiin järviveden näytteisiin,
sillä ELY-keskus otti talvella näytteitä todeten pintaveden hyväksi, mutta happikadon
vallitsevan pohjalla.
Tuulivoimapuisto puhutti pitkään kokousväkeä.
Puheenjohtaja selosti tuulivoimapäällikkö Antti Kettusen kanssa käymäänsä
puhelinkeskustelua. Siinä oli mm. käynyt ilmi, että YVA-selostus valmistuu vuoden 2011
puolella, jonka jälkeen asiasta annetaan lausunto. Kaava valmistuu keväällä 2012. Myllyjä
on suunniteltu pystytettävän 10-12 kpl, niiden mastokorkeus olisi 120-140 m ja lavojen
korkeus 50-60 m. Mastojen kokonaiskorkeudeksi jäisi alle 200 m. Masto olisi joko pyöreä
tai kulmikas, Eiffel-tornin mallinen.
Melun, äänen ja vilkkumisen suhteen ohjearvot alittuvat. Merkittävimpänä voi pitää
maisemallista, esteettistä haittaa.
Lavat pyörivät tuulella 4-20 m/s. Jos tuulen nopeus on yli 20 m/s, lavat pysäytetään
turvallisuussyistä.
Kokouksessa käydyssä keskustelussa kävi ilmi, että edellinen selvitys oli tehty 2007, ja
silloin katsottiin, ettei tuulivoima tällä alueella riitä. Yleensä tuulimyllyt sijoitetaan
merialueille erityisen tuulisille paikoille.
Kyseltiin myös, ovatko myllyjen paikat lopulliset, vai voiko niitä vielä muuttaa.
Raasepori on ottanut asiaan kielteisen kannan, joten kaikki myllyt sijoitetaan Salon puolelle.
Puheenjohtaja totesi, että jokainen ranta-asukas voi ottaa itse kantaa
tuulivoimalahankkeeseen. Jos suojeluyhdistys tekee lausunnon YVA-selostuksesta, on
lausunto ja sen sisältö käsiteltävä ylimääräisessä yhdistyskokouksessa. Sovittiin, että
selostuksen valmistuttua se pannaan yhdistyksen kotisivulle.
Kokouksen osanottajille tuli uutena asiana tieto Frankbölen ranta-asemakaavan osallistumisja arviointisuunnitelmasta. Suunnitelman laatiminen on aloitettu jo vuoden 2010 puolella,

mutta ranta-asukkaat tai suojeluyhdistys eivät ole saaneet siitä mitään informaatiota.
Lisätietoa Frankbölen kartanon mökkikylähankkeesta saa netistä osoitteesta: Raasepori
Frankböleträsket. Kaavan numero on 7687.
Moottoriveneilyä ei koeta riesana järvellämme, mutta tulevaisuutta silmälläpitäen päätettiin,
että hallitus valmistelee esityksen moottorikoon rajoittamisesta korkeintaan 5 hv.
Mitä metsästykseen tulee, todettiin, että se kuuluu syksyisin osana paikallisten elinkeino- ja
harrastustapaan.
Sinilevän suhteen tilanne on parantunut, sillä ainoastaan järven pohjoisosan länsirannalla on
havaittu levää juhannuksen jälkeen parina päivänä.
14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti yleisöä aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen.
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