Puheenjohtajan joulutervehdys

Olemme tämän vuoden aikana juhlineet Suomessa ja myös hyvin kansainvälises7 SUOMI 100
JUHLAVUOTTA. Kohokohta juhlalle oli Itsenäisyyspäivä lukuisina juhlavine ja isänmaallisine 7laisuuksineen.
Koska Itsenäisyyspäivä 2017 oli meillä parhaaseen kaamosaikaan, niin me Puontpyölinjärven ranta-asukkaat
vie7mme Itsenäisyyspäivää ko7paikkakunnillamme. Me, jotka emme asu järven läheisyydessä, voimme
kuvitella kaamoksen hämärän järvimaisemamme ja rantoja myöten täynnä olevan järvemme. Pitäisikö
käydä tarkistamassa, onko laituri ja vene ankkuroitu riiEäväs7 maan puolelle.
Viime kesä aurinkoineen ja sateineen tarjosi meille hyviä kesäisiä muistoja. Mus7kka- ja puolukkasato oli
mielestäni eriEäin hyvä. Kantarelleja löytyi jo heinäkuussa ja syyskuussa oli ilo poimia isolakkisia
suppilovahveroita. Hyviä herkkutaHpaikkoja en viime kesänä löytänyt.
Viime kesästä voimme ilolla todeta, eEä levän esiintyminen jäi todella vähäiseksi. Minulta levä jäi kokonaan
näkemäEä. Vesi oli niin lämmintä, eEä saimme uida puhtaan lämpimässä vedessä.
Vuosikokoukseemme osallistui 17 ranta-asukasta. Kokouksessa käsiEelimme sääntöjemme mukaiset asiat.
Hieno asia oli saada nuoremman polven jäsen hallitukseemme. Ari Hiltunen on kolmannen polven rantaasukas, joka tuntee järvemme syntymästään as7. Toivonkin, eEä tulevina vuosina saamme yhdistykseemme
uusia ja energisiä nuoremman polven ranta-asukkaita.
Toimintamme on oman tekemisemme ja ak7ivisuutemme varassa. Salon ja Raaseporin kaupunkien kireä
talous7lanne jatkuu, joten heiltä emme ympäristönsuojeluun liiEyviä avustuksia saa. Omat resurssimme
ovat riiEämäEömät järven merkiEäviin tutkimuksiin.
Vuosikokouksessa keskustelimme keinoista saada ranta-asukkaat liiEymään yhdistykseemme. Sovimme,
eEä laadimme 7edoEeen, jossa kerromme yhdistyksestämme ja toivomme kaikkien ranta-asukkaiden
liiEyvän yhdistykseemme. Vaikka kaikissa asioissa emme ole samaa mieltä, pidän tärkeämpänä tuoda
erilaisia ajatuksia kokouksiimme kuin erota jäsenyydestä tai olla liiEymäEä. Pää7mme jakaa 7edoEeen
myös niille ranta-asukkaille, jotka eivät omista tonHa. Heidän mukanaolonsa kokouksissa ja toiminnassa
ilman äänioikeuEa lisäisi 7edonkulkua meille tärkeissä järviasioissa.

Kokouksen pääEeeksi luontoharrastaja Jarmo Markkanen kertoi sanoin ja kuvin lähimetsiemme eläimistä.
Tässä ote sihteerimme Marjut Jousen kirjoiEamasta pöytäkirjasta.
Erämaan oloisen järvemme ympäristössä viihtyvät Markkasen mukaan monet harvinaisetkin eläimet ja
isoille maanisäkkäillekin riiEää elin7laa tarpeeksi. Järven eri saarissa on jo vuosikymmenten ajan pesinyt
kalasääski, merikotkasta on havaintoja, samoin liito-oravista ja viime aikoina saukkokin on tullut takaisin
järvialueelle. Ison kissan, ilveksen, jalanjälkiä on näkynyt, satunnaisia karhujakin on havaiEu Kirs7lahden
suunnalla, ja susia on liikkunut 7eEäväs7 Hultassa as7.
Tuulivoima
AnH KeEunen TuuliWa7sta kertoi, eEä Näsen tuulivoimapuistohanke on edelleen vireillä. Kaavoituksen
osalta kaikki valitukset on käsitelty ja mahdollisuudet totuEamiseen ovat olemassa. Rakennusluvasta on
tehty valituksia ja niiden käsiEely on hallinto-oikeudessa. Päätös rakentamisesta ja sen aikataulusta tehdään
TuuliWa7ssa sen jälkeen, kun valitusprosessi on saatu loppuun käsiteltyä.
Rantakaava
Tein 4.12.2017 soiton Raaseporin kaupungille. Niklas Skog kertoi, eEä Frankbölen ranta-kaavoituksessa ei
ole tapahtunut mitään viime vuosien aikana. Sisämaan puolella saaEaa olla meneillään 1-3 rakennuksen
rakennuslupahakemus.
Vesien suojelun mahdollisuudet
MerkiEäviä saastelähteitä ei järvemme valuma-alueellamme tällä hetkellä ole, joten järven saastuminen ja
happikato ovat paljol7 riippuvainen meidän omista tekemisistä.
Pitäkäämme siis hyvää huolta
järvestämme. Jos veden laatu pääsee uhkaavas7 huononemaan nykyisestä, ei nopeita
parannustoimenpiteitä ole olemassa.
Yhdistyksen koDsivut
Yhteys- ja muita 7etoja yhdistyksestämme löydät ko7sivuiltamme:

hEp://www.puontpyolinjarvi-frankboletrasket.info/
Vies7t ko7sivuillemme ovat tervetulleita.
Hallituksen tavoite on, eEä kaikki ranta-asukkaat kuuluisivat suojeluyhdistykseemme ja toisivat oman
panoksensa järvemme suojeluun liiEyvissä asioissa.

Kiitän jäseniämme ja sidosryhmiämme kuluneesta vuodesta ja toivotan kaikille.

Hyvää ja Rauhallista Joulua ja Onnellista UuEa VuoEa.
Pekka PerEula

