Puheenjohtajan Joulutervehdys

Vuoden 2018 lähestyessä loppuaan voimme hyvillä mielin todeta, e9ä järvemme veden laatu on pysynyt
ennallaan eli hyvälaatuisena. Lämpimästä kesästä huolima9a sinilevähavaintoja emme ole todenneet.
Vähäsateisuudesta johtuen veden pinta on ollut poikkeuksellisen alhaalla.
Kaunis ja aurinkoinen kesä tarjosi meille hyvät olosuhteet kesäisiin harrastuksiimme. Aurinko paistoi ja vesi
oli lämmintä jopa vielä syyskuunkin puolella tarjoten hyviä uinAhetkiä.
Kesällä kuivuudesta johtuen musAkat kuivuivat jo ennen kypsymistä ja sieniä oli vaikeata löytää. Syksyllä
Alanne selväsA parani, mm. kantarelleja, ta9eja ja suppilovahveroita löytyi kiite9ävän paljon.
Vuosikokouksen pidimme Perniössä enAsellä kunnantalolla. Kokoukseen osallistui ilahdu9avan paljon rantaasukkaita. Kokouksessa käsi9elimme sääntöjemme mukaiset asiat. Totesimme jälleen, e9ä toimintamme
on oman tekemisemme ja akAivisuutemme varassa. Salon ja Raaseporin kaupunkien kireä talousAlanne
jatkuu, joten heiltä emme ympäristönsuojeluun lii9yviä avustuksia saa. Omat resurssimme ovat
rii9ämä9ömät järven merki9äviin tutkimuksiin. Onneksi mitään suuria ongelmia ei järvellämme ole.
Kokouksen pää9eeksi meillä ei ollut ulkopuolista esiintyjää. Me hoidimme asian omatoimisesA. Esi9elimme
kuvaesityksenä järvemme tutkimuksiin ja ympäristöön sekä koAsivuihimme lii9yviä asioita. Esitys akAvoi
kokousväen vilkkaaseen keskusteluun. Esitys ja vilkas keskustelu toivat meille tutuksi monia sellaisia asioita,
jotka olivat täysin uusia tai antoivat niihin lisäAetoa. PosiAivista oli todeta, e9ä koAsivuillamme vieraillaan
kiite9ävän usein. Saamani posiAivisen palau9een johdosta on aiheellista harkita vastaavan tyyppistä
esitystä seuraavassa vuosikokouksessamme. Olen todella tyytyväinen kokousväen akAivisesta
osallistumisesta keskusteluun.
Tuulivoima
AnL Ke9unen TuuliWaAsta kertoi, e9ä Näsen tuulivoimapuistohanke on edelleen vireillä. Kaavoituksen
osalta kaikki valitukset on käsitelty ja mahdollisuudet totu9amiseen ovat olemassa. Rakennusluvasta on
tehty valituksia ja niiden käsi9ely on edelleen hallinto-oikeudessa. Päätös rakentamisesta ja sen aikataulusta
tehdään TuuliWaAssa sen jälkeen, kun valitusprosessi on saatu loppuun käsiteltyä.
Rantakaava
Tein jälleen soiton Raaseporin kaupungille. Niklas Skog kertoi, e9ä Frankbölen ranta-kaavoituksessa ei ole
tapahtunut mitään viime vuosien aikana.

Vesien suojelun mahdollisuudet
Merki9äviä saastelähteitä ei järvemme valuma-alueellamme tällä hetkellä ole, joten järven saastuminen ja
happikato ovat paljolA riippuvainen meidän omista tekemisistä. Pitäkäämme siis edelleen hyvää huolta
järvestämme. Jos veden laatu pääsee uhkaavasA huononemaan nykyisestä, ei nopeita
parannustoimenpiteitä ole olemassa.
Yhdistyksen ko9sivut
Yhteys- ja muita Aetoja yhdistyksestämme löydät koAsivuiltamme:
h9p://www.puontpyolinjarvi-frankboletrasket.info/
ViesAt koAsivuillemme ovat tervetulleita.
Hallituksen tavoite on, e9ä kaikki ranta-asukkaat kuuluisivat suojeluyhdistykseemme ja toisivat oman
panoksensa järvemme suojeluun lii9yvissä asioissa. Tervetuloa yhdistykseemme.
Koska emme lähetä muistutusta jäsenmaksusta, muistutan siitä tässä yhteydessä. Jäsenmaksu on 20 €/vuosi
ja se maksetaan Puontpyölinjärven suojeluyhdistyksen Alille FI91 4055 0010 5297 21.

Kiitän jäseniämme ja sidosryhmiämme kuluneesta vuodesta ja toivotan kaikille.
Hyvää ja Rauhallista Joulua ja Onnellista UuIa VuoIa!
Pekka PerIula

