
PUONTPYÖLINJÄRVI-FRANKBÖLETRÄSKET SUOJELUYHDISTYS RY 

TOIMINTAKERTOMUS 2018–2019 

1. YLEISTÄ 
Suojeluyhdistys perustettiin 21.8.2009, joten kysymyksessä oli yhdistyksen 10. toimintavuosi.         
Toimintakertomus määrittelee toimintamme kesästä 2018 kesään 2019 asti. Yhdistyksen tavoitteet ovat           
edelleen olleet samat kuin ennenkin eli: 

● järven ranta-asukkaiden saaminen yhdistyksen jäseniksi mahdollisimman laajasti 
● tehokas vuorovaikutteinen tiedonkulku yhdistyksen sisällä 
● yhteistyön kehittäminen järven tilaan vaikuttavien sidosryhmien kanssa 
● järven veden laatua parantavien toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen mahdollisuuksien 

mukaan 
● ranta-asukkaiden tekemien järveen kohdistuvien toimenpiteiden kartoittaminen ja analysointi 

tarvittavassa määrin 
 

2. JÄSENET 
Yhdistyksen äänioikeutettujen jäsenten määrä oli vuoden 2018 lopussa 19 henkeä.  

3. YHDISTYKSEN KOKOUKSET 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 24.8.2018 Perniön vanhalla kunnantalolla, Lupajantie 1. Läsnä oli 10            
äänioikeutettua jäsentä ja 6 kannatusjäsentä. 

4. HALLITUS, TOIMIHENKILÖT JA JÄSENMAKSU 
Hallitus 

  Toimikausi 

Puheenjohtaja 

Varapuheenjohtaja 

Sihteeri 

Jäsenet 

Pekka Perttula 

Urban Silén 

Marjut Jousi 

Tuomo Hakala 

Marita Toivoniemi 

Ari Hiltunen  

8/2018-8/2020  

8/2018-8/2020  

8/2018-8/2020  

8/2017-8/2019 (erovuorossa)  

8/2018/2020  

8/2017-8/2019 (erovuorossa) 

   

 

Hallituksen toimintaan on rahastonhoitajana osallistunut myös Merja Viitala. 

Hallitus on pitänyt kaksi virallista kokousta. Lisäksi asioita on hoidettu sähköpostiyhteyksien avulla. 

Yhdistyksen tilintarkastajina ovat toimineet: 

Kristiinaq Sundberg Arja Kemppainen  

Arto Sundberg Kalle Lamminen 

Yhdistyksen jäsenmaksuna oli 20 €/jäsen/vuosi.  

5. TIEDOTUSTOIMINTA 



Yhdistyksellä on oma kotisivu, johon on tallennettu yhdistyksen perustiedot sekä ajankohtaiset asiat.            
Asiantuntijana kotisivun ylläpidossa on ollut Tuomo Hakala. 

Yhdistyksen kotisivun osoite on: www.puontpyolinjarvi-frankboletrasket.info  

 

6. YHTEISTYÖ KUNTIEN SEKÄ YMPÄRISTÖ- JA KALATALOUSVIRANOMAISEN KANSSA 
Salon ja Raaseporin kaupunkien taloudellisten vaikeuksien johdosta taloudellisia avustuksia yhdistyksen          

toimintaan tai järven suojeluun liittyviin toimenpiteisiin ei ole saatu.  

Uudenmaan ELY-keskukselta olemme saaneet suojeluun liittyviä neuvoja sekä tutkimustuloksia järven          
tilanteesta.  

Kaikki edellä mainitut tutkimukset kuuluvat ELY-keskuksen toimesta määräajoin tehtäviin tutkimuksiin eikä           
niistä aiheudu kustannuksia yhdistykselle. Seuraavan kerran järvemme on ELY-keskuksen omassa          
tutkimusohjelmassa vuonna 2021. 

 

7. JÄRVEN SUOJELUUN LIITTYVÄT TOIMENPITEET 
Suojeluyhdistystä perustettaessa tärkein tavoitteemme oli järven suojelu. Vuosittain eri laajuisina esiintyviä           

sinileväkasvustoja ei toimintakautena havaittu.  

 
Näsenkartanon tuulivoimapuistolla on hyväksytty asemakaava ja rakennuslupa.  
Rakentamisen käynnistyminen on riippuvainen uusista uusiutuvan energian avustuksista,        
ympäristönsuojelun arvostuksesta, öljyn hintakehityksestä sekä poliittisista päätöksistä.       
Tuulivoimapuiston toteutustilannetta on tiedusteltu TuuliWatilta 1-2 kertaa vuodessa. Rakentamisen         
ajankohdasta ei ole tehty päätöstä.  
 
Järvemme itärannalla on yhä edelleen vireillä Frankbölen alueen ranta-asemakaavan laadinta.          

Suunnitelman laatiminen on aloitettu jo vuoden 2010 puolella, mutta kaavan laatijalta tai alueen             

omistajalta ei ole edelleenkään saatu mitään tarkempaa informaatiota hankkeesta, sen laajuudesta tai            

tavoiteaikataulusta. Raaseporin kaupungin edustajilta saadun tiedon mukaan hanke ei ole tämänkään           

toimintavuoden aikana edistynyt aiemmasta eli mitään uutta kerrottavaa asiasta ei edelleenkään ole.            

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on löydettävissä Raaseporin kaupungin nettisivuilta osoitteesta: 

Raasepori Frankböleträsket. Kaavan numero on 7687. 

Toimintakauden aikana olemme seuranneet ympäristömme tulevaisuuteen liittyviä pitkäkestoisissa        

hankkeita, jotka saattavat merkittävästi vaikuttaa ympäristömme viihtyisyyteen. Tämä tarkoittaa sitä, että           

varsinaisen mökki-rantaelämän lisäksi joudumme jokainen osaltamme ottamaan kantaa näihin asioihin.          

Tavoitteenamme on ollut säilyttää järvemme veden laatu, luonnonkauniit ja rauhalliset maisemat hyvinä            

sekä pitkäjännitteinen ympäristömme suojelu. 

 

Suojeluyhdistyksen hallitus 

 

http://www.puontpyolinjarvi-frankboletrasket.info/

