PUONTPYÖLINJÄRVI-FRANKBÖLETRÄSKET SUOJELUYHDISTYS RY
TOIMINTAKERTOMUS 2019 – 2020
1. YLEISTÄ
Suojeluyhdistys perustettiin 21.8.2009, joten kysymyksessä oli yhdistyksen 11. toimintavuosi.
Toimintakertomus määrittelee toimintamme kesästä 2019 kesään 2020 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
o ELY-Keskus
o ST1 (Tuuliwatti)
o Raaseporin rakennusvalvonta
o Salon rakennusvalvonta
o Suomen luonnonsuojeluyhdistys, Salon luonto
● 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 2019 lopussa 18 henkeä.

3. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 30.9.2019 Perniön vanhalla kunnantalolla, Lupajantie 1.
Läsnä oli 9 äänioikeutettua jäsentä ja 6 kannatusjäsentä.

4. HALLITUS, TOIMIHENKILÖT JA JÄSENMAKSU
Hallitus
Toimikausi
Puheenjohtaja

Ari Hiltunen

8/2019 - 09/2020

Varapuheenjohtaja

Urban Silén

8/2018 - 09/2020

Sihteeri

Arja Kemppainen

8/2019 - 09/2020

Jäsenet

Pekka Perttula
Tuomo Hakala
Marita Toivoniemi

08/2009 - 09/2020
08/2017 - 09/2020
08/2018 - 09/2020

Hallituksen toimintaan on rahastonhoitajana osallistunut myös Merja Viitala.
Hallitus on pitänyt yhden virallisen kokouksen. Lisäksi asioita on hoidettu WhatsApp-ryhmän ja
Googlen työkalujen avulla.
Yhdistyksen tilintarkastajina ovat toimineet:
Kristiina Sundberg

Arja Kemppainen

Arto Sundberg

Kalle Lamminen

Yhdistyksen jäsenmaksuna oli 20 €/jäsen/vuosi.
Puheenjohtajan ja/tai nimenkirjoittajan muutosilmoitus tehtiin yhdistysrekisteriin (Muutosilmoitus
3319111400075, Y-tunnus: 3068504-7)

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
Yhdistykselle avattiin myös yhteinen uusi sähköposti : puontpyolinjarvi@gmail.com
Yhdistyksen vanhoja dokumenttiarkistoja on siirretty Googlen drive-arkistoon, jotta ne ovat
helpommin kunkin hallituksen käytössä. Ari Hiltunen ja Tuomo Hakala ovat ylläpitäneet Google
tiliä.

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. Kesäkuun 2020
hellejakson jälkeen saimme ilmoituksia pienimuotoisesta levän kasvusta. Viileämpi ja tuulisempi
heinäkuun kuitenkin sekoitti vettä ja näytti pysäyttävän levän kasvun etenemisen.
Vuoden 2020 keväästä alkaen globaali Korona-epidemia on sekoittanut kaikkien järvemme
ranta-asukkaiden elämää. Olemmekin myös yhdistyksemme puolesta pyytäneet järven asukkaita
ja vieraita välttämään tarpeettomia vierailuja maatiloilla. Tilanteen seuraamista jatketaan.
Saimme ELY-Keskukselta nyt pääsyn järven vedenlaadun mittaustuloksiin ympäristötiedon
hallintajärjestelmä Herttaan. Suosittelemme tutustumaan kyseiseen järjestelmään.
Ympäristöystävällisten pesuaineiden käyttöä suositellaan nyt ja jatkossa. Erilaisista
mahdollisuuksista voidaan jakaa tietoa yhdistyksen tiedotteiden ohessa.
Näsenkartanon tuulivoimapuistolla on hyväksytty asemakaava ja rakennuslupa. Rakentamisen
käynnistyminen on riippuvainen uusista uusiutuvan energian avustuksista, ympäristönsuojelun
arvostuksesta, öljyn hintakehityksestä sekä poliittisista päätöksistä. Tuulivoimapuiston mahdollista
toteutustilannetta tiedusteltiin tänäkin vuonna Tuuliwatti/ST1 Antti Kettuselta, toteuspäätöksiä ei
ole tehty. On myös hyvä huomata, että tuulivoimateknologian kehitys etenee nopeasti ja
suunnitelmat vanhenevat nopeasti. Tietoja uusista suunnitelmista ei ole.
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. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on löydettävissä
Raaseporin kaupungin nettisivuilta osoitteesta: Raasepori Frankböleträsket. Kaavan numero on
7687.
Raaseporin rakennusvalvonnasta saatiin 2.9. tieto, ettei uusia kaavahankkeita ole käynnistynyt
alueella.Myöskään Franbölen ranta-asemaakaavahanke ei etene tällä hetkellä.
Salon rakennusvalvonnasta kerrottiin, ettei alueelle ole uusia hankkeita ole tiedossa.

Tavoitteenamme on ollut säilyttää järvemme veden laatu, luonnonkauniit ja rauhalliset maisemat
hyvinä sekä pitkäjännitteinen ympäristömme suojelu.
Suojeluyhdistyksen hallitus

