PUONTPYÖLINJÄRVI-FRANKBÖLETRÄSKET SUOJELUYHDISTYS RY
TOIMINTAKERTOMUS 2021 – 2022
1. YLEISTÄ
Suojeluyhdistys perustettiin 21.8.2009, joten kysymyksessä oli yhdistyksen 13. toimintavuosi.
Toimintakertomus määrittelee toimintamme kesästä 2021 kesään 2022 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 Exilion Tuuli Ky (ent. Tuuliwatti, St1)
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 2021 lopussa 18 henkeä.

3. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 15.10.2021 Perniön vanhalla kunnantalolla, Lupajantie 1. Läsnä
oli 8 jäsentä.

Hallitus kokoontui 2 kertaa 15.10.2021 ja 23.3.2022. 23.3.2022 Pidetty kokous oli yhdistyksen 32.
hallituksen kokous.

4. HALLITUS, TOIMIHENKILÖT JA JÄSENMAKSU
Hallitus
Toimikausi
Puheenjohtaja

Ari Hiltunen

8/2019 - 7/2022

Varapuheenjohtaja

Urban Silén

8/2018 - 7/2022

Sihteeri

Arja Kemppainen

8/2019 - 7/2022

Jäsenet

Pekka Perttula
Tuomo Hakala
Marita Toivoniemi

08/2009 - 7/2022
08/2017 - 7/2022
08/2018 - 7/2022

Hallituksen toimintaan on rahastonhoitajana osallistunut myös Merja Viitala.
Hallitus on pitänyt yhden virallisen kokouksen. Lisäksi asioita on hoidettu WhatsApp-ryhmän ja
Googlen työkalujen avulla.
Toiminnantarkastajina ovat toimineet Mervi Lahti ja Markku Lehtonen ja heidän varamiehinään
Kristiina ja Arto Sundberg.
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
Edellisellä kaudella 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.

Vuoden 2021 kesällä järven asukkaille perustettiin yhteinen WhatsApp-ryhmä vapaamuotoista
yhteydenpitoa ja pienimuotoista tiedottamista varten. 15.10.21 ryhmässä oli 21 jäsentä. 25.7.21
ryhmässä oli 21 jäsentä.

6. YHTEISTYÖ KUNTIEN SEKÄ YMPÄRISTÖ- JA KALATALOUSVIRANOMAISEN
KANSSA
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.
Salon ja Raaseporin kaupunkien taloudellisten vaikeuksien johdosta taloudellisia avustuksia
yhdistyksen toimintaan tai järven suojeluun liittyviin toimenpiteisiin ei ole saatu.
Yhdistys ylläpitää yhteyksiä Salon ja Raaseporin rakennusvalvontaan.
Raaseporin ja Salon rakennusvalvonnasta saatujen tietojen mukaan uusia kaavoitusmuutoksia tai
hankkeita ei ole järven alueella.

7. JÄRVEN SUOJELUUN LIITTYVÄT TOIMENPITEET
Suojeluyhdistystä perustettaessa tärkein tavoitteemme oli järven suojelu.
Saimme ELY-Keskukselta (Jaana Marttila) nyt pääsyn järven vedenlaadun mittaustuloksiin
ympäristötiedon hallintajärjestelmä Herttaan. Suosittelemme tutustumaan kyseiseen
järjestelmään. Järven uusimmat mittaustulokset ovat vuodelta 2022. ELY-keskukselta saadun
tiedon mukaan puontpyölinjärvi on seuraavan kerran mukana mittausohjelmassa vuonna 2022.
Tämän jälkeen seuraava näytteenottovuosi olisi 4-6 vuoden kuluttua.
Yhdistys on jatkanut SYKE ympäristökeskuksen tarjoaman järvitiedon/datan tutkimista.
Ympäristöystävällisten pesuaineiden käyttöä suositellaan nyt ja jatkossa. Erilaisista
mahdollisuuksista voidaan jakaa tietoa yhdistyksen tiedotteiden ohessa.
Näsenkartanon tuulivoimapuiston (Salo, Näsenkartano) omistaa nykyään Exilion Tuuli Ky. Exilion
(Pasi Valasjärvi 13.10.21) vastaus kysymykseemme hankkeen tilasta: “Olemme arvioineet kaikkia
omistamiamme kehityshankkeitamme kokonaisuutena ja Näsekartanon hankeen etenemisellä ei
ole tällä hetkellä kiirettä.”
Tavoitteenamme on ollut säilyttää järvemme veden laatu, luonnonkauniit ja rauhalliset maisemat
hyvinä sekä pitkäjännitteinen ympäristömme suojelu.
Suojeluyhdistyksen hallitus

