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TOIMINTASUUNNITELMA 2020 - 2021
1. YLEISTÄ
Toimintasuunnitelma on yhdistyksen kahdestoista kokovuotinen suunnitelma.
Toimintasuunnitelmassa pääpaino on asetettu:
●

järven ranta-asukkaiden saamiseen yhdistyksen jäseniksi mahdollisimman laajasti

●

tehokkaaseen vuorovaikutteiseen tiedonkulkuun yhdistyksen sisällä

●

yhteistyön kehittämiseen järven tilaan vaikuttavien sidosryhmien kanssa

●

järven veden laatua parantavien toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen mahdollisuuksien
mukaan

●

ranta-asukkaiden tekemien järveen kohdistuvien toimenpiteiden kartoittamiseen ja analysointiin
tarvittavassa määrin

●

jäsenmaksujen keräämisen tehostamiseen

2. TIEDOTUSTOIMINTA
Yhdistyksen oman kotisivun kehitystyötä jatketaan edelleen ja sinne viedään mahdollisimman paljon järven
tilasta kertovaa materiaalia sekä tietoa yhdistyksen toiminnasta. Tavoitteena on saada aikaan aktiivinen ja
vuorovaikutteinen yhteistoiminta yhdistyksen hallituksen sekä järven ranta-asukkaiden välillä. Kotisivuille
talletetaan yhdistyksen perustiedot sekä kaikki yhdistystä ja järveä koskevat ajankohtaiset asiat.
Suojeluyhdistyksen jäsenmaksusta muistutetaan vuosikokouksessa ja lisäksi kaikille osallistujille jaetaan
jäsenmaksua koskevat maksutiedot. Jäsenmaksun maksamisesta muistutetaan myös erillisellä sähköpostilla
vuosikokouksen jälkeen.

3. YHTEISTYÖ KUNTIEN SEKÄ YMPÄRISTÖ- JA KALATALOUSVIRANOMAISEN
KANSSA
Yhteistoimintaa sekä tiedonvaihtoa Raaseporin ja Salon kaupunkien ympäristötoimialojen kanssa
kehitetään edelleen kaupunkien taloustilanteen sallimissa puitteissa. Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa
vakiintunutta yhteydenpitoa jatketaan ja pyritään saamaan ELY-keskukselta tarkempaa tietoa toimista,
joilla järven tilaa voidaan säilyttää ja ylläpitää ilman merkittävien kustannusten syntymistä.

Lisäksi kartoitetaan muita yhteistyön mahdollisuuksia ja esitetään yhteistyöaloitteita koskien järvemme
ympäristöselvityksiä ja hoitotoimenpiteitä.

4. JÄRVEN SUOJELUUN LIITTYVÄT TOIMENPITEET
●

Uudenmaan ELY-keskus on tehnyt järvessä melko laajoja omia tutkimuksiaan koskien järven
vedenlaatua, sen kasviplanktonin tilannetta sekä pohjaeläinten esiintyvyyttä. Suojeluyhdistys on
saanut nämä tulokset ELY-keskukselta. Tutkimuksissa ei ole ilmennyt mitään erityisen hälyttävää
lukuun ottamatta järven syvänteiden hapettomuutta syyskuun 2015 näytteissä. Tietoa järven tilasta
on näiden tutkimusten myötä käytettävissä melko runsaasti eikä muiden näitä laajempien
tutkimusten tekeminen vaikuta tässä vaiheessa tarpeelliselta.

●

Uudenmaan ELY-keskuksen tutkimustuloksia arvioidaan siltä kannalta, onko tuloksissa jotain
sellaista mihin järven suojeluun liittyvien toimenpiteiden avulla voitaisiin ja olisi
tarkoituksenmukaista pyrkiä jatkossa vaikuttamaan.

●

Näsenkartanon tuulivoimahankkeen toteutumista seurataan ja valvotaan erityisesti hankkeeseen
sidottua järven hapetuslaitteiston toteutusta, toteutusaikataulua sekä asennetun laitteiston
toimintaa. ST1 Oy:öön ollaan edelleen yhteydessä ja tiedustellaan rakentamisen aloittamisen
oletettua aikataulua ja pyydetään tarkempaa selvitystä järven hapetuslaitteiston toteuttamisen
tavasta sekä sen suunnitellusta aikataulusta. Uudenmaan ELY-keskuksen viimeisimpien
vedenlaatunäytteiden perusteella vaikuttaa selvältä, että hapetuksesta olisi merkittävää hyötyä
järven syvänteiden happitilanteeseen tiettyinä aikoina vuodesta, varsinkin loppukesästä.

●

Frankbölen kartanon ranta-asemakaavan laadintaa seurataan edelleen ja hankkeesta pyritään
saamaan enemmän ja tarkempaa tietoa siinä tapauksessa, että hanke ylipäätään vielä lähtee
etenemään nykyisestä pysähtyneestä tilastaan.

●

Lisäksi yhdistys jakaa järven suojelua koskevaa informaatiota. Tarkoituksena on aktivoida ja
motivoida ranta-asukkaita suojelemaan järveä henkilökohtaisilla toimenpiteillään.

●

Tutkimme erilaisia mahdollisuuksia avustusten saamiseen järven puhdistukseen ja ylläpitoon
liittyen.

5. HALLINTO JA JÄSENMAKSUT
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus.
Yhdistys osallistuu tilaisuuksiin, joissa käsitellään järveemme liittyviä asioita ja joista on hyötyä järvemme
suojelussa.
Jäsenmaksua peritään edelleen 20 €/jäsen/vuosi.

Suojeluyhdistyksen hallitus

