
PUONTPYÖLINJÄRVI-FRANKBÖLETRÄSKET R.Y. SUOJELUYHDISTYS 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 

KOKOUSAIKA: 11.8.2017  klo 18.30 
KOKOUSPAIKKA: Perniön vanha kunnantalo, Lupajantie 1 
LÄSNÄ:  17 henkeä (liitteenä kokouksessa kiertänyt nimilista) 

PÖYTÄKIRJA 

1. KOKOUKSEN AVAUS 
    Puheenjohtaja Pekka Perttula avasi kokouksen. 

2.  KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
     Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Perttula ja sihteeriksi   
     Marjut Jousi. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Arto ja Kristiina Sundberg. 

3.  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
     Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli lähtenyt 
     sähköpostitse 2 viikkoa ennen kokousta ja kutsu oli myös esillä järvelle johtavien teiden  
     varsilla olevilla ilmoitustauluilla  sekä Perniön että Raaseporin puolella. 
      
4.  TODETAAN LÄSNÄ OLEVAT 
     Todettiin, että läsnä olevista 17 hengestä jäseniä oli 11 ja tukijäseniä 6. 

5.  KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 
     Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.   

6.  VUOSIKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO 
      Puheenjohtaja kävi läpi vuosikertomuksen  ja esitti hallituksen hyväksymän tilinpäätöksen sekä     
      tilintarkastajien lausunnon.     

7.  TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN 
      Päätettiin vahvistaa tilinpäätös sekä myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille 
      vastuuvelvollisille. 

8.   TOIMINTASUUNNITELMA, TALOUSARVIO JA JÄSENMAKSUN SUURUUS 
      Vahvistettiin ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma 2017-2018. 
      Todettiin, ettei hallituksella ole mitään erityisiä suunnitelmia yhdistyksen varojen 
      käytölle tulevana kautena. 
       
      Yhdistys osallistuu ELY-keskuksen tutkimukseen ahventen elohopeapitoisuudesta, jolla   
      saadaan tärkeää tietoa vesien tilasta. Siihen tarvitaan 10 kpl ahvenia, jotka ovat  
      suuruudeltaan 14,5 - 20,5 cm. Ahvenet voi toimittaa elo -syyskuun aikana puheenjohtajalle,  
      joka toimittaa ne perille pakastettuina. 



       
      Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan eli 20 euron suuruisena.  

9.   HALLITUKSEN JA VALIOKUNTIEN JÄSENTEN SEKÄ TILINTARKASTAJIEN 
      PALKKIOT 
      Päätettiin, ettei yhdistys suorita palkkioita tai korvauksia kuluista hallituksen ja valiokuntien 
      jäsenille tai tilintarkastajille, vaan toimintaa jatketaan edelleen talkoovoimin. 
   
10. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ 
      Hallituksessa on ollut viisi jäsentä, vaikka sääntöjen mukaan jäseniä voisi olla kuusi. Päätettiin 
      nostaa hallituksen jäsenten määrä kuuteen tulevana toimikautena.  
    
11. VALITAAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JA JÄSENET EROVUOROISTEN 
      TILALLE 
      Hallituksen jäsenistä erovuorossa oli yhdistyksen kotisivuista vastaava Tuomo Hakala, joka  
      valittiin tehtäväänsä uudestaan. 
      Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Pekka Perttula ja varapuheenjohtajana Urban Silén,   
      Hallituksen muista jäsenistä jatkavat Marita Toivoniemi ja Marjut Jousi.  
      Hallitukseen valittiin lisäksi yhdistyksen uusi jäsen Ari Hiltunen. 

      Rahastonhoitajana jatkaa edelleen hallituksen ulkopuolisena jäsenenä Merja Viitala. 

12. VALITAAN TILINTARKASTAJAT JA HEIDÄN VARAMIEHENSÄ 
       Tilintarkastajiksi valittiin Pentti Wallenius ja Matti Ratia. Heidän varamiehikseen valittiin  
       Kristiina ja Arto Sundberg. 

13. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
      Keskustelua käytiin järviveden laadusta, joka todettiin erittäin hyväksi. 
      Hallitukselle esitettiin toivomus, että sähköpostin lisäksi vastaisuudessa vietäisiin postia  
      myös postilaatikoihin, jotta kokouskutsut tavoittaisivat mahdollisimman laajalti järven asukkaat. 
      Tarkoituksena on saada mukaan myös vuokramökkien asukkaat. Puheoikeus on kaikilla, vaikka 
      äänestysoikeus onkin vain varsinaisilla jäsenillä. 

14.  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
       Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

Pekka Perttula                                                     Marjut  Jousi 
puheenjohtaja                                                       sihteeri     

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kristiina  Sundberg                                                Arto  Sundberg 



ELÄIMISTÖN KARTOITUSTA JÄSENILLE 

Kokouksen päätteeksi luontoharrastaja Jarmo Markkanen kertoi sanoin ja kuvin lähimetsiemme 
eläimistä.  
Erämaan oloisen järvemme ympäristössä viihtyvät Markkasen mukaan monet harvinaisetkin 
eläimet ja isoille maanisäkkäillekin riittää elintilaa tarpeeksi. Järven eri saarissa on jo 
vuosikymmenten ajan pesinyt kalasääski, merikotkasta on havaintoja, samoin liito-oravista ja viime 
aikoina saukkokin on tullut takaisin  järvialueelle. Ison kissan, ilveksen, jalanjälkiä on näkynyt, 
satunnaisia karhujakin on havaittu Kirstilahden suunnalla, ja susia on liikkunut tiettävästi Hultassa 
asti. 


