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MÄNTLAHDEN OSAKASKUNTA
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika

25.3.2012 klo 12.00

Paikka

Toivola, Mäntlahti

1.

Osakaskunnan puheenjohtaja Heimo Rikkinen avasi kokouksen klo 12.00 ja
toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heimo Rikkinen, joka kutsui sihteeriksi
Pekka Nikusen. Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin
Pertti Seppälä ja Tapani Korpela.

3.

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsuilmoitus
Kymen Sanomissa 4.3.2012, kylän kahdella ilmoitustaululla ja Mäntlahden
kotisivuilla

4.

Todettiin, että kokouksessa on läsnä kaksitoista henkilöä. Päätettiin, että
mahdollisen äänestyksen kohdalla tarkastetaan äänestysluettelo ja äänimäärät
määräytyvät osuuksien mukaan.

5.

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6.

Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2011.

7.

Esitettiin tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2011.

8.

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille
vuodelta 2011.

9.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2012.

10.

Valittiin hoitokunnan varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
vuodelle 2012
Hoitokunnan varsinaiset jäsenet:

Hoitokunnan varajäsenet:

Heimo Rikkinen
Seppo Peltola
Eija Raussi-Lehto
Matti Seppälä
Helge Seppälä

Eero Kriktilä
Jouko Sahala
Taisto Puustelli
Arto Tauria
Pentti Järviö

Päätettiin, että tuleviin hoitokunnan kokouksiin kutsutaan varsinaisten jäsenten
lisäksi myös varajäsenet.
11.

Valittiin varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi Tapani Korpela.
Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Marjatta Korpela. Sääntöihin tehdään muutos
toiminnantarkastajien lukumäärään.

12.

Haminan kalastusalueen ja Etelä-Suomen Merikalastajain liiton kokouksiin valittiin
Mäntlahden osakaskunnan varsinaiseksi edustajaksi Seppo Peltola ja
varaedustajaksi Eero Kriktilä.
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13.

Päätettiin maksaa kulukorvaukset talousarvion mukaisesti. Kilometrikorvaukset
maksetaan hyväksyttävän erittelyn mukaan valtion matkustussääntöä noudattaen.

14.

Päätettiin pitää pyydysmaksut, pyydyskiintiöt ja ”lomalaisluvat” entisellään.

15.

Päätettiin antaa hoitokunnalle valtuudet tarkastaa osakaskunnan Kivisalmen
satamassa omistamien venepaikkojen vuokrahintoja vuodelta 2012 Kivisalmen
Satama Oy:n vuosikokouksen jälkeen mahdollisen yhtiövastikkeen muutoksen
verran. Kaikki venepaikat olivat vuokrattuina vuoden 2011 aikana.

16.

Päätettiin valtuuttaa Heimo Rikkinen edustamaan Mäntlahden osakaskuntaa
Kivisalmen Satama Oy:n vuosikokouksessa ja muissa satamaan liittyvissä
asioissa.
Päätettiin valtuuttaa Seppo Peltola edustamaan Mäntlahden osakaskuntaa
kalastusasioissa.
Päätettiin valtuuttaa Markku Joensuu edustamaan Mäntlahden osakaskuntaa
vesijätön lunastuksissa.
Valtuutuksiin liittyvistä matkoista päätettiin maksaa valtion matkustussäännön
mukainen kilometrikorvaus hyväksyttävän erittelyn mukaan.

17.

Sääntöjen uudistus
Säännöt ovat olleet ELY-keskuksessa vahvistettavina.
Asian käsittely on siirretty Aluehallintoviraston tehtäväksi. Virasto lähetti
helmikuussa 2012 korjausvaatimuksen kahteen kohtaan
- kokouksen alussa on laadittava äänestysluettelo (pykälä 5)
- kokouskutsu on toimitettava postitse tai sähköisesti niille osakkaille jotka asuvat
toisessa kunnassa ja joiden osoite on osakaskunnan tiedossa. (pykälä 7).
Sääntöihin tehdään lisäksi muutos, jossa tekstissä mainittu tilintarkastaja
muutetaan toiminnantarkastajaksi (myös vara) ja lukumäärät 2  1.
Edellä mainituin muutoksin vuosikokous hyväksyi uudistetut säännöt.
Uusi osakasluettelo tilataan vuoden 2012 lopussa, jonka perusteella laaditaan
äänestysluettelo vuosikokousta varten.
Muualla kuin paikkakunnalla asuville kokouskutsu on lähetettävä
postitse/sähköisesti  kerätään sähköpostiosoitteet.

18.

Kalastuksen valvonta
Kokouksessa päätettiin jatkaa kalastuksen valvonnan tehostamista Mäntlahden
osakaskunnan yhteisellä vesialueella, kalastuksenvalvojana toimii Seppo Peltola.
Seppo Peltola päivittää aiemman tiedotteen kalastusasioista sekä laatii tiedotteen
pyydysten merkitsemisestä. Kaikki pyydykset on merkittävä henkilön nimellä ja
osoitteella sekä puhelinnumerolla. Tiedotteet laitetaan kylän ilmoitustauluille sekä
Mäntlahden kotisivuille.
Päätettiin istuttaa ankeriasta ja siikaa.
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19.

Vesistön tilaa parantavat toimenpiteet
Suunniteltu kolmas koneellinen vesikasvien niitto suoritetaan 17.7.2012
Ensimmäinen niitto suoritettiin kesällä 2010 ja toinen toteutettiin kesällä 2011.
Kolmelle vuodelle ajoittuvan työn kokonaiskustannusarvio on noin 10.000 €.
Päätettiin hakea avustusta niittoon Haminan kaupungilta. Kolmas niitto ei ole
lopullinen, vaan toimenpiteet jatkuvat; mm. ärviäruohon poistaminen.
Roskakalojen poisto on yksi mahdollinen vesistön tilaa parantava hanke. Seppo
Peltola selvittää tätä.
Rantajoensuun ruoppauksen kustannuksiin osakaskunta osallistuu. (Risto
Muurman hoitaa projektia)
Mäntlahdenojan perkausprojekti on valmis.

20.

Osakaskunnan varojen käyttö vesialueen laadun parantamiseen
Osakaskunnan varoja käytetään vesialueen laadun parantamiseen aiemmin
tehtyjen päätösten, talousarvion ja toimintasuunnitelman mukaisesti.

21.

Avustus Mäntlahden Rannanpojat ry:lle
Myönnettiin 500 euron avustus Mäntlahden Rannanpojat ry:lle seuratalo Toivolan
ylläpitokustannuksiin.

22.

Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

23.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Heimo Rikkinen
puheenjohtaja

Pekka Nikunen
sihteeri

Pertti Seppälä
pöytäkirjantarkastaja

Tapani Korpela
pöytäkirjantarkastaja

