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MÄNTLAHDEN OSAKASKUNTA
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
Pöytäkirja 1/2015
Aika
Paikka

22.3.2015 klo 13.00 – 14:50
Toivola, Mäntlahti

1.

Kokouksen avaus. Osakaskunnan puheenjohtaja
kokouksen klo 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2.

Puheenjohtajan valinta. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Helge Seppälä.

3.

Äänestysluettelon hyväksyminen. Todettiin, että kokouksessa on läsnä 15
henkilöä. Osallistujista laadittiin äänestysluettelo, joka hyväksyttiin yksimielisesti
(äänestys- ja osakasluettelo, liite 1).

4.

Kokouksen muu järjestäytyminen. Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi Mikko
Lehdon. Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sinikka Nikunen ja
Pentti Järviö.

5.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koolle
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsuilmoitus on ollut Kymen Sanomissa
vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta ja sen lisäksi kylän kahdella
ilmoitustaululla, tolppailmoituksina ja Mäntlahden kotisivuilla 3 viikon ajan ennen
kokousta.

6.

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
esityslista kokouksen työjärjestykseksi (esityslista, liite 2).

7.

Toimintakertomus. Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2014
(toimintakertomus, liite 3).

8.

Tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto.
toiminnantarkastajan lausunto vuodelta 2014.

9.

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen. Vahvistettiin
tilinpäätös ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille vuodelta 2014.

10.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä
tulo- ja menoarvio vuodelle 2015 (toimintasuunnitelma, liite 4 ja talousarvio liite
5)...

11.

Hoitokunnan jäsenten valinta. Valittiin hoitokunnan varsinaiset jäsenet (5) ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet vuodelle 2015

Helge

Esitettiin

Seppälä

avasi

Hyväksyttiin

tilinpäätös

ja

Hoitokunnan varsinaiset jäsenet:

Hoitokunnan varajäsenet:

Heimo Rikkinen
Heikki Nopanen
Mikko 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.
12.

Toiminnantarkastajien valinta. Valittiin varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi
Tapani Korpela. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Pertti Seppälä.
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13.

Osakaskunnan edustaja kalastusalueen kokouksiin. Haminan kalastusalueen
ja Etelä-Suomen Merikalastajain liiton kokouksiin valittiin Mäntlahden
osakaskunnan varsinaiseksi edustajaksi Eero Kriktilä ja varaedustajaksi Matti
Seppälä.

14.

Kivisalmen Satama Oy ja osakaskunnan edustus Päätettiin valtuuttaa Helge
Seppälä edustamaan Mäntlahden osakaskuntaa Kivisalmen Satama Oy:n
vuosikokouksessa ja muissa satamaan liittyvissä asioissa.
Päätettiin antaa hoitokunnalle valtuudet tarkastaa osakaskunnan Kivisalmen
satamassa omistamien venepaikkojen vuokrahintoja vuodelta 2015 Kivisalmen
Satama Oy:n vuosikokouksen jälkeen mahdollisen yhtiövastikkeen muutoksen
verran. Kaikki venepaikat olivat vuokrattuina vuoden 2014 aikana.

15.

Osakaskunnan edustaja vesijätön lunastusasioissa. Päätettiin valtuuttaa
Helge Seppälä ja hänen varamiehekseen Heimo Rikkinen edustamaan
Mäntlahden osakaskuntaa vesijätön lunastusasioissa.

16.

Palkkiot ja kulukorvaukset. Päätettiin, ettei hoitokunnan jäsenille,
toimihenkilöille eikä kokousedustajille makseta palkkioita. Päätettiin maksaa
kulukorvaukset
esitettyjen
kululaskujen
ja
talousarvion
mukaisesti.
Kilometrikorvaukset maksetaan hyväksyttävän erittelyn mukaan valtion
matkustussääntöä noudattaen.

17.

Kalastuksen valvonta, kalanistutus, pyydysmaksut ja niistä tiedottaminen.
Kalastuksen valvonta
Kokouksessa päätettiin jatkaa kalastuksen valvonnan tehostamista Mäntlahden
osakaskunnan yhteisellä vesialueella. Otto Kriktilä on Ely-keskuksen hyväksymä
kalastuksenvalvojan tutkinnon suorittanut kalastuksenvalvoja Mäntlahden
kalastusalueella. Hoitokunta selvittää hänen käytettävyyttään valvontatehtävään.
Rauhoitusalueet määritellään asiakirjoissa, mutta niitä ei merkitä maastoon.
Kalanistutus
Kalastusasioista vastaavat hoitokunnan jäsenet hoitavat kalatilaukset
kalanpoikasten saatavuuden huomioiden. Kalanistutus pyritään hoitamaan
alueellisesti tasapuolisesti. Hoitokunta valtuutettiin päättämään kalaistutusten
lajeista tarpeen ja selvitysten mukaan
Pyydysmaksut
Vuosikokous päätti kalastusmaksujen pitämisestä vuoden 2014 tasolla liitteen
osoittamalla tavalla (liite 6). Kalastusmaksuhinnastoja sijoitetaan ilmoitustauluille
ja postilaatikoiden läheisyyteen edellisten vuosien tapaan. Hinnasto on laadittu
myös englanninkielisenä (pyydysmaksut, liite 6).
Tiedottaminen
Hoitokunta tiedottaa kalastusasioista ilmoitustauluilla ja nettisivuilla. Kaikki
pyydykset, myös talvipyydykset, on merkittävä näkyvästi henkilön nimellä ja
osoitteella sekä puhelinnumerolla. Tiedotteet laitetaan kylän ilmoitustauluille sekä
Mäntlahden kotisivuille.

18.

Vesistön tilaa parantavat toimenpiteet. Päätettiin jatkaa Rantajoen ja
Reiviikinlahden tilan parantamisselvityksiä sekä tiedustella paikallisten
asukkaiden halukkuutta projektin käynnistämiseen ja osittaiseen kuluvastuuseen
sekä mahdollisuutta ulkopuolisen avustuksen saamiseen. Keskusteltiin
Rantajoensuun ruoppaukseen varattujen varojen vapauttamisesta osakaskunnan
hallinnoiman vesistön parantamiseen yleisesti sekä Reiviikin lahden tilan
parantamismahdollisuuksista.
Hoitokunta
valtuutettiin
selvittämään
Rantajoensuun ja Reiviikinlahden ruoppausasiaa ja hankkimaan tarvittaessa
asiantuntijalausunnot ja kustannusarviot sekä tekemään esityksen seuraavalle

Sivu 3/3
osakaskunnan kokoukselle. Hoitokunta voi tarvittaessa kutsua ylimääräisen
osakaskunnan kokouksen päättämään asiasta.
Hoitokunta ja kalastuksen valvoja jatkavat selvitystyötä roskakalojen poiston
käytettävyydestä yhtenä mahdollisuutena vesistön tilan parantajana. Hoitokunta
ohjeistaa kalastajia niin, että nämä eivät heittäisi pyydyksissään olevaa
roskakalaa takaisin mereen, vaan ottaisivat ne talteen ja käyttäisivät tai
hävittäisivät asiaankuuluvalla tavalla. Verkkokalastuksen suosimista roskakalojen
poistamiseen tulee kannustaa.
19.

Osakaskunnan varojen käyttö vesialueen laadun parantamiseen
Osakaskunnan varoja käytetään vesialueen laadun parantamiseen aiemmin
tehtyjen päätösten, talousarvion ja toimintasuunnitelman mukaisesti.
Ärviäruohon poistamiseen Kylänlahden ja Reviikinlahden osalta varataan
yhteensä 5.000 €.
Osakaskunnan jäseniä kannustetaan tekemään
vesialueen parantamiseen liittyviä ehdotuksia.

hoitokunnalle

muitakin

20.

Avustus Mäntlahden Rannanpojat ry:lle. Myönnettiin 1000 euron avustus
Mäntlahden Rannanpojat ry:lle seuratalo Toivolan ylläpitokustannuksiin.

21.

Muut asiat. Muista asioista voidaan päättää vasta osakaskunnan tulevissa
kokouksissa, kun asiasta on ilmoitettu kokouskutsussa.

22.

Kokouksen päättäminen. Todettiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti ja
puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:50.

Pöytäkirjan vakuudeksi:
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