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LYLYISTEN YHTEISEN VESIALUEEN OSAKASKUNTA
Hoitokunnan kokous 11.5.2022 klo 18.00, Zoom-kokous

Läsnä: Reijo Ollikainen (puh. joht.), Kalle Färkkilä (varapj), Pekka Saarinen, Jukka Nordberg ja Lasse 
Holopainen (sihteeri). TodeEin eFä Jukka Nordberg osallistuu ainoastaan kokoukseen alkuun ja 
kommentoi tarviFaessa kokouksen päätöksiä kokouspöytäkirjan perusteella. 

1. Kokouksen avaus
SoviEin eFä kokouksen puheenjohtajana toimii Kalle Färkkilä, joka avasi kokouksen. 

2. Laillisuuden ja päätösvaltuuden toteaminen

TodeEin eFä kokous on koollekutsuFu osakaskunnan sääntöjen mukaisesJ ja on täten päätösvaltainen.

3. Pöytäkirjan tarkastaminen/tarkastajien valinta

PääteEin, eFä Reijo Ollikainen ja Pekka Saarinen toimivat kokouksen pöytäkirjan tarkastajina.  

4. Tilinpäätöksen läpikäynO ja hyväksyntä
Lasse Holopainen esiFeli Jlinpäätöksen 2021, joka pääteEin hyväksyä esitetyssä muodossa.
 

5. Toimintakertomuksen läpikäynO ja hyväksyminen
PääteEin hyväksyä toimintakertomus vuodelta 2021.

6. Kalaistutukset

TodeEin eFä osakaskunnan käytäntönä on ollut istuFaa vuosiFain joko siikaa tai kuhaa ja eFä vuonna 
2021 osakaskunta istuE siianpoikasia. PääteEin eFä vuonna 2022 istutetaan kuhanpoikasia 
talousarvion mukaisesJ noin 2.000 eurolla. Puheenjohtaja Reijo Ollikainen hoitaa asiaan liiFyvät 
käytännön toimenpiteet. 

7. TiedoSaminen osakkaille vuosikokouksesta 
PääteEin eFä osakaskunnan uusien sääntöjen mukaisesJ vuosikokouksen ajasta, paikasta ja 
asialistasta Jedotetaan lehdessä ja osakaskunnan neEsivuilla sekä sähköposJtse niille osakkaille, jotka 
ovat ilmoiFaneet sähköposJsoiFeensa osakaskunnalle. Lisäksi kokouksesta Jedotetaan osakaskunnan 
ilmoitustaululla.

8. Talousarvio 2022

PääteEin hyväksyä talousarvio vuodelle 2022
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9. Vuosikokouksen ajankohdasta ja järjestämisestä sopiminen

PääteEin eFä osakaskunnan vuosikokous järjestetään lauantaina 11.6.2022 klo 14.00 Lylyisten 
kartanon saunarakennuksessa. Kokouksesta JedoFamisesta pääteEin kokouksessa aikaisemmin (kohta 
7.).

10. Kaupallinen kalastaja

KeskustelJin ulkopuolisen kaupallisen kalastajan tekemästä ehdotuksesta, eFä hän voisi aloiFaa 
kaupallisen kalastuksen osakaskunnan vesialueella. Käydyn keskustelun jälkeen hoitokunta pääE eFä 
lupaa toiminnalle ei myönnetä.

11. Muut asiat

KeskustelJin hoitokunnalle tulleesta pyynnöstä, eFä heinäkuussa 2022 Lohjanjärvellä järjesteFävän 
kuhanuistelukilpailun osallistujat saisivat kalastaa myös osakaskunnan vesialueella. Keskustelun jälkeen 
hoitokunta pääE eFä osallistujat saavat kalastaa hoitokunnan tarkemmin määriFelemällä vesi-alueella 
edellyFäen eFä kalastajat eivät tule 100 metriä lähemmäksi rantaa ja kilpailun järjestäjä sitoutuu 
hoitamaan asiaan liiFyvän valvonnan.

KeskustelJin osakaskunnan vesialueen rantaan rakennetun uima-altaan veden puhdistukseen liiFyvistä 
kysymyksistä.  Voimassa olevien säännösten mukaan uima-altaan vesiä ei saa laskea suoraan järveen ja 
hoitokunnalla ei ole varmuuFa siitä eFä kyseisessä tapauksessa kaikkia asiaan liiFyviä määräyksiä 
noudatetaan. PääteEin eFä Kalle Färkkilä on asian osalta yhteyksissä Rakennusvalvontaan sekä ELY-
keskukseen. 

12. Kokouksen pääSäminen

       Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja pääE kokouksen klo 19.07.

     Vakuudeksi,

    

     
    Lasse Holopainen, sihteeri

    

     
     Reijo Ollikainen, pöytäkirjantarkastaja Pekka Saarinen, pöytäkirjantarkastaja
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