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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika 29.05.2022 klo 15:00 alkaen

Paikka Liesjärven kylätalon kenttä, Liesjärventie 758, 31350 Liesjärvim

1 § Kokouksen avaus

Hoitokunnan puheenjohtaja Valto Mattila avasi kokouksen klo 15.02, hän kertoi
hoitokunnan toiminnasta esim. kevään maisemoinnista Juuriniementie vesijättömaalla ja toivoivotti
kaikki tervetulleiksi.

2 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Erkki Launiainen ja sihteeriksi Johanna Mattila.

3 § Valitaan pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskijat, sekä päätetään äänestystavasta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jouni Ihamäki ja Erja Ihamäki.
Äänestystavaksi päätettiin: ensisijainen tapa kädennosto ja toiseksi käytännöksi päätettiin
osuuksiin perustuvat äänet.

4 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntojen mukainen Ilmoitus on ollut 14.5.2022 Forssan Lehdessä. Lisäksi ilmoitus on
ollut läpyskässä ja liesjarvi.fi verkkosivuilla. Todettiin että kokous on kutsuttu koolle sääntöjen
mukaisesti ja näinollen kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

5 § Todetaan läsnä- ja edustettuina olevat osakaskunnan osakkaat

Paikalla oli 14 osakasta. Todettiin että osakkaat on kirjattuna listaan, joka tarvittaessa
täydennetään äänestysluetteloksi. Sihteerille on jätetty 1 valtakirja.

6 § Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi

7 § Esitetään hoitokunnan kertomus edelliseltä toimintavuodelta

Hyväksyttiin hoitokunnan kertomus toimintavuodelta 2021. (Liite 1)

8 § Esitetään tuloslaskema ja tase sekä toiminnantarkastajien lausunto hallinnosta ja
varainhoidosta

Hoitokunnan sihteeri Johanna Mattila luki vuoden 2021 tuloslaskelman ja taseen.

Toiminnantarkastajat esittivät tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä.
(Liite 2)



9 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

hoitokunnalle ja muille asianosaisille

Vahvistettiin vuoden 2021 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hoitokunnalle ja muille
vastuullisille toimihenkilöille.

10 § Päätetään sääntöjen 3–7 §:ssä määrätyt asiat

Päätetään eri pyydysten ja pyyntivälineiden yksiköinnistä sekä pyydysyksiköiden jaosta ja
muista kalastuksen harjoittamiseen liittyvistä maksuista lisäksi siitä, millä tavalla

kalastusoikeus osoitetaan seisovilla pyydyksillä kalastettaessa.

Yksikkömerkki: yksikköhinta 2,00 €/kpl, myydään enintään 10 kpl/ruokakunta
Uistinlupien hinta osakaskunnan ulkopuolisille 15 €/viehe/vuosi Kilpailulupa0,50 €/kilpailija
vähintään 15 €
Kalastuksen rajoitukset: Venekohtainen viehemäärä max. 4 viehettä,
Verkkojatan maksimi pituus 100 m, pitkäsiima enintään 100 koukkua ja Rysän kaari

enintään 80 cm.

Luvanmyyntipaikat: Härkäposti, Porras ja Lounasravintola Loukku, Lohja

Vesilintujen metsästys sallitaan metsästysaikana arkipäivisin maanantaista klo 6.00 –
perjantaihin klo 12.00:een. Aikarajoitus koskee kaikkia muita järviä paitsi Onkimaanjärveä.
1.10. lähtien saa sorsastaa ilman aikarajoitteita kaikilla järvillä. Metsästys sallitaan vain osakkaille
ja LiesjärvenMetsästysseura ry:n jäsenille.

11 § Hyväksytään osakaskunnalle toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle
2022

Hoitokunnan sihteeeri luki toimintasuunnitelman 2022  (liite 3) ja tulo- ja menoarvion 2022 (
(liite 4) hyväksyttiin toimintasuunnitelma 2022 ja tulo- ja  menoarvio 2022.

Hoitokunnalle myönnettiin 5000,00 € käyttövaran päätövalta.

12 § Määrätään hoitokunnan jäsenten, hallinnon tarkastajien, kokousedustajien ja muiden
toimihenkilöiden palkkiot

Päätettiin puheenjohtajan ja sihteerin palkkioksi 120€/vuosi ja muiden hoitokunnan jäsenten
60€/vuosi sekä kulukorvaukset maanmittaustoimituksista 100€/toimitus+km-korvaukset.

Kalastusesimiehen palkkio 100€/vuosi. Kirjanpidon kulut päättää hoitokunta.
Kalastuksenvalvojien kulut 120€ ja lisäksi valvonta ja materiaalikulut. Kokousten matkakorvaukset
ja toiminnantarkastus laskun mukaan.

13 § Valitaan hoitokunnan erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2
jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varahenkilöt

Erovuorossa Hannu Iso-Herttua (varahenkilö Aleksi Iso-Herttua) ja Kari Vähä-Herttua
(varahenkilö Aila Vähä-Herttua). Uudelleen valitaan Hannu Iso-Herttua (varahenkilö Aleksi
Iso-Herttua) ja Kari Vähä-Herttua (varahenkilö Aila Vähä-Herttua).

14 § Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkastamaan tulevan
toimintakauden hallintoa ja tilejä



Toiminnantarkastajiksi valittiin Erkki Launiainen (Varahenkilö Martti Kaijanen) ja
Marja-Riitta Skogberg (varahenkilö Päivi Syrjäaho).

15 § Valitaan osakaskunnan edustaja ja hänelle varahenkilö kalatalousalueen kokouksiin

Jari Kantelus valittiin edustamaan osakaskuntaa kalatalousalueen kokouksiin ja hänelle
varamieheksi Rauno Karjusilta.

16 § Päätetään sanomalehdestä, jossa osakaskunnan kokouksista tiedotetaan

Päätettiin että osakaskunnan kokouksista tiedotetaan Forssan Lehdessä.

Lisäksi Läpyskässä ja www.liesjarvi.fi sivuilla.

17 § Käsitellään muut esille tulevat asiat (ei päätösasioita)

Palattiin keskustelemaan Lintumaan järven hoitokalastuksesta. Hoitokalastusta yritettiin
tehdä järvellä 4.10.2021, nuotalla. Kalastus ei onnistunut koska järvi on liian matala ja siellä on
paljon risuja jotka estivät toteutuksen. Yritys suosittelli vähäisen roskakala määrän vuoksi
katiska kalastusta hoitokalastus tarpeeseen. Osakas Taimi Nukari ehdotti, että osaksakunta
ostaa tähän tarkoitukseen katiskan. Hän ei itse kalasta ja ei siksi halua ostaa kalliiksi
kokemaansa katiskaa. Kalastusesimies muistutti että jokaisella osakkalla on velvollisuus
huolehtia yhteisistä vesistä ja pikkukalat ovat myös isojen kalojen ruokaa. Roskakalan todellisesta
määrästä ei myöskään ollut muuta tietoa kun hoitokalastus yrityksen kaikuluotain tutkimus.
Keskusteltiin että Jari Kantelus ottaa asian hoitaakseen, hankkii tarvittaessa katiskan joka
merkitään osakaskunnan omaisuudeksi niin että voi käyttää ilman kalamerkkejä ja sitä
voidaan lainata esim. Nukarille.

18 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Erkki Launiainen kiitti osallistujia , toivotti hyvää kesää ja päätti kokouksen
klo 15:42

_____________________________

Puheenjohtaja Erkki Launiainen

_____________________________

Sihteeri Johanna Mattila

_____________________________

Pöytäkirjantarkastaja Erja Ihanmäki

_____________________________

Pöytäkirjantarkastaja Jouni Ihamäki
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