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Osakaskunta Veikkolan vedet, hoitokunnan kokous 
 
Aika: 15.6.2016 klo 17.30 
Paikka: Kylätalo, Vanhatie 29, Veikkola, Kirkkonummi 
 
Läsnä: Jonna Collan, Petri Grahn, Janne Nohkola, Lauri Tunkelo, Kari Vuohenoja, Kirsti Wiik 
Poissa: Raija Ahlfors, Marjokaisa Piironen 
 
 
 
1. Kokouksen avaus 
Kokouksen koollekutsuja Jonna Collan avasi kokouksen klo 17.44. 
 
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Kokouksen järjestäytyminen 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jonna Collan ja sihteeriksi Janne Nohkola. 
 
4. Työjärjestyksen hyväksyminen 
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 
 
5. Hoitokunnan järjestäytyminen 
Hoitokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jonna Collan ja varapuheenjohtajaksi Lauri Tunkelo. Sihteeriksi 
valittiin Janne Nohkola ja rahastonhoitajaksi Petri Grahn. 
 
6. Nimenkirjoittajien rekisteröinti, tilinkäyttöoikeudet, verkkopankki, Maanmittauslaitos 
Lauri Tunkelo lupautui hoitamaan rekisteröintiasioita ja selvittämään, onko Osakaskunta PRH:n rekisterissä. 
Hoitokunta päätti antaa tilinkäyttöoikeudet Osakaskunnan pankkitiliin FI14 5297 4520 0081 06 (Länsi-
Uudenmaan Osuuspankki) rahastonhoitaja Petri Grahnille (171058-1550) ja puheenjohtaja Jonna Collanille 
(011076-166N). Kaikki aikaisemmat tilinkäyttöoikeudet päätettiin lakkauttaa 31.7.2016 mennessä. 
Maanmittauslaitoksen rekisteriin on ilmoitettu yhteyshenkilöksi Jonna Collan. Petri Grahn selvittää Cecilia 
Hoffrénilta kirjanpitoon ja tiliasioihin liittyvät järjestelyt. 
 
7. Hoitokunnan yhteystietojen ilmoitus Kirkkonummi-Siuntion kalastusalueelle ja LUVY:lle, edustajat 
kalastusalueen kokouksiin 
Kalastusalueen kokouksiin valittiin edustajiksi Kari Vuohenoja ja Marjokaisa Piironen. Tarvittaessa myös 
muut hoitokunnan jäsenet voivat edustaa hoitokuntaa kalastusalueen kokouksissa. Hoitokunnan 
yhteystiedot ilmoitetaan kalastusalueelle ja LUVY:lle.  
 
8. Nettisivut ja hoitokunnan kokouspöytäkirjat 
Osakaskunnan nettisivujen tiedot vaativat päivittämistä ja selkeyttämistä. Marjokaisa Piironen on toiminut 
pääkäyttäjänä ja Jonna Collan ilmoittautui halukkaaksi perehtymään sivuston ylläpitoon ja päivittämiseen.  
 
Päätettiin, että hoitokunnan kokouspöytäkirjat lähetetään sähköpostitse tarkastettavaksi kaikille 
hoitokunnan jäsenille. Allekirjoitetut pöytäkirjat pyritään julkaisemaan Osakaskunnan nettisivuilla kolmen 
(3) viikon kuluessa kokouksen pitämisajankohdasta. 



Pohjois-Kirkkonummen yhteisten Pöytäkirja     
vesialueiden osakaskunta 
Hoitokunta 
Jonna Collan 21.7.2015  

 

veikkola.vesiosakaskunta@gmail.com  veikkolanvedet.webs.com 2(3) 
 

 
9. Kalastuslupien myynnin järjestäminen 
Saatavuuden kannalta kalastuslupien myyntipaikan olisi hyvä olla Veikkolan keskustassa. Tämänhetkinen 
yhteistyökumppani 4Service Racing on muuttamassa Veikkolan teollisuusalueelle. Keskusteltiin eri 
vaihtoehdoista kalastuslupien myynnin järjestämiseksi, ja aloittaa neuvottelut seuraavien Veikkolalaisten 
yritysten kanssa: 10-Kioski, Neste, R-Kioski. 
 
Petri Grahn ja Jonna Collan sopivat myyntikassan ja kalastusmerkkien hakemisesta 4Service Racingiltä ja 
aloittavat tiedustelut koskien uutta yhteistyökumppania. 
 
10. Jäsenrekisteri 
Osakaskunnan vuosikokouksessa keskusteltiin jäsenrekisterin tarpeellisuudesta, ja Kirkkonummen kunnan 
edustaja antoi ymmärtää, että yhteistyö olisi mahdollista jäsenrekisterin aikaansaamiseksi. Päätettiin, että 
Lauri Tunkelo selvittää asiaa kunnan kanssa. 
 
11. Toimintasuunnitelma ja budjetti 
Tarkastettiin vuosikokouksen päätöksiä vastaamaan päivitetty toimintasuunnitelma ja budjetti. 
Keskusteltiin vesialuieiden tilasta huolehtimisen tärkeydestä Veikkolan tulevien suurten 
rakennushankkeiden ja infrastruktuurin rakentamisen yhteydessä. Vesialueiden säilyttäminen puhtaina ja 
elinvoimaisina on kaikkien veikkolalaisten etu. 
 
12. Osakaskunnan sääntömuutoksia koskeva aloite 
Hoitokunta totesi Diana Schemeikkan tekemän sääntömuutosaloitteen rauenneeksi, koska Schemeikka on 
luopunut osuuksistaan. Aloite sisältää kuitenkin varteenotettavia ehdotuksia, ja vuosikokouksen päätöksen 
mukaisesti sääntömuutosta aletaan valmistelemaan. Sääntömuutosehdotusta valmistelevaan työryhmään 
valittiin Jonna Collan, Petri Grahn ja Lauri Tunkelo. 
 
13. Muut asiat 
Käsiteltiin maksettujen osakasmaksujen palautusten tilannetta. Petri Grahn selvittää asiaa Mika 
Gröndahlilta. 
 
Keskusteltiin Osakaskunnan julkisuuskuvasta ja mahdollisuuksista vaikuttaa siihen. Päätettiin lisätä 
yhteistyötä Veikkolan eri toimijoiden kanssa, ja että osakaskunta liittyy Veikkolan kyläyhdistyksen jäseneksi. 
Positiivista julkisuutta pyritään saamaan mm. paikallislehti Kylänraitin kautta ja Osakaskuntaa tuodaan esiin 
myös sosiaalisessa mediassa. Päätettiin kysyä mahdollisuutta artikkelin kirjoittamiseen ja julkaisemiseen 
Kylänraitti -lehdessä ja ottaa yhteyttä Matti Saartamoon. 
 
Yhteistyötä tiivistetään myös Kirves ry:n kanssa erilaisten tapahtumien osalta ja yritetään motivoida 
veikkolalaisia laajemminkin mukaan toimintaan. Kirves Ry:n järjestämät Lamminojan perkuutalkoot 
järjestetään 25.7.2016. 
 
 
14. Seuraava kokous 
Seuraava kokous To 8.9.2016 klo 17:30 Veikkolan kylätalolla 
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15. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:15. 
 
 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
 
____________________________   ____________________________ 
Jonna Collan      Janne Nohkola 
puheenjohtaja      sihteeri    


