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Toimintakertomus 2017 
 
 
Hallinto 

Hoitokunta on kokoontunut tilikaudella 2017 kolme kertaa; 28.5.2017, 22.8.2017, 
16.11.2017. Lisäksi yhteyttä on pidetty sähköpostitse ja puhelimitse. 

 
Osakaskunnan hoitokuntaan ovat kuuluneet varsinaisina jäseninä Jonna Collan 
(puheenjohtaja), Raija Ahlfors, Lauri Tunkelo ja Janne Nohkola sekä varajäseninä Heidi 
Koivisto, Aku Leijala, Marjokaisa Piironen ja Kirsti Wiik. 

 
Toiminnantarkastajina ovat toimineet Mika Gröndahl sekä varalla Kari Vuohenoja. 
Kirjanpitäjänä on toiminut C&J palvelut. 

 
 
Talous 

Tilikauden 2017 lopussa osakaskunnan tilillä oli varallisuutta 26 765,46 euroa. Vuonna 2014 
kerätyistä osakasmaksuista oli tilikauden päättyessä 8 694,57 euroa maksutietojen 
puuttumisen vuoksi edelleen palauttamatta. Hoitokunta on selvittänyt osakasmaksun 
maksaneiden yhteystietoja ja palauttanut maksut vuoden 2018 puolella kaikille niille, joilta 
maksuyhteystiedot on saatu. Palautusta jatketaan edelleen. 
 
Kuluja osakaskunnalle on syntynyt pankki-, kirjanpito-, vastuuvakuutus-, toimistotarvike-, 
lehti-ilmoitus- ja kokouskuluista sekä Kirkkonummi-Siuntion kalastusalueen jäsenmaksusta. 
Hoitokunnan jäsenille on maksettu vuosikokouksen päätöksen mukaisesti kokouspalkkioita 
seuraavasti: puheenjohtaja 150 euroa ja muut jäsenet 100 euroa per kokous.  
 
Loppuvuodesta 2017 ilmeni, että kokouspalkkioiden maksun yhteydessä alkuvuonna 2017 
pidätetyt ennakonpidätykset olivat jääneet silloiselta taloudenhoitajalta tilittämättä 
verottajalle. Nämä ennakonpidätykset on maksettu alkuvuodesta 2018. Lisäksi osakaskunnan 
tililtä oli virheellisesti maksettu toukokuussa 2017 Repro-Datalle 200 euroa. Repro-Data on 
palauttanut maksun osakaskunnalle helmikuussa 2018. 
 
Tuloja osakaskunta on saanut Kirkkonummi-Siuntion kalastusalueen tilittämistä 
kalastuskorvauksista 1334,26 € sekä kalastuksen hoitomaksuista ja pyydysmerkeistä 120 €. 
Lisäksi osakaskunta on saanut lunastuskorvausta vesijättömaasta yhteensä 8211 euroa 
(kiinteistö nro 257-488-1-1102). Lunastuskorvauksen maksu kirjautuu vuodelle 2018. 
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Varsinainen toiminta 
 

Vuoden 2017 vuosikokous pidettiin Hotelli Nuuksiossa 25.5.2017. 
 
Hoitokunta toimitti ELY -keskukselle päivitetyn hakemuksen moottorikäyttöisten ajoneuvojen 
käyttökiellosta suurimmille osakaskunnan järville, ja osakaskunnan sääntömuutoshakemus 
jätettiin Aluehallintovirastolle. Vesialueiden hoitosuunnitelmien työstäminen aloitettiin ja 
Perälänjärven niittoa varten haettiin avustusta ELY -keskukselta. 
 
Hoitokunnan jäsenet edustivat osakaskuntaa seuraavissa tilaisuuksissa: 
- Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari Tampereella 13. - 14.6.2017 
- Kirkkonummen vesi-ilta 23.8.2017 
- Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n vesistökunnostusseminaari  
- Vesijättömaan lunastustoimitus 13.12.2017 

 
Vireillä olevassa maanmittaustoimituksessa (toimitusnumero 2016-524753, kohde 927-891-
1-1) suojelualuekiinteistön muodostamiseksi Nuuksion kansallispuistoon kuuluvista alueista 
on hoitokunnan saamien tietojen mukaan tehty maastotöitä ja selvitetty kulkuoikeuksia 
syksyn 2017 aikana. Toimituskokouksiin ei ole vielä saapunut kutsua. 

 
Kirves ry:n kanssa tehtiin yhteistyötä mm. Lamminojan perkuutalkoissa kolmena päivänä 
ajalla 25.7. - 5.9.2017 sekä Kalljärven nuottauksissa 12. - 13.9.2017. Lisäksi hoitokunta kutsui 
Kirves ry:n edustajat kokoukseensa 16.11.2017 keskustelemaan yhteistyötavoista.  
 


