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Läsnä hallituksen jäsenet
Mika Lehtojärvi, Heino Ruottinen, Eino Kujala, Tuomo Mäkelä, Pertti Kaunisharju, Sinikka Keimmo
ja Hanna Hirn (hallituksen ulkopuolelta)
Muut jäsenet

Markku Laaksonen, Jyrki ja Merja Kaleva, Sulo Karjalainen, Anna Perkiö, Ari Hutka, Pekka Hutka ja
Jukka Okslahti

Poissa

Toivo Väistö, varajäsenet Henry Hirn, Antero Koskimies ja Pekka Kujala

1.

Puheenjohtaja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi Oksyn 2012 vuosikokoukseen.

2.

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Lehtojärvi ja sihteeriksi Hanna Hirn. Pöytäkirjan
tarkastajiksi valittiin Markku Laaksonen ja Heino Ruottinen. He toimivat tarvittaessa myös äänten
ääntenlaskijoina.

3.

Todettiin, että kokous on päätösvaltainen (15 jäsentä) ja laillisesti koolle kutsuttu. Kokouksesta
ilmoitettiin Seutu-Sanomissa ja Forssan Lehdessä. Jäsentiedotteessa ja Oksyn kotisivuilla on
kokouksen ajankohdasta jo keväällä.

4.

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi

5.

Kokouksessa jaettiin kaikille Vuosikertomus (Liite 1). Rahastonhoitaja esitti tilinpäätöksen ja luki
toiminnantarkastuskertomuksen, jota kommentoitiin loppulauseen osalta.

6.

Vahvistettiin tilinpäätös ja hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.
Kokousväki sai tutustua kirjanpitoon, tositteisiin ja tilinpäätöstietoihin.

7.

Vahvistettiin kulukorvausmaksut puheenjohtajalle, sihteeri/rahastonhoitajalle ja internetyhdyshenkilölle seuraavasti:
puheenjohtaja 150 euroa
sihteeri/rahastonhoitaja 150 euroa
verkkovastaava 100 euroa

8.

Toimintasuunnitelma jaettiin myös kaikille ja se hyväksyttiin muutoksitta (Liite 2)
Budjettiin tehtiin 2000 euron muutos. Korjattu budjetti on alijäämäinen.
Jäsenmaksu kaudella 2012–2013 on entinen eli 15 euroa.

9.

Hallituksen puheenjohtaja Mika Lehtojärvi ilmoitti luopuvansa tehtävästään ja ehdotti
uudeksi puheenjohtajaksi Tuomo Mäkelää. Ehdotus sai kannatusta ehdolla, että Mika pysyy
edelleen hallituksessa ja hänet valittiin varapuheenjohtajaksi.
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10.

Valittiin uusi hallitus toimintakaudelle 2012 – 2013
Varsinaiset jäsenet: Mika Lehtojärvi, vpj, Kaunisharju Pertti, Hutka Ari, Kujala Eino (osakaskunnan
yhdyshenkilö), Ruottinen Heino ja Väistö Toivo
Varajäsenet: Henry Hirn, Antero Koskimies ja Pekka Kujala
Toimihenkilöt: Hanna Hirn, sihteeri/rahastonhoitaja
Noora Hirn, verkkovastaava

11.

Valittiin toiminnantarkastajiksi entiset eli Åke Hirn ja Markku Kujala sekä varalle Sirkka Siikonen ja
Sinikka Keimmo.

12.

Kokoukselle ei tullut etukäteen aloitteita tai ehdotuksia esityslistalle.

13.

Muut asiat
Patohanke-kyselyt on tehty. Kyselyn tuloksena 2 vastustaa ja 6 jätti vastaamatta.
Vastaamatta jättäneiltä kysytään vielä mielipidettä ja sitten lähetetään vastustaneille kysely
jatkotoimenpiteistä eli suoritetaanko hyöty-haittaselvitys padon rakentamisesta kiinteistöille
(selvitys maksaa n. 450 euroa/kiinteistö). Selvityksen jälkeen päätetään uudelleen hankkeen
toteutuksesta.
Eino Kujala ehdotti hankkeen jäädyttämistä väliaikaisesti, muttei sen hautaamista kokonaan.
Päätettiin jatkaa hyöty-haittakyselyä keskustelemalla asianosaisten kanssa, ja hallitus
valtuutetaan päättämään hyöty-haittakyselyn jatkotoimenpiteistä.
Varsinainen padon rakentamisesta päätetään erikseen, esim. vuosikokouksessa.
Laserkeilauskuvaus suoritettiin vuosi sitten syksyllä ja sen dokumentit ovat hallituksen käytössä
tulevaisuutta varten valmiina.
Lummekasvien poisto
Eino Kujala ja Tuomo Mäkelä ovat selvittäneet urakoitsijoita ja pyytäneet tarjouksia. Oksy on ollut
yhteydessä Sisä-Suomen Ruoppaukseen Huittisissa, ja sen edustaja on käynyt jo kaksi kertaa
Oksjärvellä tutustumassa pahimpiin alueisiin. Kustannukset tulevat olemaan reilut 2000 euroa.
ELY-keskus on nimenomaan ehdottanut juurakon poistoa. Toimenpide on luvanvaraista.
Tarkoitus on syksyn alussa tehdä lumpeen koe-juurakonpoisto Oksjärven ulapalla, ja seurata
vesikasvien käyttäytymistä ko. alueella. Lumme poistetaan piikillä juurineen, kerätään rantaan ja
sovittuun paikkaan maatumaan. Juurakonpoistokone pystyy poistamaan lummetta 1,5 – 2 m
syvyydessä – ihan rannoilla työ onnistuu 40 cm syvyydessä kelluntaponttoonin avulla. Työ vaatii
traktorin tekemään maalla olevan siirtotyön.
Jyrki Kaleva toivoi, että juurakonpoistoprojektia jatketaan ja Tuomo Mäkelä ehdotti, että se
toteutetaan, mutta jokaisen ranta-asukkaan täytyy itse hoitaa lähialueen niitot. Niittolaitteita voi
lainata Eino Kujalalta.
Kokouksen pj päätti kokouksen klo 15.29
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