
Lehtisaarten yhteisalueiden osakaskunnan yleiskokous 

Aika: 12.7.2020 klo 10 alkaen 

Paikka: Ison Lehtisaaren yhteislaiturialue 

 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja Peter Kling avasi kokouksen klo 10 Ison Lehtisaaren yhteislaiturialueella.  

 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Peter Kling ja sihteeriksi Mikko Saariaho. 

 

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

 

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pekka Kallio ja Teuvo 

Lappalainen. 

 

4. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Kokouksen kutsut on julkaistu sääntöjen määräämällä tavalla. Todettiin kokous laillisesti 

kokoon kutsutuksi. 

 

5. Kokouksen osallistujien toteaminen ja esityslistan hyväksyminen 

 

Osallistujat todettiin keräämällä nimet listaan. Listan mukaan kokoukseen osallistui yhteensä 

45 henkilöä. Osallistujien nimet julkaistaan pöytäkirjan liitteenä. 

 

6. Esitetään tilinpäätös vuodelta 2019 

 

Anni Simola esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2019. Tilinpäätös osoittaa 603 euroa ylijäämää. 

Todettiin, että osakaskunnan kulut koostuvat pakollisista menoista, kuten vesimaksuista, 

postituksesta ja www-sivujen ylläpidosta. Taseessa olevia omaisuuseriä poistetaan 

suunnitelman mukaisesti. Osakaskunnan pankkitilillä on rahaa lähes 18 000 euroa.  

 

7. Esitetään toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2019  

 

Toiminnantarkastajat Marja- Leena Karhula ja Heikki Rissanen esittelivät 

tarkastuskertomuksen vuodelta 2019.  

 

8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta 

 

Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase vuodelta 2019. 

 

9. Päätetään toimista, joihin vahvistettu tulos antaa aihetta 

 



Päätettiin siirtää tilikauden tulos voittotilille. 

 

10. Päätetään vastuuvapaudesta hoitokunnan jäsenille 

 

Myönnettiin hoitokunnan jäsenille vastuuvapaus. 

 

11. Valitaan hoitokunnan jäsenet ja varajäsenet 

 

Todettiin, että hoitokunnan jäsenten kolmivuotinen kausi jatkuu vuoteen 2021 asti.  

 

12. Valitaan toiminnantarkastajat 

 

Valittiin toiminnantarkastajiksi Marja-Leena Karhula ja Heikki Rissanen. Varalla toimii Inkeri 

Kallio. 

 

13.  Päätetään vuoden 2021 talousarviosta ja osakkailta perittävien maksujen suuruudesta 

 

Keskusteltiin osakaskunnan taloustilanteesta ja vuoden 2021 talousarviosta. Todettiin, että 

Pienen ja Ison Lehtisaaren välisen sillan korjaukseen on syytä varata rahaa. Päätettiin varata 

polkujen kunnostamiseen 2000 euroa vuodelle 2021.  

 

Osakasmaksu pidetään ennallaan 40 eurossa.  

 

Vahvistettiin vuoden 2021 talousarvio.  

 

14. Päätetään hoitokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista 

 

Hoitokunnan jäsenille ei makseta palkkioita. Toiminnantarkastajien korvaukset maksetaan 

laskun mukaan.  

 

15. Muut esille tulevat asiat 

 

Osana saarten polkujen perusparannustoimia päätettiin valtuuttaa hoitokunta pyytämään 

Espoon kaupungilta lupaa polun avaamiseen Ison Lehtisaaren eteläpäähän. Päätettiin 

järjestää talkoot kesällä 2021 Pienen Lehtisaaren polkujen ja Ison Lehtisaaren länsikärjen 

avaamiseksi. Polkujen kunnostukseen on varattu 2000 euroa. Polkujen perusparannus 

auttaa punkkiongelman ratkaisussa sekä parantaa yleistä viihtyisyyttä sekä mahdollistaa 

vesijohtoverkoston huoltotoimet. 

 

Keskusteltiin Suvisaariston vesiosuuskunnan tilanteesta ja suunnitelmasta yhdistyä HSY:n 

kanssa. Vesiosuuskunnan hallituksessa toiminut Jan Kolster kävi läpi vesiosuuskunnan 

kehittämissuunnitelmaa. Kolster kertoi, että pääkaupunkiseudulla valmistellaan useiden 

vesiosuuskuntien ottamista HSY:n hoitoon. Toistaiseksi ei kuitenkaan tiedetä, miten saarten 

vesihuolto uudessa järjestelyssä hoidettaisiin. Todettiin, että saarelaisten kannattaa 

osallistua vesiosuuskunnan kokouksiin ja varmistaa saarten edunvalvonta asiassa. 

 

Todettiin, että Finnoon sataman kaavoitustilanteesta ei ole uutta tietoa.  

 



Todettiin, että saarten matkapuhelinverkko on parantunut, kun alueelle on asennettu uusi 

tukiasema. 

 

Keskusteltiin tarpeesta päivittää saarelaisten puhelinluettelo, jonka nykyiset tiedot ovat 

vuodelta 2012. Anni Simola laittoi päivityslistan kiertämään kokouksessa. Sovittiin, että 

hoitokunta selvittää, miten puhelinluettelo saadaan ajan tasalle ja miten se jaetaan 

saarelaisille. 

 

Keskusteltiin saarten turvasatamatilanteesta. Todettiin, että hoitokunta on asentanut 

kalliolenkkejä sekä Sumpareniin sillan lähelle, että Ison Lehtisaaren pohjoispuolella 

sijaitsevalle yhteisalueelle. Kalliolenkkien käyttö edellyttää veneiden ankkuroimista. 

Todettiin, että hoitokunta ei voi ottaa vastuulle poijujen asennuksesta ja ylläpidosta 

aiheutuvia kuluja.  

 

Todettiin, että Anni Simolaa esitetään saarten edustajaksi Sommarö-seuran hallitukseen.  

 

16. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.20.  

 

 

 kokouksen vakuudeksi 

 

 

 Peter Kling   Mikko Saariaho 

 puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 

 Pekka Kallio   Teuvo Lappalainen 

 pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 

 


