
Järjestäytymättömän osakaskunnan kokous Pöytäkirja

Kokousaika

2. 2. 2023 alkaen klo _30';"-'

Kokouspaikka

Kosken Tl kunnantalo, valtuustosali, Härkätie 5

1§ Kokouksen avaus

Paimionjoki -yhdistyksen toiminnanjohtaja Marjukka Kulmala avasi kokouksen.

2§ Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksessa puheenjohtajaksi valittiin KA ti-- ^<"^~^^<--l~' .

3§ Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin K&^AS'1" ̂  1<^^1«^^.^A

4§ Pöytäkirjan tarkistajien valinta

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin \<f.. C^' t<»-.'\S(l^; A&.-ijg 5^- ̂ >

5§ Kokouksen laillisuuden toteaminen

Kokous on kutsuttu koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokouksen alkua. Kutsu on julkaistu Kosken Tl
kunnan/kaupungin virallisella ilmoitustaululla 2. 1. 2023.

6§ Todetaan kokouksen osanottajat

Kokouksen koollekutsuja: Kosken Tl kunta edustajinaan t<' l<_t<-^1 $C\IA<-< & -H-C^' ̂  K.A^ ?.t
Muut osallistujat ^ ^' tl-^/\'^<--^-&-<^ ^ |O'~!LÄ  cU.\ S'V-<^J?> \j-a IV-A^-^^L^

)«'\ T~\>r\A ^. /\ILXS^ \^-C\t(^ $cYC^<-+t». . ecLc<<>+<^ ^rtl\+T<<i^Yy<. ( L(?
WÄ-<^^V-<^ ^i.\j^r, , £^o^:^- G^. (e{t-c e-d-^-^f \/-A, l4^. ^->rpi Ka
A-i wo C^. l<-^ö ̂  TZ^ k^-oy t^>J<</\ lc<^l. ppe 5'^"' , VgL-l^-tf+l-' ^^t

St^-p- (^ ^'^SL. ^A ^i\^L, ~!^ . TTL>'" J^kd S^]i, ä , (T)'»,
-^

^ ^-^- CcLu. S^s-i^ ^-'. )c?' vmt'V-eij, <y,~-p ((a. ^.^SL. 'V\ ^i3\^L. ~^ . TTL>'" J^kd c'^'"a . \T'<»
7§ Paimionjoen keskiosan koskikunnostustoimenpiteiden toteuttaminen A.C^<-^'a^A .'^3 v^i^li-. i-y&|

l CL- ̂ s^t, S .-^3 ̂ -^-^ '^
Paimionjoki -yhdistys on lähettänyt järjestäytymättömän osakaskunnan 284-416-876-1 kullekin osakkaalle
aiemmin kirjeen, jossa pyydetään suostumusta Paimionjoen keskiosan koskikunnostussuunnitelmien
toteuttamiseen osakaskunnan hallinnoimalla vesialueella.

Kokouksessa päätettiin myöntää Paimionjoki-yhdistykselleja hankekumppaneille lupa toteuttaa
koskikunnostussuunnitelmat nyt esitettyjen suunnitelmien mukaisesti osakaskunnan hallinnoimalla

vesialueella. Lupa on voimassa, kunnes suunnitellut kunnostustyöt on saatu toteutettua valmiiksi. Lupa
voidaan osakaskunnan erillisellä päätöksellä irtisanoa, jolloin sen voimassaolo päättyy seuraavan
kalenterivuoden alusta lähtien.

Osakaskunta ei saa erillistä korvausta kunnostustoimenpiteiden suorittamisesta, eikä myöskään joudu
korvaamaan toimenpiteitä ja tarvittavia materiaaleja osakaskunnan varoista. Toimenpiteistä mahdollisesti
aiheutuvat vahingot yksityisteille-ja alueille on korvattava täysimääräisesti..

\^e-&^^- R-tLo^-. +efM^ eö .<-<-'; l-'-'1 \^ |+^^<~p>\tA t^i<-'^rv-4-<. ^<>«£L^~|'.

-^ P<x-<k^(. (^< A^£-^ f^/^~6. ^it;-^l\cl. -,-A-+^ksfi9'1^
Ka.4-. Yrp?v^u. ~-> -^ KA^A'C-<<-' ^^(^^L^



8§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo «C"'!--'.

Koskella 2. 2. 2023

^ ^ "^
i^^-n-i s&Jo\;L;oR_\

Puheenjohtaja

^^L ^l-^L^
^Aft-AU'^l<^ t^Ul-f^AL^-

Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

^'-/r+V. \^AVJt<-v s-T^t t^s>\o<l^('r(^

Pöytäkirjantarkastajat


