
Pöytäkirja 

Vesiniemen osakaskunnan vuosikokouksesta 

Puumalassa Kahvila Kuittisessa 13.04.2018 klo 16.00 alkaen  

 

1 § Kokouksen avasi hoitokunnan puheenjohtaja Pertti Pukarinen toivottaen osakkaat tervetulleiksi. 

 

2 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veikko Koivistoinen, sihteeriksi valittiin Matti Pohjalainen, pöy-

täkirjan tarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Juhani Riihentaus ja Aarni Kasanen.  

3 § Todettiin, että kokouskutsu oli Puumala-lehdessä 29.3..2018 vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta 

ja todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 

4 § Todettiin, että paikalla ja edustettuina olivat osakaskunnan osakkaat, heidän omistamansa kiinteistöt ja 

niiden osuuksien suuruudet oli merkitty äänestysluetteloon (liite 1). 

Vaihtoehto 2: Päätettiin yksimielisesti, että äänestysten sattuessa jokaisella osakkaalla on yksi 

  ääni. 

5 § Hyväksyttiin kokouksen esityslista. 

6 § Kuultiin hoitokunnan laatima kertomus tilikauden toiminnasta vuodelta 2017. 

7 § Kuultiin hoitokunnan selostus vuoden 2017 tileistä sekä tilintarkastajien niistä antama lausunto. 

8 § Toiminnantarkastajien antaman lausunnon perusteella vahvistettiin yksimielisesti tilinpäätös vuodelta 

2017 ja päätettiin myöntää hoitokunnalle ja muille tilivelvollisille vastuuvapaus vuoden 2017 tileistä ja 

hallinnosta. 

9 § Päätettiin kalastuksen järjestämisestä osakaskunnan vesialueella tulevana vuonna 2019. Päätettiin, että 

osakaskunta myöntää osakkaiden, KL 9 §:n 1 mom. mainittujen kylässä muutoin kuin tilapäisesti asuvi-

en, ulkopuolisten kalastajien sekä ammattimaisen kalastuksen käyttöön seuraavat pyydysmäärät (vaih-

toehtoisesti: pyydysyksikkömäärät) ja perii niistä seuraavat maksut:  

Osakaskunnan osakkaille myönnettävä kalastusoikeus ja niistä perittävät maksut: 10 € 

Osakaskunnan pienosakkaille myönnettävä kalastusoikeus ja niistä perittävät maksut: 4 yks / 10 € 

Tilattomalle väelle (KL 9 § 1 mom.) myönnettävä kalastusoikeus ja niistä perittävät maksut:4 yks / 15 € 

Ulkopuolisille kalastajille myönnettävä kalastusoikeus ja niistä perittävät maksut: 4 yks / 15 € 

Ammattimaiselle kalastukselle myönnettävä kalastusoikeus ja niistä perittävät maksut: nuotta 50 €, 

trooli (2 kpl) 200 €, troolilupa lunastettava kesäkuun loppuun mennessä. Katiskamerkit (5kpl) jaetaan 

verkkolupien yhteydessä. 

10 § Päätettiin tulevan vuoden kalastusta koskevista rajoituksista (verkon solmuvälit, eri pyydysten käyttöra-

joitukset ym.) seuraavaa:  

Lainmukaiset norpparajoitukset, Puumalan kalastusalueen verkkorajoitukset, venekohtainen viehelupa-

rajoitus 4 viehettä/venekunta. 
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11 § Päätettiin kalaveden hoitotoimenpiteistä (istutukset ym.) seuraavaa: 

  Istutukset: Päätettiin istuttaa saimaanlohen poikasia 5 600 euron summalla. 

   

12 § Päätettiin vesialueella tapahtuvasta metsästyksestä (sorsastus, pienriista, -pedot, luvat, hinnat) seuraavaa: 

Sorsastus, pienriista, -pedot ovat luvallisia osakkaille. 

13 § Valittiin lupien myyjiksi: Konepiste, Pertti Pukarinen, Aarni ja Ulla Kasanen 

Erikoisluvat myöntää: Pertti Pukarinen (nuotta, trooli, hirvenmetsästys) 

14 § Valittiin kalastuksen valvojiksi: Luvan myyjät jakavat rajoitusmääräykset. Osakaskunta kustantaa ha-

lukkaille valvojakoulutuksen. 

15 § Päätettiin pyydysmerkkien käyttämisestä ja uusien pyydysmerkkien käyttöönottoajankohdasta seuraavaa: 

 Pyydysmerkit asetetaan vuosittain lain edellyttämällä tavalla. 

16 § Päätettiin palautettujen viehekorttipalautusten käytöstä seuraavaa: Käytetään kalavesien hoitoon. 

17 § Hyväksyttiin osakaskunnalle tulo- ja menoarvio vuodelle 2018  (liite 1). 

18 § Päätettiin hoitokunnan jäsenten ym. toimihenkilöiden palkkioista seuraavaa:                                                

  Puheenjohtaja _________________________ Hoitokunnan jäsen; Suomen Kalatalouslehti 

Sihteeri: 500 €  

Kokousedustajat ja koulutuksiin osallistujat km-korvaus: 0, 41 € / km 

Toiminnantarkastajat: laskun mukaan  Muut palkkiot: istutuksista aiheutuvat kalustokulut ja tunti-

työkorvaukset laskun mukaan 

19 § Valittiin hoitokunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varamiehikseen (varamies suluissa)  

Todettiin, että entisinä jatkavat Pertti Pukarinen (Olli Pukarinen) ja Aarni Kasanen (Aarni Keijonen). 

Erovuorossa ovat Veikko Koivistoinen (Ahti Tiinonen) ja Matti Pohjalainen (Lauri Kyllönen), valittiin 

uudelleen. 

Todettiin, että nyt valittu hoitokunta jatkaa tehtävässään niin kauan, kunnes uusi on toimintakykyinen. 

20 § Valittiin kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet (suluissa) Hely Salmela (Markku Hämäläinen) 

ja Eeva Luukkonen (Elina Ikonen) tarkastamaan taloutta ja hallintoa. 

Päätettiin, että toiminnantarkastajiin, heidän tehtäviin, toimintaan ja vastuuseen on soveltuvin osin voi-

massa, mitä yhdistyslaissa on säädetty yhdistyksen toiminnantarkastajasta. 

21 § Valittiin osakaskunnan kokousedustajaksi Pertti Pukarinen kalastusalueen kokoukseen ja hänen 

varalleen Aarni Kasanen, sekä valittiin osakaskunnan edustajaksi Etelä-Savon Kalatalouskeskus ry:n 

vuosikokoukseen Pertti Pukarinen ja hänen varalleen Aarni Kasanen. 

22 § Päätettiin vesialueen muusta käytöstä seuraavaa:  
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23 § Päätettiin (tarpeen mukaan) pöytäkirjan nähtävänä oloajasta ja –paikasta: Pöytäkirja on nähtävänä osa-

kaskunnan kotisivuilla jatkuvasti  ja Konepisteessä 02.05.-31.05.2018 välisen ajan. 

24 § Käsiteltiin muut esille tulevat asiat: Sihteeri laatii osakaskunnan tilarekisteristä rekisteriselosteen, rekis-

teriä ylläpitää maanmittauslaitos. 

24 § Puheenjohtaja päätti kokouksen kello . 

Kokouksen puolesta 

    _____________________________ ____________________________________ 

 Veikko Koivistoinen   Matti Pohjalainen 

 puheenjohtaja   sihteeri 

Liitelomakkeita 1 kpl. 

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Puumala 13.04.2018 

  _______________________________            _____________________________________ 

  Juhani Riihentaus   Aarni Kasanen   

  pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 


