
KUIVASEN OSAKASKUNTA 

    Pöytäkirja 

    31.3.2016 

Osakaskunnan varsinainen kokous 

Aika: 30.3.2016 klo 18.00 

Paikka: Pettilän kyläkeskus, Kuivasensaarentie 1196, 54950 PETTILÄ 

 

1.Kokouksen avaus 

   Hoitokunnan puheenjohtaja Seppo Ukkonen avasi kokouksen ja toivoi jatkossa jokaisen osanottajan 

    ottavan mukaansa kiinteistörekisteriotteen äänestysluettelon laatimisen nopeuttamiseksi. 

  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja 

     Kokouksen puheenjohtajiksi valittiin Seppo Ukkonen ja Kalervo Honkatukia. 

     Kalervo Honkatukia johtaa puhetta asiakohdissa 9-10 ja muilta osin puhetta johtaa Seppo Ukkonen. 

 3. Valitaan kokouksen sihteeri                           

     Kokouksen sihteeriksi valittiin Risto Huusari 

4.Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa  

    Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Harri Väisänen ja Aki Lahenmies 

   Ääntenlaskijat valitaan myöhemmin, jos tarvetta ilmenee.  

5. Todetaan kokouksen koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus 

     Kokouksesta on ilmoitettu yhteisaluelain mukaisesti 14 päivää ennen kokousta. Kokousilmoitus     

     oli Etelä-Saimaassa 15.3.2016.(Liite1) 

       Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi  ja päätösvaltaiseksi. 

6. Todetaan läsnä- ja edustettuina olevat osakkaat ja heidän äänimääränsä ja hyväksytään äänestysluet- 

     telo 

    Äänestysluettelo  hyväksyttiin kokouksen äänestysluetteloksi.(Liite2) 

    Kokousosanottajia oli paikalla 13 ja heillä ääniä yhteensä 83051. 

    Äänestystavasta päätetään myöhemmin, mikäli äänestettävää ilmenee. 



7. Asialistan hyväksyminen. 

    Hyväksyttiin. 

8. Esitetään hoitokunnan laatima vuoden 2015 toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä. 

    Luettiin toimintakertomus ja  se hyväksyttiin esitetyssä muodossa.(Liite3) 

9. Esitetään tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase sekä kuullaan toiminnantarkastajien lausunto hallinnosta ja  

    varainhoidosta. 

   Todettiin tilikauden ylijäämäksi verojen jälkeen 3746,85 euroa ja taseen loppusummaksi 30248,23 

   euroa. (Liite 4) 

   Luettiin toiminnantarkastajien lausunto. (Liite  5) 

 

10. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle ja muille  

      tilivelvollisille vuoden 2015 hallinnosta ja varainhoidosta. 

      Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin. 

 

11. Päätetään sääntöjen mukaisesta kalastuksen järjestämisestä 2016-2017, seuraavaan vuosiko- 

       koukseen saakka. 

11.1 Osakkaiden pyydysyksikkömaksu. 

        Pyydysyksikkömaksu on edelleenkin 2,5 euroa . Ravunpyyntiyksikön hinta on myös edelleenkin  

        4 e/kpl. Vanhat merkit ovat voimassa 30.4.2017 saakka. Uudet yksikkömerkit otetaan käyttöön 

        1.5.2017 alkaen. 

11.2 Osakkaille myytävien lisäyksiköiden määrä ja hinta. 

       Pienosakkaalla (kiinteistöyksiköitä 1-5kpl) on mahdollisuus täydentää pyydysyksikkömäärää 6 kappa- 

      leeseen, jolloin lisäyksikön hinta on 10e/kpl. 

11.3 Ei osakkaille, kylässä muutoin kuin tilapäisesti asuville. 

       Myönnetään edelleenkin mahdollisuus lunastaa 6 erikoisyksikköä hintaan 10 e/kpl. 

 

11.4 Ulkopuolisille myytävät kalastusoikeudet ja niistä perittävät maksut 



       Osakaskunnan ulkopuolisille myytävien merkkien yksikköhinta on 20e ja voimassaoloaika 

      2 vuotta. Merkkejä myydään enintään 10 yksikköä/asiakas. Yksiköt oikeuttavat muikunpyyntiin 

      Liittokiven selällä. 

     Uistelulupa oikeuttaa 6 vavan yhtäaikaiseen vetämiseen ja luvan hinta on 50e/v, 15e/vk ja 5e/vrk. 

     Vaparajoitus koskee myös  yksikkömerkeillä tapahtuvaa uistelua. 

    Luvatta kalastavalle kalastuksenvalvoja voi myydä 50 euron vuosiluvan. 

    Perinteisen rantanuottaluvan kotitarvekalastukseen saa 50 eurolla.  

11.5 Ammattikalastukselle myönnettävät kalastusoikeudet ja niistä perittävät maksut. 

    Troolisopimus Jussi Karhun kanssa jatkuu 1000e/vuosi. Sopimus edellyttää mm. päivittäisen saalis- 

    seurannan.   

11.6 Päätetään uusien pyydysmerkkien myyntipaikoista, myyntipalkkioista, käyttämisestä ja käyttöön- 

        ottoajankohdasta.      

      Pyydysmerkkejä myyvät  Pettilän kyläkeskus  20% myyntipalkkiolla, Rauno Alatalo 20% myyntipalkkiolla 

      ja R-kioski  ilman tilitystä 10% palkkiolla. 

    Vanhat merkit ovat voimassa 30.4.2017 saakka ja uudet 1.5.2017 alkaen. 

    Hoitokunta selvittää mahdollisuuksia kalastusalueen nettimyynnistä 

11.7 Päätetään vuosien 2016-2017 kalastusta koskevista rajoituksista ja ohjeista. 

      Hoitokunta päivittää nykyiset kalastusohjeet  pyydysmerkkien myyjille ja ostajille. 

11.8 Päätetään kalaveden hoitotoimenpiteistä. 

      Taimenta istutetaan 4000 eurolla. 

      Pyritään jatkamaan hoitokalastusta ja kaislanniittoa. 

11.9 Valitaan kalastuksenvalvojat. 

      Valittiin, Rauno Alatalo, Antti Peltola, Ari Nieminen, Vesa Toivola, Harri Väisänen ja Jouni  Savolainen 

      Hoitokunnalle annettiin valtuudet kalastuksen valvojien nimeämiseen ja heidän kouluttamiseen. 

 

12. Päätetään osakaskunnalle tuloutettujen varojen käytöstä 

     Viehelupatuotot ja omistajakorvaukset  käytetään hoitoistutuksiin (taimenta 4000eurolla). 



13.Hyväksytään toimintasuunnitelma. 

    Hyväksyttiin toimintasuunnitelma liitteen 6 mukaisesti 

14. Hyväksytään tulo-ja menoarvio. 

     7600euron tulo-ja menoarvio hyväksyttiin liitteen 7 mukaisesti. 

15. Päätetään hoitokunnan jäsenille ja muille toimihenkilöille maksettavista korvauksista. 

    Puheenjohtajalle 800e. 

    Hoitokunnan jäsenille 40e. 

    Toiminnantarkastajille laskun mukaan. 

   Kalastuksen valvojille polttoainekulut ja päivärahakäytäntö. 

    Kalastuslehti  hoitokunnan jäsenille. 

16.Valitaan hoitokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi ja heille henkilö- 

    kohtaiset varajäsenet 

   Erovuorossa ovat: 

1. Harri Väisänen  (Kirsi Kilpi) 

2. Risto Huusari  (Raimo Lallo) 

3. Aki Lahenmies (Sami Nurminen) 

 

Valituiksi tulivat: 

1.Harri Väisänen   varalle Kirsi Kilpi 

 2.Risto Huusari     varalle Raimo Lallo 

 3.Aki Lahenmies   varalle Hannu Nurminen 

17.Valitaan hoitokunnan jäsenistä hoitokunnan esimies ja varaesimies. 

  Hoitokunta valitsee entisen käytännön mukaisesti  keskuudestaan puheenjohtajan, joka toimii 

   myös osakaskunnan/hoitokunnan esimiehenä. 

18. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkastamaan toimintaa ja tilejä. 

     Valituiksi tulivat entiset toiminnantarkastajat Eija Nikkilä ja Kaija Tuuliainen sekä  heidän varalleen 

     Markku Lemmetty ja Vesa Terävä. 

 

19. Valitaan osakaskunnan edustajat ja varaedustajat: 



  - Suur-Saimaan kalastusalueen ja Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksen kokouksiin. 

  - muihin tilaisuuksiin 

  -Koskein osakaskunnan edustaja, Suur-Saimaan kalastusalueen kokoukseen.(sop.kohta 12) 

  Hoitokunnan puheenjohtaja edustaa osakaskuntaa em. kokouksissa ja hänen estyneenä ollessa 

  hoitokunta valitsee varaedustajan. 

  Rauno Alatalo edustaa Koskein osakaskunnan edustajana em. kokouksissa. 

20. Päätetään osakaskunnan alueella tapahtuvasta metsästyksestä. 

   Osakaskunnalla on  voimassa oleva sopimus Kuivasensaaren Erän kanssa. Vastaavaa sopimusta 

Orrain my:n kanssa selvitetään. Sorsatus  on sallittu   osakaskunnan jäsenille Lahenuiria ja Tinalahtea    

sekä Jängyn salmea lukuun ottamatta, jotka  edelleen ovat rauhoitettuja. 

21. Todetaan, että tarkastettu pöytäkirja on asianosaisten nähtävillä kokouskutsussa ilmoitetulla  

     tavalla Savitaipaleen kunnan ilmoitustaululla. 

   Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Savitaipaleen kunnan ilmoitustaululla , Kirkkotie 6, Savitaipale, 1.4. 

   2016 lähtien ja pidetään nähtävänä, kunnes 21 päivää kokouksesta on kulunut. 

   22. Käsitellään muita esille tulevia asioita. 

        Hoitokunnalle ei ole tullut muita esille tulevia asioita. 

         Puheenjohtaja selvitteli norppa-asetuksen eri vaiheita ja mahdollisia seuraamuksia osakaskunnalle. 

  23. Kokouksen päättäminen. 

        Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.    

 

 

        Seppo Ukkonen                 Risto Huusari 

           puheenjohtaja                                              sihteeri 

 

         Harri Väisänen                                                                                       Aki Lahenmies 

         pöytäkirjan tarkastaja                                                                     pöytäkirjan tarkastaja 


