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 KUIVASEN OSAKASKUNTA                             PÖYTÄKIRJA 

Osakaskunnan varsinainen kokous 

Aika:                   20.06.2021  klo 12.00 

Paikka:                Pettilän kyläkeskus , Kuivasensaarentie  1196 54950 PETTILÄ 

 

 

1. Osakaskunnan puheenjohtaja Harri Väisänen avasi kokouksen klo 12.00 

 

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Airas. 

 

3. Kokouksen sihteeriksi valittiin Arto Rantanen. 

 

4. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Markus Saxell ja 

Jouko Kautoniemi. 

 

5. Todettiin kokouksen koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus sääntöjen 

mukaan tehdyksi, ilmoitus kokouksesta on ollut vähintään 7 vrk ennen 

kokousta Etelä-Saimaa-lehdessä, eli ilmoitus oli 06.06.2021. 

 

6. Todettiin läsnäolevat ja edustettuina olevat osakkaat (Liite 1, 

osallistujaluettelo kokouksesta). 

 

Mikäli kokouksessa päädytään äänestämään jostakin asiakohdasta, 

päätetään äänestystapa erikseen kyseisessä kohdassa, ja hyväksytään 

äänestysluettelo ja osakkaiden äänimäärä ennen äänestystä. 

Äänestystapa mahdollisissa äänestyksissä on joko mies ja ääni 

periaatetta (oltava yksimielinen päätös), tai osakkailla oleva ja 

äänestysluettelossa vahvistettu, osuuslukua vastaava äänimäärä. 
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7. Hyväksyttiin kokouksen asialista (Liite 2).  

 

8. Esitettiin ja hyväksyttiin hoitokunnan laatima vuoden 2020 

toimintakertomus (Liite 3). 

 

9. Arto Rantanen esitti tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen 2020, ja 

kuultiin toiminnantarkastajien lausunto hallinnosta ja varainhoidosta 

kokouksen puheenjohtajan Ari Airaksen lukemana. 

 

10.  Päätettiin vahvistaa tilinpäätös 2020, ja myöntää vastuuvapaus 

hoitokunnalle ja muille tilivelvollisille vuoden 2020 hallinnosta ja 

varainhoidosta. 

 

11.  Päätettiin sääntöjen mukaisesta kalastuksen järjestämisestä vuonna 

2021 seuraavaan vuosikokoukseen saakka seuraavien alakohtien 

mukaisesti.  

 

11.1  Hyväksyttiin osakkaiden pyydysyksikkömaksuksi vuonna 2020        

1,30 € / yksikkö vuodessa. 

 

11.2  Osakkaille (pienosakkaat) myytävien lisäyksiköiden määrä ja hinta 

Osuusluvusta riippumatta jokainen osakas (pienosakas) on 

oikeutettu vähintään yhteen kiinteistön tuomaan yksikköön, hintaan 

1,30 € / yksikkö. Lisäksi kaikilla osakkaille, joilla kiinteistö-

yksikkömäärä on 1-5 kpl, on oikeus täydentää pyydysyksikköjensä 

määrää 6 kappaleeseen lisäyksiköitä, lisäyksikön hinta on 5 € / 

yksikkö.  

 

11.3  Ei osakkailla, eli kylässä muutoin kuin tilapäisesti asuvilla, on   

mahdollisuus lunastaa yksiköitä 6 yksikköön asti hintaan 5,00 € / kpl.  

  

11.4  Ulkopuolisille myytävät kalastusoikeudet ja niistä perittävät maksut   

seuraavasti: 
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- ulkopuolisille myytävien uistelulupien hinnat, 50 € / vuosi, 15 € / 

viikko ja 5 € / vuorokausi. Lupa oikeuttaa 6 vavan yhtäaikaiseen 

vetoon. Vaparajoitus koskee myös pyydysyksiköillä tapahtuvaa 

uistelua. Yhtä vapaa kohti tarvitaan 1 pyydysyksikkö. 

- luvatta kalastavalle kalastuksen valvoja voi myydä vuosiluvan 50 

eurolla. 

 

11.5  Kaupalliselle kalastukselle myönnettävät kalastusoikeudet ja niistä 

perittävät maksut. Osakaskunnalla on yksi kaupallinen kalastaja, Jussi 

Karhu, jonka sopimuksessa vuosimaksu on edelleen 1000 € / vuosi. 

Todettiin Jussi Karhun saalismäärät vuodelta 2020 seuraavasti: 

• nuotalla 17 kalastuspäivää, kaloja 13076 kg 

• troolilla 3 kalastuspäivää, 1958 kg 

 

     

11.6  Päätettiin pyydysyksiköiden myyntipaikoiksi ja myyjiksi 2021 

Nettimyynti, Veskansan kyläkeskus, Rauno Alatalo (Koskein 

osakaskunnan edustajana) sekä R-kioski Savitaipale. 

Palkkiot myyntipaikoille ovat 10 % netin kautta, ja muille 20 %. 

Myyntiluvat ovat voimassa yksi vuosi kerrallaan.  

 

11.7  Päätettiin myöntää hoitokunnalle oikeus vuoden 2021 kalastusta 

koskevien rajoitusten ja ohjeiden päivittämiseen tarpeen mukaan. 

 

11.8  Päätettiin kalanistutuksesta seuraavaa: 

• osakaskunta päätti siirtää vuoden 2021 ehdotettu 

kalanistutukseen varattu 4000 € seuraavien vuosien projektiin, 

jossa on tarkoitus 2-3 vuoden aikana muuttaa istutettavia lajeja 

siten, että keskitytään järvitaimenen ja järvilohen istuttamiseen 

• kokous nosti samalla vuodelle 2021 varatun osuuden 5000 €:oon 

• päätettiin, että hoitokunta selvittää Savon Taimen Oy:n 

mahdollisuutta toimia osakaskunnan yhteistyökumppanina 2-3 

vuoden ajan valittujen kalalajien toimittajana 
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11.9. Valittiin kalastuksen valvojiksi Rauno Alatalo, Harri Väisänen ja 

Jouni Savolainen, sekä uusina valvojina Marko Saxell ja Jari Reponen 

 

12.  Päätettiin osakaskunnalle tuloutettujen varojen käytöstä siten, että 

viehelupatuotot ja omistajakorvaukset käytetään kalavesien hoitoon ja 

muiden osakaskunnan asioiden ja vastuiden hoitoon. 

 

13.  Luettiin ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2021 (Liite 4).   

 

14.  Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2021 (Liite 5). 

 

15.   Päätetiin hoitokunnan jäsenille ja muille toimihenkilöille 

maksettavista korvauksista ja eduista seuraavasti: 

- Puheenjohtaja 1000 € vuosi  

- hoitokunnan jäsenet 40 € / kokous  

- sihteeri/rahastonhoitaja 1000 € / vuosi 

- toiminnan tarkastajat 150 €  

- kalastuksen valvojat toteutuneiden kulujen mukaan laskua vastaan 

- kalastuslehden tilaus hoitokunnan jäsenille 

- matkakulut erikseen matkalaskua vastaan verottajan hyväksymien 

taksojen mukaan. 

 

16.   Valittiin hoitokunnan jäsenet (kahden) erovuoroisen tilalle seuraavaksi 

kaksivuotiskaudeksi ja heille henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) 

seuraavasti: 

Erovuorossa olivat Seppo Saarimäki (varalla Jarmo Ukkonen) ja Reino Tikka 

(varalla Pekka Nvalainen). Mauri Suutari (varalla Aki Lahenmies) ei ollut 

erovuoroisten listalla, koska tultuaan Seppo Ukkosen varamiehenä 

varsinaiseksi jäseneksi, ei ole vielä ollut hoitokunnassa täyttä kahta vuotta. 
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Hoitokunta oli tehnyt esityksen, jonka mukaan vanha hoitokunta 

valittaisiin sellaisenaan, erovuoroiset mukaan lukien. Kokous hyväksyi 

hoitokunnan esityksen, joten hoitokunta vuodelle 2021 on seuraava: 

Harri Väisänen varalla Jouko Kautoniemi  (2022 asti) 

Seppo Saarimäki varalla Jarmo Ukkonen  (2023 asti)  

Reino Tikka varalla Pekka Nevalainen (2023 asti)                          

Raimo Lallo varalla Petri Lallo  (2022 asti) 

Mauri Suutari varalla Aki Lahenmies  (2022 asti) 

Arto Rantanen varalla Ari Airas  (2022 asti) 

Lisäksi Koskein osakaskunnan edustajana Rauno Alatalo.     

 

17.  Valittiin hoitokunnan sääntöjen pykälä 12. kohta 9. mukaisesti 

osakaskunnalle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, puheenjohtajaksi 

valittiin Harri Väisänen ja varapuheenjohtajaksi Rauno Alatalo. 

 

18.   Valittiin toiminnantarkastajiksi Eija Nikkilä ja Kaija Tuuliainen, sekä 

heidän varahenkilöikseen Eija Rantanen ja Vesa Terävä. 

  

19.   Valittiin osakaskunnan edustajaksi hoitokunnan puheenjohtaja ja/tai 

varapuheenjohtaja edustamaan Kuivasen osakaskuntaa, 

(kiinteistörekisteritunnus 739-876-8-0) muun muassa 

kalatalousalueiden, ( Suur-Saimaa ja Kopinjärvi-Kuolimo) ja muihin 

kokouksiin ja koulutustilaisuuksiin. 

 

20.  Päätettiin osakaskunnan vesialueella tapahtuvasta metsästyksestä 

siten, että osakaskunnan osakkailla on lupa metsästää vesialueilla, 

kunhan muut luvat ovat kunnossa. Edellä mainittu tarkoittaa sitä, että 

sorsan metsästys on sallittu osakaskunnan jäsenille. Lahden Uiri, 

Tinalahti ja Jängynsalmi ovat rauhoitettuja. 

Muu metsästys on sallittu Kuivasensaaren Erä ry:n ja Orrain 

Metsästysseuran kanssa tehtyjen sopimusten mukaan.   

 

21.  Kokoukselle esiteltiin ELY-keskuksen sopimusluonnos uudeksi 

Norpansuojelualueeksi, joka sisältää laajennetun lain määräämän 
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suojelualueen sekä vielä tätä laajemman osan vapaaehtoisena 

suojelualueena. 

Kokous päätti, että osakaskunta ei tee sopimusta vapaaehtoisalueista, 

vaan sopimus tehdään lain edellyttämien alueiden mukaan. Uudessa 

sopimuksessa norpansuojelu korvaus nousee 1,70 €;sta 2,50 €:oon 

hehtaarilta. Hoitokunta hoitaa sopimuksen teon ELY:n kanssa.  

Liitteenä 6 lain edellyttämä norpansuojelualueen kartta.  

 

22.  Osakaskunnalle tehdyt esitykset käsiteltiin kohta kohdalta seuraavasti 

• osakaskunnalle oli esitetty nuottaamiskieltoa Iesselälle koskien 

ammattikalastaja Karhua; esitys päätettiin hylätä. 

• osakaskunnalle oli esitetty ravustusta koskien rapujen alamitan 

määräämistä lain edellyttämää suuremmaksi osakaskunnan 

alueella ja ravustuksen valvonnan lisäämistä; esitys päätettiin 

hylätä. 

• esitys Kariveden alueen kunnostuksesta niittämällä ym. 

hyväksyttiin, ja projekti määrättiin 2-vuotiseksi, ja siihen varattiin 

osakaskunnan varoja 2000 € kummallekin vuodelle, yhteensä 

4000 €. 

• osakaskunnalla on vesialueita myös Kuolimolla. Korpijärvi-

Kuolimo kalatalousalueella on meneillään käyttö- ja 

hoitosuunnitelman teko, jota alueen hallitus käsittelee elokuun 

2021 alkupuolella. Osakaskunnalta on myös pyydetty lausuntoa 

suunnitelmasta, ja kokous päätti antaa oman kannanottonsa 

välittömästi varsinaista kokousta seuraavan viikon alussa. 

Osakaskunnan hoitokunta on käsitellyt aiemmin laaditun 

lausunnon, joka toimitetaan kalatalousalueen hallitukselle heti 

alkavalla viikolla. Lausunto ja kannanotto on liitteenä tässä 

pöytäkirjassa (LIITE 7).    

 

23.  Todettiin, että tarkastettu pöytäkirja on asianosaisten nähtävillä 

Savitaipaleen kunnan ilmoitustaululla, Kirkkotie 6, Savitaipale, 

viimeistään viikon kuluessa varsinaisesta kokouksesta, ja pidetään 

nähtävänä, kunnes 21 päivää kokouksesta on kulunut. 
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24.   Muina asioina Harri Väisänen kertoi osakaskunnalla olevan 

ylimääräisen, yli 10 vuotta vanhan Terhi merkkisen veneen ja siinä 9,9 

hv moottori. Vene päätettiin myydä, koska sille ei ole osakaskunnalla 

käyttöä eikä paikkaa säilytykseen. Myynti hoidetaan yleisellä 

huutokaupalla, puheenjohtaja Harri Väisänen hoitaa myynnin.  

 

25.  Kokouksen puheenjohtaja Ari Airas päätti kokouksen klo 13.05. 

 

  

Vakuudeksi 

     

 ______________________ __________________________ 

 Ari Airas   Arto Rantanen 

 Kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri 

 

 

 

Me allekirjoittaneet pöytäkirjan tarkastajat olemme tarkastaneet Kuivasen 

Osakaskunnan varsinaisesta kokouksesta 20.06.2021 laaditun pöytäkirjan, ja 

toteamme sen kokouksen kulun mukaiseksi. 

 

 

_________________________________ _______________________________ 

Jouko Kautoniemi, pöytäkirjan tarkastaja Markus Saxell, pöytäkirjan tarkastaja 

 


