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 Kuivasen osakaskunta                              Pöytäkirja 

Osakaskunnan varsinainen kokous 

Aika:                   18.03.2017  klo 13.00 

Paikka:                Pettilän kyläkeskus , Kuivasensaarentie  1196 54950 PETTILÄ 

 

1. Hoitokunnan puheenjohtaja Seppo Ukkonen avasi kokouksen klo 13.00. 

 

2. Varsinaisen kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Airas. 

 

3. Kokouksen sihteeriksi valittiin Arto Rantanen. 

 

4. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisten äänestysten ääntenlaskijoiksi 

valittiin Seppo Saarimäki ja Reino Tikka. 

 

5. Varsinainen kokous on kutsuttu koolle Etelä-Saimaan 04.03.2017 

numerossa, ja todettiin näin päätösvaltaiseksi. 

  

6. Todettiin läsnäoleviksi 17 kokousedustajaa, joiden äänimäärä on 

yhteensä 81 203 ääntä.  

Hyväksyttiin kokouksen edustajien äänestysluettelo. 

Päätettiin hyväksyä hoitokunnan esitys äänestystavan valinnasta vasta 

mahdollisissa äänestyksissä, vaihtoehdot äänestystavaksi ovat: 

- mies ja ääni periaate (oltava yksimielinen päätös)  

- osakkailla äänestysluettelossa vahvistettu, osuuslukua vastaava 

äänimäärä. 

 

7. Hyväksyttiin hoitokunnan laatima esitys varsinaisen kokouksen 

asialistaksi. 
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8. Esitettiin ja hyväksyttiin hoitokunnan laatima vuoden 2016 

toimintakertomus hoitokunnan esityksen mukaisesti. 

 

9. Esitettiin toimintavuoden 2016 tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase 

hoitokunnan puheenjohtajan Seppo Ukkosen esittämänä, sekä kuultiin 

toiminnantarkastajien lausunto hallinnosta ja varainhoidosta. 

 

10.  Päätetään vahvistaa tilinpäätös vuodelta 2016, ja myöntää 

vastuuvapaus hoitokunnalle ja muille tilivelvollisille vuoden 2016 

hallinnosta ja varainhoidosta. 

 

11.  Päätettiin sääntöjen mukaisesta kalastuksen järjestämisestä 2017-

2018, seuraavaan vuosikokoukseen saakka seuraavasti: 

 

11.1 Osakkaiden pyydysyksikkömaksu: 

01.05.2017 lähtien uudet merkit voimassa, hinta 2,50 € / yksikkö, 

voimassa kaksi vuotta (kalenterivuosi 2017 ja 2018 loppuun asti.) 

      Erillisistä ravunpyyntiyksiköistä päätettiin luopua.  

      Pyydysyksikkö sekä lisäyksikkö oikeuttavat myös ravun pyyntiin, 

      1 yksikkö/rapumerta. 

 

             11.2 Osakkaille myytävien lisäyksiköiden määrä ja hinta: 

Pienosakkailla (kiinteistöyksiköitä 1-5 kpl) on oikeus täydentää 

pyydysyksikköjensä määrä 6 kappaleeseen lisäyksiköillä.  

Lisäyksikön hinta on 10 € / kpl. 

 

11.3  Ei osakkaille, kylässä muutoin kuin tilapäisesti asuville: 

Mahdollisuus lunastaa 6 pyydysyksikköä 10 € / kpl. 

 

11.4  Ulkopuolisille myytävät kalastusoikeudet ja niistä perittävät 

maksut: 

Osakaskunnan ulkopuolisilla on mahdollisuus lunastaa pyydys- 

yksikköjä 20 € / kpl, enintään yhteensä 20 kpl / asiakas.  

Ulkopuolisille myydyt pyydysyksiköt oikeuttavat muikun pyyntiin 
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Liittokiven selällä. Ulkopuolisille myytävien uistelulupien hinnat 

ovat 50 € vuosi, 15 € viikko ja 5 € vuorokausi. Lupa oikeuttaa 6 

vavan yhtäaikaiseen vetoon. Vaparajoitus koskee myös 

pyydysyksiköillä tapahtuvaa uistelua. 1 vapaa kohti tarvitaan 1 

pyydysyksikkö. 

              Luvatta kalastavalle kalastuksen valvoja voi myydä vuosiluvan 

50 eurolla.  

 

11.5 Kaupalliselle kalastukselle myönnettävät kalastusoikeudet ja niistä 

perittävät maksut: 

Jussi Karhulla on voimassa oleva troolisopimus, joka jatkuu. 

Sopimuksesta perittävä maksu on 1000 € vuodessa. Sopimus 

oikeuttaa vetämään troolia Liittokiven selällä, sopimuksessa 

mainituilla ehdoilla. 

Muita lupia ei myönnetty. 

   

11.6 Päätös myyntipaikoista, myyntipalkkioista ja 

käyttöönottoajankohdasta seuraavasti: 

Myyntipaikat: nettimyyntisopimus, www.kalastusluvat-

etelakarjala.fi ja Rauno Alatalo.Lisäksi annetaan valtuudet 

hoitokunnalle sopia muista myyntipaikoista esim. R-kioski 

Savitaipale, Veskansan ry:n kauppa jne. 

Myyntipalkkiot: nettikauppa 10 % yksikköhinnasta, muut 

myyjät 20 % yksikköhinnasta. 

Käyttöönottoajankohta: 01.05.2017 alusta lähtien ja 

voimassa 31.12.2018 asti. 

 

11.7 Päätös vuosien 2017 – 2018 kalastusta koskevista rajoituksista ja 

ohjeista: 

Annetaan hoitokunnalle valtuudet päivittää ohjeet, jotka lisätään 

osakaskunnan nettisivuille. 

  

             11.8  Päätös kalaveden hoitotoimentoimenpiteistä: 

http://www.kalastusluvat-etelakarjala.fi/
http://www.kalastusluvat-etelakarjala.fi/
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Jatketaan kalanpoikasten istutusta ja annetaan valtuudet 

Hoitokunnalle päättää muista hoitotoimenpiteistä, 

Käytetään viehelupatuotot ja omistajakorvaukset asian 

hoitamiseksi. 

  

              11.9 Valittiin kalastuksen valvojat vuodelle 2017: 

Rauno Alatalo, Antti Peltola, Vesa Toivola, Harri Väisänen, Jouni 

Savolainen. Lisäksi hoitokunnalla valtuudet lisätä 1-2 valvojaa. 

 

12. Päätös osakaskunnalle tuloutettujen varojen käytöstä 

- viehelupatuotot 

- omistajakorvaukset 

Kohdan 11.8. mukaisesti. 

 

13. Hyväksyttiin hoitokunnan laatima toimintasuunnitelma vuodelle: 

  Liite: Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2017. 

 

14. Hyväksyttiin hoitokunnan laatima tulo- ja menoarvio: 

Liite: Talousarvio 2017. 

 

15. Päätettiin hoitokunnan jäsenille ja muille toimihenkilöille 

maksettavista korvauksista seuraavasti: 

- puheenjohtajan palkkio 1000 € /vuodelle 2017 

- hoitokunnan jäsenten palkkio 40 € / kokous vuodelle 2017 

- sihteerin palkkio 300 € / vuodelle 2017  

- toiminnan tarkastajat: laskun mukaan. 

- kalastuksen valvojat: laskun mukaan. 

- hyväksyttiin kalastuslehden tilaus hoitokunnan jäsenille.  

- mahdolliset matkakulukorvaukset verottajan hyväksymän mukaan.  
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16. Valittiin hoitokunnan jäsenet (kolmen) erovuoroisen tilalle 

seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 

seuraavasti: 

Erovuorossa olleet Seppo Ukkonen (Jouko Kautoniemi), Seppo 

Saarimäki (Jarmo Ukkonen) Reino Tikka (Pekka Nevalainen) valittiin 

jatkamaan hoitokunnan jäseninä. 

Risto Huusari on pyytänyt eroa, joten hänen varajäsenenään ollut 

Raimo Lallo jatkaa vuoden 2017 varajäsenenä Risto Huusarin tilalla. 

 

17. Seppo Ukkonen valittiin hoitokunnan kokouksen koollekutsujaksi. 

 

18. Valittiin toiminnantarkastajiksi Eija Nikkilä ja Kaija Tuuliainen sekä 

heidän varajäsenikseen Vesa Terävä ja Eija Rantanen tarkastamaan 

osakaskunnan toimintaa ja tilejä. 

 

19. Valittiin hoitokunnan tuleva puheenjohtaja osakaskunnan 

edustajaksi Suur-Saimaan kalastusalueen ja Etelä-Karjalan 

kalatalouskeskuksen kokouksiin ja mahdollisiin muihin tilaisuuksiin 

(koulutukseen, opintomatkoille ym.).  

Lisäksi hoitokunta nimeää varahenkilön puheenjohtajalle hoitokunnan 

keskuudesta, ja Rauno Alatalo toimii näissä tilaisuuksissa Koskein 

Osakaskunnan edustajana kuten aikaisemminkin. 

  

20. Päätettiin hyväksyä toimintakertomuksen mukainen hoitokunnan     

esitys osakaskunnan alueella tapahtuvasta metsästyksestä seuraavasti: 

    ”METSÄSTYS VESIALUEELLA: Sorsan metsästys on sallittu   
    osakaskunnan jäsenille. Lahdenuiri, Tinalahti ja Jängynsalmi ovat         
    rauhoitettuja. 

    Muu metsästys on sallittu Kuivasensaaren Erä ry:n kanssa tehdyn    
    sopimuksen mukaan.” 
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 21. Todettiin, että tarkastettu pöytäkirja on asianosaisten nähtävillä  

kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla Savitaipaleen kunnan ilmoitustaululla 

24.03.2017 lähtien ja 21 päivää kokouksesta. 

 

22. Muut esille tulevat asiat: 

Tiedoksi: 26.03.2017 klo 09.00-12.00 pilkkikilpailu Korholan salmella. 

 

23. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Ari Airas päätti kokouksen klo 15.45. 

 

 

Vakuudeksi 

 

 

______________________  _____________________ 

Ari Airas, puheenjohtaja  Arto Rantanen, sihteeri 

 

 

Me allekirjoittaneet pöytäkirjan tarkastajat olemme tarkastaneet Kuivasen 

Osakaskunnan varsinaisesta kokouksesta 18.03.2017 laaditun pöytäkirjan, ja 

toteamme sen kokouksen kulun mukaiseksi. 

 

_________________________________ _______________________________ 

Seppo Saarimäki, pöytäkirjan tarkastaja Reino Tikka, pöytäkirjan tarkastaja 
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