
Kuivasen osakaskunnan kokouksen pöytäkirja v. 2013 
 
Pöytäkirja osakaskunnan vuosikokouksesta joka pidettiin 6.3.2013 Pettilässä 
Kyläkeskuksessa  klo 18.10 
 
1. Kokouksen avasi  Seppo Rahikainen toivottaen osakkaat tervetulleeksi. 
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Köresaar 
3.  Kokouksen sihteeriksi valittiin  Rauno Alatalo 
4.  Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin  Ukkonen Seppo ja Heimo 
Honkatukia 
5. Kokouskutsu 
Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu Etelä-Saimaa lehdessä 13.2.2013 ja 5 kpl 
kokouskutsuja kylien ilmoitustauluilla.  
 
Kokous todettiin sääntöjen 11 § mukaan oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, 
kokouskutsu pöytäkirjan liitteenä nro 1. 
 
6. Todetaan että  paikalla ja edustettuina ovat seuraavat osakaskunnan osakkaat sekä 
heidän äänimääränsä (liite2).  
Päätettään että mahdollisissa äänestyksissä  
(1.) mies ja ääni periaatetta, oltava yksimielinen päätös.  
(2.) osakkailla on äänestysluettelossa vahvistettu, osuuslukua vastaava äänimäärä 
(3.)        x       päätetään myöhemmin kumpaa käytetään 
 
7      kokouksen esityslista. Ei huomautettavaa 
 
8.  hoitokunnan selostus vuoden 2012 toiminnasta ja toimintakertomuksesta sekä 
varainhoidosta, tuloslaskelmasta ja taseesta. Kuultiin toiminnantarkastajien antama 
lausunto hallinnosta ja varainhoidosta. 
Hyväksyttiin huomautuksitta  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
liite nro 3/1 3/2 3/3 
 
 
9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämistä hoitokunnan 
jäsenille ja muille tilivelvollisille vuoden 2012 hallinnosta ja varainhoidosta.  
Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin yksimielisesti. 
 
 
10. pyydysyksikkömaksut vuosiksi 2013-2014 Päätetty 2012 vuosikokouksessa 
Käsiteltiin ja päätettiin 6-8§ mukaiset kalastusjärjestelyt vuosiksi 2013-2014 
-Päätettiin  että yksikkömerkkien voimassaolo on kaksi kalenterivuotta hinta 2,5 €_/ 2 
vuotta. 
-Lisäyksiköt osakkaille ja muille sidosryhmille    KL 9 § 1 mom  5 kpl lisäyksiköitä hinta  10 € 
kpl / voimassa 2 vuotta. Vuonna 2014 ostettujen yksikkömerkkien hinta puolittuu.  
Lisäyksiköitä ei saa edelleen luovuttaa. 
-Rapumerkki osakkaille y.m. sidosryhmille KL 9 § 1 mom  Rapumerkin hinta 20€/ 2 vuotta. 
Merkki oikeuttaa( 5 ) viiteen rapumertaan.  rapumerkkejä myydään osakkaalle enintään 20 



kpl ( mertaan) Lisäys rapumerkkien hintaan, on vain 1 merran merkkejä ja hinta 4€/ 2 
vuotta. 
 
Ulkopuolisille myytävien pyydysyksikkömerkkien hinta  20 € kpl,  / 2 vuotta.  
 
-Kokous päätös myydäänkö ulkopuolisille. Kyllä seuraavin ehdoin, muikunpyyntiin 
Liittokivenselälle enintään 10 merkkiä / asiakas. 
-Jos yksikkömerkit lunastaa voimassaolon toisena vuotena niin hinta puolittuu. 
Kadonneitten yksikkömerkkien tilalle saa uudet hintaan  0,50 € kpl, pitää täyttää 
katoamisilmoitus. 
-Vuoden 2013-2014 yksikkömerkit on oltava pyydyksissä viimeistään 1.5.-2013 
alkaen.v.2011-12 yksikkömerkit kelpaa siihen asti. 
-Hoitokunta tilaa uudet yksikkömerkit jotta ne on saatavilla heti v. 2013 alusta. Hoitokunta 
tekee yksikköluetteloon tarvittavat päivitykset. 
-Myyntipaikat etsii hoitokunta ja myyntipalkkio on 10 prosenttia  
- Pettilän myyntipalkkio  10% . 
Hoitokunnan etsimät myyntipaikat on Pettilä kyläkeskus, R-kioski Savitaipale, Rauno 
Alatalo Koskei ja Seppo Rahikainen Kuivanen 
 
-Kohta 11 . Ammattikalastajille myytävien lisäyksikköjen hinta Hinnaksi määrättiin 20€ / 
lisäyksikkö, lisäyksikön voimassaoloaika 1 vuosi  
Myydäänkö lisäyksiköitä ammattikalastajille?  Ei myydä ammattikalastajille lisäyksiköitä 
 
 
kohta 11. päätös on voimassa toistaiseksi kunnes tehdään uusi lainvoimainen päätös 
 
 
12.  Kalastuksen järjestäminen: 2013-2014  
Vuokrasopimusta Koskein osakaskunnan vesialueesta jatketaan entisin ehdoin. OK 
Ulkopuolisille kalastajille myönnettävä kalastusoikeus ja niistä perittävät maksut: 
 Uistelulupa  ulkopuolisille. Lupa sisältää 6 vapaa / vene . Vaparajoitus koskee myös 
yksikkömerkeillä uistelijoita ( osakkaat y.m. ) kalakiintiö 3 kpl / vrk (järvilohi,taimen, nieriä ja 
harjus) 
V. 2013-2014  hinnat 50 € vuosi, 15 € 7 vrk ,  5 € 1 vrk .  
Vuorokausiluvat on kalenterivuorokausia. Hoitokunnan esitys uistelulupa 2012 
lupapäätöksiin.  Kalastuksen valvojat voivat myydä uisteluluvan valvonnan yhteydessä 

hintaan 50€ koko vuosi.______________________________ 
Ammattimaiselle kalastukselle myönnettävä kalastusoikeus ja niistä perittävät maksut: 
 Troolilupa Jussi Karhulle sopimuksen mukaan (1000€)/ vuosi 
Perinteinen rantanuottalupa harraste ja kotitarvekäyttöön, ei kaupalliseen kalastukseen. 
Myydään lupa kesänuottaukseen 50€ / kesä. Lupa ei käsitä konenuottausta. 
Keskusteltiin Jussi Karhun pyyntöä yksiköidä troolivastaamaan50 yksikköä. Todettiin ja 
päätettiin että yksiköinnin muutos kun uudet säännöt tulevat voimaan. Nyt sopimus jatkuu 
entisenlaisena. Jussi Karhun liite 1 
 
Tämä 12. päätös on voimassa toistaiseksi kunnes tehdään uusi lainvoimainen päätös. 
 
 
 



13. Päätettiin kuluvan / tulevan  vuoden kalastusta koskevista rajoituksista ja ohjeista  
seuraavaa: 
Laahuskalastus: Keskusteltiin kalastustermistöstä, kalastusasetuksesta. Tarkennetaan 
säännönmukaista kalastusta jokaisen osalta. Ehdotettiin että nuottaus tapahtuu vain 
apajapaikoilla. Karhu esitti eriävän mielipiteensä. Puolesta 22 vastaan 2 oli äänestystulos 
joten nuottaus tapahtuu vain pajapaikoilla. Verkkokalastajat välttäköön apajapaikkoja. 
 
-verkkokalastus,: erillinen kalastusohje liite nro 4  kalastusohjeet. Päivitetty 
- koukkukalastus ja verkkokalastus: Pyydysmerkit selvästi näkyviin (talvella  merkkien nro 
tai nimi merkkisalkoon) 
 - Päätettiin että rapumerta ja tuulastus  on 1 yksikön arvoinen, aiemmin ei ole ollut 
yksiköity. Rapumertaan käy manttaalimerkki, erikoislupamerkki tai rapumerkki. 
- troolikalastus : erillinen troolilupa (sopimus)Jussi Karhun kanssa , muille ei lupaa 
troolikalastukseen anneta. 
- Saalisseuranta: hoitokunta esittää että laahuskalastajat ja kaksi kotitarvekalastajaa 
velvoitetaan pitämään päiväkirjaa kalastuksesta. Tiedot jää kalastuskunnan tilastointia ja 
kalakantojen seurantaa varten. Kotitarvekalastajat jotka pitävät saalispäiväkirjaa ovat 
(säännöt  8§)  
Veikko Nikkilä, Reino Tikka, kysytään halukkuudesta ko tehtävään. Hoitokunta antaa ohjeet 
toimintaan / etsii 2 halukasta. Laahuskalastajat velvoitetaan pitämään päiväkirjaa 
kalastuksesta. 
- Hoitokalastus : Katiska 3 kpl / osakas ilman pyydysyksikköä, katiskoihin osakkaan nimi ja 
puhelin nro. Kaikki ilman tunnistetietoja olevat pyydykset voidaan poistaa valvojan toimesta. 
Hoitokunta esittää että ne kiinteistönomistajat joitten tila rajoittuu norpansuojelualueeseen 
saavat pitää (1) rantarysää norpansuojelualueella  ilman maksullista merkkiä. Rysä on 
varustettava niin ettei norppa voi tunkeutua rysään, nieluun rajoitin. 
-muut rajoitukset ja rauhoitusalueet  :Partakoski rauhoitettu kaikelta kalastukselta 
toistaiseksi. Luotolahden osakaskunta on myös rauhoittanut Partakosken toistaiseksi. 
Sorsastus kielletty Tinalahti ja  Lahenuiri. 
 Päätettiin että päätökset on voimassa kunnes osakaskunnan kokous on tehnyt asiasta 
uuden täytäntöönpanokelpoisen päätöksen. 
 
14. Päätettiin kalaveden hoitotoimenpiteistä seuraavaa. 
istutukset: hyväksyttiin hoitokunnan esitys  
muut hoitotoimenpiteet:_hoitopyynti rysä 
 
___________ 
Hoitokunnalle annettiin lupa hankkia v. 2013-14 kalanpoikasia (rapuja) omistajakorvausten, 
viehelupatulojen ja norppakorvausten määrällä. 
 
15.  
Hoitokunnalle annetaan valtuutus nimetä uuteen valvojakoulutukseen lähtijät.  
Sääntöjen  21§ mukaan kalastuskunnalla voi olla sihteeri, valan tehneitä tai vastaavan 
vakuutuksen tehneitä kalastuksenvalvojia ja muita toimihenkilöitä , jotka hoitokunta ottaa 
toimiinsa ja vapauttaa tehtävistään. Kokouksen päätöksellä nimetään seuraavat henkilöt 
kalastuksenvalvojiksi. Seppo Rahikainen, Rauno Alatalo, Vesa Toivola, Antti Peltola , Ari 
Nieminen. 
Kysytään Kuolimon kalastusalueen valvojia valvomaan myös Kuivasen / Koskein 
vesialuetta. Valtuutetaan hoitokunta selvittämään sekä tekemään päätökset ko asiaan. 
 



 
 
16. Päätettiin pyydysmerkkien käyttämisestä ja uusien merkkien käyttöönottoajankohdasta 
seuraavaa.1.5. 2013  eteenpäin kunnes uusi päätös tehdään pyydysmerkkien käytöstä. 
Pyydysmerkkien lunastus. Pyydysmerkkien lunastajan on tiedettävä tilan nimi ja 
rekisterinumero. Asiakirja tilan omistuksesta esitettävä. Asiakirjaksi käy 
kiinteistörekisterin ote, kiinteistöverolippu tai muu luotettava selvitys. Jos 
kalastusoikeus on luovutettu toiselle, on valtakirja esitettävä lunastettaessa 
pyydysmerkkejä._Hyväksyttiin 
                                      
17. Päätettiin osakaskunnan tuloutettujen omistajakorvausten ( Kall.89a§ ja 91§) käytöstä 
seuraavaa: Kalavesien hoitoon. Kalanpoikasiin ja ruovikon niittoon. Hyväksyttiin 
 
18. Hyväksyttiin tulo – ja menoarvio kuluvalle / tulevalle vuodelle ( liite nro   5,6  ) 
 
19. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma kuluvalle/tulevalle vuodelle (liite nro  5,6    ) 
 
20. Määrätään hoitokunnan jäsenille y.m. toimihenkilöille seuraavat kulukorvaukset. (vuosi) 
Hoitokunnan puheenjohtaja  600 € ( Sisältää päivittäiset asiat, puhelinkulut, kirjanpidon ja 
nettisivujen ylläpidon) 
Hoitokunnan jäsen  30 € / kokous, sisältää matkakulut. 
Kokousedustaja  osa pv raha alle 7 h ja koko pv raha yli 7 h  + km korvaus 
Km korvaus =  valtion km korvaus 
Toiminnantarkastajat  : laskun mukaan 
Kalastuksen valvojat : kulukorvaukset laskun mukaan. (polttoaineet +osapäiväraha tai 
päiväraha käytetyn ajan perusteella. Hyväksyttiin 
 
 
Päätettiin Suomen Kalastuslehden tilaamisesta seuraavasti: Hoitokunnan Pj , sekä 
hoitokunnan jäsenet. Tilataan myös sihteerille 
 
21. Valittiin hoitokunnan erovuorossa olevien jäsenten tilalle seuraavaksi 
kaksivuotiskaudeksi 3 jäsentä ja heille henkilökohtaisiksi varamiehiksi.   Erovuorossa on  
Seppo Rahikainen, Rauno Alatalo, Ari Koskinen. Valittu Seppo Rahikainen (varalla Seppo 
Ukkonen), Rauno Alatalo (varalla Arto Koskimies), Ari Koskinen (varalla Kirsi Kilpi) 
 
Hoitokuntaan kuuluu jotka ei ole erovuorossa Seppo Saarimäki ( Reino Tikka), Risto 
Huusari (Raimo Lallo) ja Ossi Rahikainen (Aulis Korhola) 
 
 
Esimiehenä toimii (esimies ja varaesimies  Seppo Rahikainen  varalla Rauno Alatalo 
 
Hoitokunnan sihteeriksi valittiin Juha Köresaar__________________ 
 
Päätettiin että aiemmin valitut hoitokunnan jäsenet jatkavat tehtävissään, kunnes uusi 
valintapäätös on täytäntöönpanokelpoinen. 
 
 
 
 



23. Valittiin toiminnantarkastajiksi tarkastamaan tilejä ja toimintaa .Niilo Tikkanen ja Sami 
Nurminen varalla Tommi Kontunen ja Oili Tikka 
  
 
24. Valittiin seuraavat osakaskunnan edustajat ja varahenkilöt seuraaviin kokouksiin: 
Suur-Saimaan kalastusalue, E_K kalatalouskeskus , maaseutukeskus tai jokin muu kokous: 
Hoitokunnan puh.joh. varalla varapuh.joht. tai hoitokunnan valtuuttama muu henkilö  
Vuokrasopimus Kuivanen / Koskei kohta 7.  Vuokramiehen oikeutena on valita 
vuokranantajan esityksestä vuokranantajan  edustaja Suur-Saimaan ja Kuolimoin 
kalastusalueen kokouksiin. 
Koskein osakaskunnan edustajana toimii : Suur-Saimaan kalastusalue _ja Kuolimon 
kalastusalue .Rauno Alatalo varalla Arto Koskimies 
 
 
25. Päätettiin osakaskunnan alueella tapahtuvasta metsästyksestä seuraavaa: 
Sorsanmetsästys sallittu osakkaille.  Lahdenuiri ja Tinalahti on rauhoitettu sorsastukselta. 
Muu metsästys sopimusten mukaan (hirvi, majava ja suur ja pienpedot) 
Metsästysvuokrasopimukset päivitetään vesialueeseen rajoittuvien seurojen osalta 
yhdenmukaiseksi. Metsästysvuokrasopimukset on päivitetty. 
          
26. Osakaskunnan alueen muusta käytöstä päätettiin seuraavasti. Lämpöputken asennus 
vesialueelle, jos ei  haittaa  0,5 €  kaapeli/johtometri tai neliömetri. Kaapelin asennus jos ei 
haittaa  0,3 € kaapeli/johtometri Suuret laiturialueet hinnoitellaan tapauskohtaisesti 
(käsitellään yleisessä kokouksessa), vähintään ----  neliömetri. Jos edellä mainittuja tulee 
nuotta-apajille tai kapeisiin salmiin niin lupa käsitellään yleisessä kokouksessa.  
Tämä päätös on voimassa toistaiseksi kunnes tehdään uusi lainvoimainen päätös. 
 
 
27. Todettiin, että tarkastettu pöytäkirja pidetään asianosaisten nähtävänä kokouskutsussa 
ilmoitetulla tavalla seuraavasti: Pettilän kyläkeskus kokouskutsussa mainittuna välisenä 
aikana 
 
 
28. 1. Päätettiin muista kokouskutsussa mainituista asioista seuraavaa:  
käsitellään osakaskunnan troolisopimuksen noudattamisesta tehtyjä havaintoja  
Kirjataan kaksi eri havaintoa 21.10.2013 klo 11.20 ja 21.10.2013 klo 16.00-16.20 
Troolisopimusajan ulkopuolisesta kalast. J.Karhu kiistää klo 11.20 tapahtuman, klo 16-
16.20 tpahtunut Karhun mukaan konerikko. Karhu sanoi jatkossa noudattavansa tarkemmin 
sopimusta. Kokous antaa Karhulle kirjallisen varoituksen jonka hoitokunta laatii ja toimittaa 
perille. Päätettiin että seuraavasta sopimusrikkeestä Karhun troolisopimus puretaan. Karhu 
ilmoitti tämän jälkeen vaativansa troolin yksiköintiä välittömästi. 
 
 
28.2 Osakaskunnan sääntöjen päivittäminen. Hoitokunta perustaa työryhmän joka alkaa 
laatimaan / kehittämään uusia sääntöjä uusi kalastuslaki huomioon ottaen. 
 
 
29.  Käsiteltiin seuraavat muut esille tulleet asiat joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöksiä:  



Ehdotettiin ja kannatettiin Solkein osakaskunnan kanssa yhteistyön tiivistämistä. esim 
rantakalailta. keskusteltiin Suomalansaaren tien laitaan rakennettavasta 
rantaparkkipaikasta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.26 
 
 
 
Kokouksen puolesta: 
 
Pjoht__________________________________ 
 
 
sihteeri _________________________________ 
 
 
 
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi  
 
päiväys_______________________________ 
 
______________________________  _______________________________ 
 
 
 
 
 
 


