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Osakaskunnan  varsinainen  kokous 
Aika:                   16.03.2014  klo 14.00 
Paikka:                Pettilän kyläkeskus , Kuivasensaarentie  1196 54950 PETTILÄ 
 
1. Kokouksen avaus 

Istuvan hoitokunnan puheenjohtaja Seppo Ukkonen avasi kokouksen ja toivotti 
osanottajat tervetulleiksi samalla kertoen, että ylimääräisen kokouksen edellyttämä 
tutkintapyyntö Lyijyselän ja Vehkaselän troolauksista tehtiin poliisille 13.12.2013 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja 
 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Niilo Tikkanen 
3. Valitaan kokouksen sihteeri 
 Kokouksen sihteeriksi valittiin Veli-Matti Ruokokoski 
4.Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa 

Pöytäkirjan tarkastastajiksi valittiin Seppo Saarimäki ja Kalervo Honkatukia sekä 
ääntenlaskijoiksi Mervi Piippo ja Eija Rantanen 

5. Todetaan kokouksen koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus 
Kokouksesta on ilmoitettu Länsi-Saimaassa 28.2.2014 ja Etelä-Saimaassa 1.3.2014, 
joten kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen (liite 1) 

6. Todetaan, läsnä – ja edustettuina olevat osakkaat ja heidän äänimääränsä ja hyväksytään 
äänestysluettelo 

Äänestysluettelo liitteenä 2 
7. Päätetään esityslistan hyväksymisestä kokouksen työjärjestykseksi 
 Hyväksyttiin esityslista 



8. Esitetään hoitokunnan laatima vuoden 2013 toimintakertomus ja päätetään sen 
hyväksymisestä 
 Toimintakertomus liitteenä 3 
9. Esitetään tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase sekä kuullaan toiminnantarkastajien lausunto 
hallinnosta ja varainhoidosta 

Verotuksellisista syistä osakaskunnan ei kannata tehdä voitollista tulosta. Kuluneen 
tilikauden tappio on 4688,44 €. Vuoden lopun pankkisaldo oli20920,41 €. Tilinpäätös, 
tuloslaskelma ja tase liitteenä 4. 
Käytiin läpi vuoden 2013 tilintarkastuskertomus: liite 5. 

10. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hoitokunnalle ja muille tilivelvollisille 
 Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille 
11. Päätetään sääntöjen mukaisesta kalastuksen järjestämisestä 2014-2015 seuraavaan 
vuosikokoukseen saakka 

Käytiin kohta kohdalta läpi hoitokunnan ehdotukset kalastuksen järjestämiseksi ja 
kalavesien hoitamiseksi. Hyväksyttiin ehdotukset sellaisenaan (ks. kohdat 11.1 – 11.9) 

11.1 Osakkaiden pyydysyksikkömaksu 
- vanhat merkit voimassa vielä v. 2014    
 - uudet tilataan ja ostettavissa 1.12.2014, voimassa 2015-2016  
 - osuusluvusta riippumatta jokainen osakas (pienosakas) on oikeutettu vähintään 
yhteen kiinteistön tuomaan yksikköön, hinta 2,5 €/kpl   
 - osakas saa ravunpyyntiyksiköitä hintaan 4 €/kpl   
 - ravunpyyntiin 1 yksikkö per merta, myös manttaali- sekä erikoisyksikkö käy tähän 

11.2 Osakkaille myytävien lisäyksiköiden määrä ja hinta 
 - pienosakkaalla (kiinteistöyksiköitä 1 – 5kpl) mahdollisuus täydentää 

pyydysyksikköjensä määrä 6 kappaleeseen lisäyksiköillä.    
 - lisäyksikön (erikoisyksikön) hinta 10 €.   

11.3 Ei osakkaille, kylässä muutoin kuin tilapäisesti asuville. ( KL 9§ ) 
 - oikeus tasapuolisesti 6 erikoisyksikköön hintaan 10 € / kpl  

 - kokonaiskiintiö 500 yksikköä 
11.4 Ulkopuolisille myytävät kalastusoikeudet ja niistä perittävät maksut 

- osakaskunnan ulkopuolisille myytävien merkkien yksikköhinta 20 €, voimassaolo 
sama 2 vuotta, enintään 10 yksikköä per asiakas   
 - ulosmyydyt yksiköt oikeuttavat muikunpyyntiin liittokiven selällä  



 - lisäyksiköiden kokonaiskiintiö 1500 yksikköä, joka kiintiö sisältää pienosakkaiden 
lisäksi mahdolliset muut erikoisluvat ja ammattikalastajasopimukset 
 - lisäyksiköiden käytöstä tai käyttämättäjättämisestä päättää osakaskunnan kokous
 - uistelulupa sisältää oikeuden 6 vavan yhtäaikaiseen vetoon, hinta 50 € vuosi,  
 15 € viikko ja 5 € vuorokausi    
 - vaparajoitus koskee myös yksikkömerkeillä tapahtuvaa uistelua  
 - luvatta kalastavalle kalastuksen valvoja voi myydä luvan 50 € vuosi 

11.5 Ammattikalastukselle myönnettävät kalastusoikeudet ja  niistä perittävät maksut 
- troolisopimus Jussi Karhun kanssa sopimuksen mukaisesti 1000 € / vuosi  
 - saalisseuranta pitää hoitaa sopimuksen mukaan (päiväkirja)  
 - keskusteltiin troolisopimushinnan korotuspaineista, mutta päätettiin toistaiseksi pitää 
hinta ennallaan 

11.6 Päätetään uusien pyydysmerkkien myyntipaikoista, myyntipalkkioista, käyttämisestä ja 
käyttöönottoajankohdasta 

- myydään merkkejä Pettilän kyläkeskuksessa   
 - myyntipalkkio 10 %     
 - tehdään nettisivuille osto-ohje => maksukuitti väliaikaistodistukseksi, kunnes 
kyläkeskus on jälleen auki, josta merkit voi noutaa kuittia vastaan  
 - uusien merkkien käyttöaika alkaa 1.1.2015 

11.7 Päätetään vuosien 2014 – 2015 kalastusta koskevista rajoituksista ja ohjeista 
Käytiin läpi erillinen kooste Kuivasen-Koskein alueen kalastusohjeista (liite 6). 
Hyväksyttiin nämä ohjeet toiminnan pohjaksi ja jaetaan se kaikille pyydysyksiköiden 
ostajille. Päivitetään ohjeistoa tarvittaessa vuosikokouksessa. 

11.8 Päätetään kalaveden hoitotoimentoimenpiteistä 
- sovitut istutukset 6000 €:lla toimintasuunnitelman mukaan (käsitellään kohdassa 13)
 - toiminta Partakoski-Kärnänkoski projektissa (Saimaan lohikalojen kestävä kalastus-
projekti) myötämielisenä apuna    
 - pyritään jatkamaan hoitokalastusta ja kaislanniittoa (kohta 13) 

11.9 Valitaan kalastuksen valvojat 
 - nykyiset valvojat  Rauno Alatalo, Ari Nieminen, Antti Peltola, Vesa Toivola 
 - annetaan hoitokunnalle valtuudet nimetä valvojia ja päättää heidän koulutuksestaan
 - mietitään kokouksessa yhteistyötä Solkein kanssa 
12. Päätetään osakaskunnalle tuloutettujen varojen käytöstä 

- valtuutettiin hoitokunta käyttämään tänä vuonna tuloutettavat  omistajakorvaukset, 
viehelupatuotot  ja norppakovaukset vuoden 2015 hoitoistutuksiin. 

13. Hyväksytään toimintasuunnitelma 



 Hyväksytty hoitosuunnitelma liitteenä 7  
 
14. Hyväksytään tulo- ja menoarvio 
 Hyväksytty talousarvio myös liitteessä 7 
15. Päätetään hoitokunnan jäsenille ja muille toimihenkilöille maksettavista korvauksista 

Ehdotusten mukaan hyväksyttiin: 
- puheenjohtajalle kulukorvauksena 600 €/vuosi + hankitaan puhelinliittymä 
- hoitokunnan jäsenille kokoukseen osallistumisen ”kulukorvaus” 30 €/kokous 
- toiminnan tarkastajille korvaus (kohtuullisen) laskun mukaan 
- kalastuksenvalvojille veneen bensakulut ja mahd. paikallekutsun 
kilometrikorvaukset laskua vastaan 
- jatketaan Kalastuslehden tilaamista hoitokunnalle 

16. Valitaan hoitokunnan kuusi jäsentä, esimies ja heille varahenkilöt. 
Valittiin suljetulla lippuäänestyksellä kuusi varsinaista jäsentä. Äänimäärä sulkeissa. 
Valituiksi tulivat:  
Aki Lahenmies (16)  varalle Sami Nurminen  

 Seppo Ukkonen (21)  varalle Jouko Kautoniemi   
 Seppo Saarimäki (18)  varalle Jarmo Ukkonen    
 Risto Huusari (16)   varalle Raimo Lallo    
 Reino Tikka (15)  varalle Pekka Nevalainen    
 Harri Väisänen (18)  varalle Kirsi Kilpi 

Henkilökohtaiset varamiehet valittiin suoraan kokouksen ehdotusten perusteella 
17. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkastamaan toimintaa ja 
tilejä 
 Toiminnantarkastajiksi valittiin Eija Nikkilä ja Mervi Piippo, sekä heille varamiehiksi 
 Vesa Terävä ja Markku Lemmetty   
18. Valitaan osakaskunnan edustajat ja varaedustajat: 
 Hoitokunnalle annettiin valtuudet nimetä edustajat  

- kalastusalueen kokoukseen 
- kalatalouskeskuksen kokoukseen 
- muihin tilaisuuksiin (kursseille, opintomatkoille ym.)  



 
 
19. Päätetään osakaskunnan alueella tapahtuvasta metsästyksestä 
 - sorsanmetsästys sallittu osakkaille, Lahdenuiri ja Tinalahti rauhoitettu 
 - muu metsästys sopimuksen mukaan, päivitetään sopimusta tarvittaessa 
20. Todetaan, että tarkastettu pöytäkirja on asianosaisten nähtävillä kokouskutsussa  
ilmoitetulla tavalla Pettilän kyläkeskuksessa 
 Pöytäkirja on luettavissa Pettilän kyläkeskuksessa 23.3.2014 alkaen (viimeistään) ja se 
 on esillä 7.4.2014 saakka 
21. Käsitellään muita esille tulevia asioita 
 Perutaan tämänvuotinen pilkkikilpailu naapuriosakaskunnan kanssa. Pyritään 
 järjestämään se seuraavana vuonna, jolloin järjestelyvuoro on edelleen Kuivasen 
 osakaskunnalla. 
 Keskusteltiin Pettilän rannan satamaselvityksestä: hoitokunta päivittää tietonsa asiasta 
 ja päättää, pitääkö osakaskunnan ottaa kantaa hankkeeseen. 
22. Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 16.00 
 
Allekirjoitukset: 
 
 
 
Niilo Tikkanen, puheenjohtaja  Veli-Matti Ruokokoski, sihteeri 
 
 
 
Seppo Saarimäki, pöytäkirjan tarkastaja  Kalervo Honkatukia, pöytäkirjan tarkastaja 


