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POYTÄKIRJA

Kokouksen avaus

Valmistelevan työryhmån puheenjohtaja Kalevi Puukko avasi kokouksen ja kertoi

osakaskunnan perustamisen vaiheista ja tavoitteista kalastuksen järjestämiselle.

Etelä-Savon ELY-keskuksen kalatalousosaston johtaja Jorma Tiitinen toi onnittelut
uudelle osakaskunnalle ja kertoi mm. osakaskuntien yhdistämisten tuomista hyödyistä.

Valitaan kokoukselle puheeniohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arto Salmela. Sihteeriksi valittiin Kalevi Puukko

päätetään äänestystavasta (osallistuja per ääni /osuuden mukainen äänestys)

Påätettiin, että äänestystapana käytetään osallistuja per ääni-periaatetta.

Val itaa n kaksi pöytä ki ria nta rkastaiaa ia äänte nlaskiiaa

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jorma Komppa ja Kai Ritosalo, jotka toimivat myös

ääntenlaskijoina.

Hyväksytään kokou ksen työjärjestys

Hyväksyttiin.

Todetaan kokouksen osanottaiat

Kokouksessa oli paikalla 66 osakasta. Osallistujaluettelo on hoitokunnalla.

Päätetään järjestäytymiskokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta

Järjestäytymiskokouksesta on lähetetty vähintään 14 vrk ennen kokousta kirjekutsu
kaikille niille osakkaille, joiden yhteystiedot ovat saatavilla kiinteistö- ja
väestötietojärjestelmästä. Kokouksesta on ilmoitettu Länsi-Savo-lehdessä
14.1.2015 ja osakaskunnan internet-sivuilla vähintään 14 vrk ennen kokousta.
Osakaskunnalla ei ole vielä hyväksyttyjä sääntöjä, joten kokous on kutsuttu koolle
yhteisaluelain edellyttämällä tavalla.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Yhteisen vesialueen osakaskunnan sääntöien hyväksyminen

Säännöt kts. liite 1 ovat olleet nähtävillä osakaskunnan internet-sivuilla
wwwhirvensalmenosakaskunta.net vähintään 14 vrk ennen kokousta ja asia oli mainittu

kokouskutsussa.
Kokouksessa tehtiin kannatettu muutosesitys, jossa hoitokunnan jäsenten lukumäärä

olisi 8 henkilöä. Kädennostolla tehdyssä äänestyksessä muutosesitys sai 12 ääntä ja

sääntöehdotuksen mukainen esitys 6 - 10 jäsentä sai 54 ääntä.
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Osakaskunnan säännöt hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

Osakaskunnan hoitokunnan tulee lähettåä såännöt vahvistettavaksi
Aluehallintovirastoon ja lisäksi osakaskunnan järjestäytym iskokouksen
pöytäkirjasta kopio Maanmittauslaitokselle. Puulan-, Mäntyharjun- ja Suonteen
kalastusalueille tulee lähettää tiedot hoitokunnan puheenjohtajasta ja
kartta osakaskunnan alueista sekä kopio järjestäytymiskokouksen pöytäkirjasta

9. Päätös osakaskunnan käyttö- ja hoitosuunnitelmasta 2015-19

a. Päätös pyydysten merkitsemisestä ja pyydysmerkkien käyttämisestä

- Noudatettava kalastuslaissa annettuja pyydysten merkitsemistapoja. Lisäksi

on käytettävä kalastusoikeuden osoittavaa pyydysmerkkiä.

b. Päätös periftävistä pyydysmaksuista sekä erikoislupien hinnoista ja
ehdoista
. Pyydysyksikön hinta osakkaille, alueella asuville ja mökkiläisille on

1.5.2015 alkaen 4 €. Pyydysyksikön hinta ulkopuolisille on 8 €.
o Päätettiin, että hinnoista päätetään vuosittain osakasten kokouksessa

Yksikkömäärät:

. nuotta 10 yksikköå
r verkot jokaista alkavaa 90 m2 kohden: 1 yksikkö,

esim. alla olevan mukaisesti:
- enintään 3 m x 30 m 1 yksikköä
-3-6mx30m2yksikköä
-3-6mx60m4yksikköä

. katiska 0 yksikköä
. pitkäsiima (max.100 koukkua) 1 yksikköä
. isku- ym. koukut 10 kpl, 'l yksikköä
o tuulastus: 0 yksikköä
r rlSä tai paunetti, korkeus alle 2 m: 1 yksikkö
r isoryså, avorysä tai paunetti korkeus yli 2 m'. 5 yksikköä
o virvelöinti / uistin: 1 yksikkö, kuusi uistinta /6 yksikköä
. rapumerta: 1 yksikkö/5 mertaa

c. Päätös kalastus- ja ravustuslupien myynnistä

o pienosakkaille myydään korkeintaan 10 pyydysyksikköä
. ne osakkaat, joilla omistusosuus määrittelee suuremman kuin 10

pyydysyksikköä myydään omistusosuutta vastaava määrä
pyydysyksiköitä

o alueella asuville, mökkiläisille ja ulkopuoliselle kalastajalle myydään
korkeintaan 10 pyydysyksikköä per kalastaja

o verkko- ja viehekalastuslupia myydään myös ulkopuolisille

Lupien myyntipaikat:
. Hirvensalmen kone, Hirvensalmi
. Kukkakahvila,Hirvensalmi
. Seo Hirvensalmi
r Kala Kalle, Mikkeli
o Aten Marja-Aitta
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. Osakaskunnan kokous voi päättää muutoksista myyntipaikkoihin

Päätös pyynti- ja pyydysrajoituksista sekä rauhoitustavoista

Osakaskunnan vesialueella noudatetaan Puulan kalastusalueen
alamittapäätöksiä ja valtioneuvoston asetuksia.

Nieriän alamitta 60 cm, kuhan alamitta 50 cm sekä järvilohen ja järvitaimenen
alamitta on valtioneuvoston asetuksella nostettu 60 senttiin 1 .1.2014lähtien.

Pinta- ja välivesipyynnissä sallitaan muikkuverkot ja yli 69 mm verkot. Kiellettyjä
ovat 21-69 mm verkot. Kielto on voimassa 1 .6.2014 - 30.4.2016
Pinta- ja välivesipyynnissä sallitaan 1.5.2016 lähtien muikkuverkot ja yli 79 mm
verkot. Kiellettyjä ovat 21 - 79 mm verkot
36 - 59 mm verkkojen pito yli 10 m:n syvyydellä kielletty ajalla 1 .B - 30.4
Kiellot ja rajoitukset ovat voimassa koko Puulan kalastusalueella.

Puulan kalastusalueen asettamat rajoitukset ovat voimassa osakaskunnan koko
vesialueella, mukaan lukien Mäntyharjun kalastusalueen puolella olevat vedet.

Päätös osakasku n nan vesialueen vuokraam isesta metsästysseu roille

Osakaskunnan vesialueet ovat voimakkaasti rantarakennettuja tai pienvesistöt

niin pieniä, ettei siellä voi käytännössä metsästää vesialueelta (veneellä).

Osakaskunta vuokraa ensisijaisesti vesialueita paikallisille metsästysseuroille
kaikelle riistalle ja ei myy erikseen sorsastuslupia, koska nilden myynti olisi
erittäin vähäistä ja ongelmallista. Vuokrauksessa noudatetaan
metsästysseurojen rajoja ja vuokrauksessa noudatetaan seurojen tasapuolista
kohtelua.

Päätös istutussu un nitelmasta ja mu ista vesialueen hoitotoimen piteistä

Hyväksyttiin käyttö- ja hoitosuunnitelmassa esitetyt periaatteet ja suunnitelma
istutuksille.
Hyväksyttiin käyttö- ja hoitosuunnitelmassa esitetyt tavoitteet ja toimenpiteet
vesialueiden hoitotoimiksi.

g Päätös Kissakosken rauhoitusalueesta

Päätettiin, että kohdan alla päätetään kaikista rauhoitusalueista käyttö- ja
hoitosuunnitelmassa esitetyn mukaisesti seuraavasti:

a

a

Metsälammen Jokisillan kapeikossa on kaikenlainen kalastus kielletty
Muu kuin nuottakalastus kielletty Koukun apajassa Vahva.iärvellä
sulaveden aikaan klo 09 - 18 välisenä aikana
Kissakosken kanavassa ja voimalan padon alapuolella on
kaikenlainen kalastus kielletty käyttö- ja hoitosuunnitelman kartassa
merkityllä alueella.
Ravustus Saarvalla on kielletty toistaiseksi. Ravustus sallitaan siinä
vaiheessa, kun Saarvan jokirapukannan on todettu olevan
pyyntikokoista. Ravustuslupia Saarvaan ei myydä yleisissä
myyntipisteissä, lupia myy vain osakaskunnan hoitokunnan nimeämä
rapuvastaava.

e.

f.
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10. Päätös hoitokunnan jäsenten, hallinnon ja varainhoitajien palkkioista

Puheenjohtaja: 150 eur /v
Sihtöeri: 150 eur/v
Hoitokunnan jäsenet: 25 eur /kokous
Rahastonhoitaja: 150 eurlv

11. Päätös osakaskunnan tulo- ja menoarviosta kuluvalle tilivuodelle

Hyväksyttiin tulo- ja menoaryio vuodelle 2015 esityksen mukaisesti. Nähtävänä
osoitteessa www. hirvensalmenosakaskunta. net

12. Päätös hoitokunnan jäseniksi ja heille henkilökohtaisiksi varamiehiksi.

Varsinainen jäsen Varajäsen

Pentti Kämppi Mika Liukkonen

Sulo Liukkonen Jukka-Pekka Sepperi

Seppo Kuitunen Seppo Tiihonen

Timo Gynther Saku Nieminen

Kai Ritosalo Simo Mikkanen

Arto Salmela Matti Ruhanen

Kalevi Puukko Matti Laukkarinen

Vesa Vuorinen Kalle Sikanen

Seppo Torniainen Hannu Pylkkänen

Timo Torniainen Juha Torniainen

13. Päätös sihteerin ja kirianpitäjän nimeämisestä.

Kirjanpitäjäksi ja rahastonhoitajaksi valittiin Reijo Tanttu.
Hoitokunta päättää sihteerin valinnasta.

14. Kalastuksenvalvojien nimeäminen, palkkiot ja yleiset ohjeet valvontaa varten

Kalastuksen valvojiksi valittiin:

Mika Liukkonen, Jari Marttinen, Hannu Mikander, Risto Nironen, Kalevi Puukko, Jukka-
Pekka Sepperi, Seppo Tiihonen, Timo Torniainen, Vesa Vuorinen ja Jukka Manninen.

Valvojien palkkiot vuodelle 2015 budjetissa esitetyn mukaisesti. Hoitokunta laatii
esityksen valvontaohjeista ja palkkioperusteista vuoden 2016 osakasten kokoukselle.

1 5. Päätös toiminnantarkastajista tai tilintarkastuksesta

Toiminnantarkastajiksi valittiin Jukka Manninen (varalla Pentti Kuitunen) ja Päivi
Vuorinen (varalla Pekka Vuorinen)

16. Päätös pankkitilin avaamisesta osakaskunnalle (tilinavaajan valtuuttaminen)
sekä todetaan vanhoien osakaskuntien varojen siirto
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Påätettiin avata Hirvensalmen osakaskunnalle pankkitili Hirvensalmen
Osuuspankkiin. Tilin avaaminen, tilin nettipankkioikeudet ja käyttöoikeudet
myönnetään osakaskunnan hoitokunnan puheenjohtajalle ja rahastonhoitajalle (Reijo
Tanttu) kummallekin erikseen.
Hoitokunta valvoo vanhojen osakaskuntien Puulan kalastusalueen tilille maksamien
varojen tilanteen ja huolehtii varojen siirrosta osakaskunnan tilille.

1 7 Päätetään arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautumisesta

Päätettiin olla hakeutumatta verovelvolliseksi. Hoitokunta selvittää hyödyt ja haitat ja
tekee esityksen verovelvolliseksi hakeutumisesta vuoden 2016 osakasten kokoukselle.

18. Päätös kokousedustaiiksi ja heidän varamiehistä

Osakaskuntaa edustaa hoitokunnan pjja/ tai hoitokunnan valitsemat henkilöt.

19. Muut esille tulevat asiat.

Ei muita asioita.

20. Pöytäkirian nähtävänä oloaika ia paikka:

Pöytäkirja on nähtävillä Hirvensalmen kunnan ilmoitustaululla 14 vrk:n ajan
esillepanosta sekä osakaskunnan kotisivulla uvww.hirvensalmenosakaskunta.net

21. Muita asioita

Ei muita asioita

22. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15

Liite 1: Osakaskunnan säännöt

Hirvensalmella 01.02.201 5

Allekirjoitukset:

Puheenjohtaja:

Arto Salmela

Kai RitosaloKomppa


