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22.3.2019 kello 18.00 -20.19

p6vrAxtRJA

1. Kokouksen avaus

Arto Salmela toivotti liisntiol'ljat tervetu I lei ksi ja avasi kokou ksen.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, ptiyt5kirjan tarkistaiat ja
ddntenlaskijat

Puheenjohtajaksija sihteeriksi valittiin Arto Salmela. P6ytdikirjan tarkastajiksija
tidntenlaskijoiksi valittiin Kai Ritosalo ja Timo Torniainen.

3. Todetaan kokouksen ilmoittaminen ia p{dt6svaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja piiiitosvaltaiseksi.

4. Todetaan ldsnd ja edustettuina olevat osakaskunnan jlsenet

Kokouksessa oli ldsn€i 10 osakasta. Osallistujaluettelo on pdytdkirjan liitteenti.

5. Hyvdksyt55n kokouksen esityslista

Hyviiksytti i n kokou ksen as ia I ista tyoj ii rjestykseks i.

6. Pdfltetfrdn ddnestystavasta (osuuden mukainen vai d5ni per osallistuja)

Adnestystavaksi valittiin yksimielisesti osallistuja / iitini.

7. Esitetddn hoitokunnan laatima kertomus edellisen tilikauden toiminnasta

Toimintakertomus 2018 esiteltiin ja hyvdksyttiin muutoksitta.

8. Esitetddn edellisen vuoden tilit ja toiminnantarkastajien niistd antama
Iausunto

Esiteltiin vuoden 2018 tuloslaskelma ja tase, sekd luettiin toiminnantarkastajien
lausunto.

9. PiItetAdn tilinpddtdksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myiitdmisestd
hoitokunnalle ja muille tilivelvollisille

Mydnnettiin tili- ja vastuuvapaus hoitokunnalle ja muille tilivelvollisille.
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l0.PddtetHdn myonnettdvistd pyydysyksikktimdiristd sekd niistd perittdvistd
maksuista ja muista pykdlin( 5-8 S ) mdirddmistd menettelyist!.

Piititetti i n seu raavasti pyydysyks i kkdjen h i n no ista :

- Ripatinkosken koskilupa
- 10€/vrk
-30€/viikko
-50€/vuosi

- Uistelulupa
- 10€/viikonloppu
-20€lviikko
-40€/vuosi

Hinnat ilmoitetaan verollisina, alv 24 o/o

11. Pflfltetddn kalastusta koskevista raioituksista

Piititettiin seuraavasti:

Saarvalla ravustus on kiellettyti.
Vahvaj€i rve n n u otta-apaj a I la e i sa I I ita ve rkkopyynti€i.
Noudatetaan Pu ulan kalastusa lueen kalojen min i m im ittoja.

1 2. Hyvdksytflin toimintasuun nitelm a 2019

Hyvdiksyttii n toim intasu u nn itelm a 2019 esitetyssd m uodossa.

13. Hyvdksytddn tulo-ja menoarvio vuodelle 2019

Hyvtiksyttiin esitetty tulo- ja menoarvio vuodelle 2019 esitetyssd muodossa.

yksikkciluvat

Osakkaat Ulkopuoliset

kpl €/kpl kpl €/kpl

Pyydysyksikot 10
tai osuuden

sallima mddrd

4 10 I
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14. Mldritetddn toimihenkiltiiden palkkiot vuodelle 2019

Piiiitettiin maksaa palkkiota rahastonhoitajalle 250 €lv.
Muille hoitokunnan toimihenkil6ille ei makseta palkkioita, tarvittaessa
maksetaan kulu korvau ksena m atkakustan n u ksia.

{S.Valitaan erovuoroisten jHsenten tilalle uudet edustajat hoitokuntaan ia heille
varajdsenet

l6.Valitaan kaksi toiminnan tarkastajaa ja heille varajdsenet

Varsinainen jdsen
Paavo Ruhanen
Vesa Vuorinen
Timo Torniainen
Kai Ritosalo
Seppo Torniainen

Varsinai nen tarkastaja

Jorma Sanisalo
Jukka Manninen

Mika Liukkonen
Jari Marttinen
Hannu Mikander
Risto Nironen
Kalevi Puukko
Vesa Vuorinen

Varalla
Saku Nieminen
Kalle Sikanen
Jukka Suuronen
Simo Mikkanen
Hannu Pylkkdnen

I 7. Val itaan osakasku n nan edustaia ja hlnel le varahen ki 16 kalatalousal ueen
kokouksiin

Piititettiin valita em. edustajiksi hoitokunnan puheenjohtaja ja varalle
hoitokunnan varapu heenjohtaja.

1 8. Pdfltet5fi n om istajakorvausten ia viehel u pien kdyt6stS

Piiiitettiin kayttaa varat ka la istutuksi in ja vesist6nsuojel uu n.

lg.Sopimukset muiden osakaskuntien kanssa

Kokouksessa luettiin alustavat yhteisty6sopimukset Monikkala 2-4, Monikkala 5 ja

! lokallion osakaskuntien kanssa.
Yhte istyosop i m u kset hyvti ksytti i n es itetyssd m uod ossa.

20. Kalastuksen valvojat

Todettii n osakasku n nan kalastu ksenvalvoiat

Varalla

Pentti Kuitunen
Anneli Lehto

Jukka-Pekka Sepperi
Sulo Liukkonen
Seppo Tiihonen
Timo Torniainen
Jukka Manninen



4\4)

21. Pentti Kimpin anomus kaupalliseen kalastukseen

Hyviiksyttiin Pentti Kiimpille 20 yksik6n hankinta ammattikalastukseen.
Anomus on p6yttikirjan liitteenii,

22. Kisitelll5n muut esille tulevat asiat

Hyvdksyttiin Jaakko Pylv€iniiisen anom us ammattikalastukseen.
Anomus on poyttikirjan liitteenii.

Hyvdksyttiin Sarviniemen vesiosuuskunnan anomus raakavesiputken
asentamisesta vesialueelle.
Hakem uksen projektisu u nnitelma ja ka rtta ovat poyttikirjan liitteenil.
Siiiintojen mukaisesti hoitokunnalla on valtuudet tehdii piiiit6ksiii vastaavissa lupa-
anomuksissa.

Hoitokunta valtuutettiin neuvottelemaan yhteistydstd Mtintyharjun osakaskunnan
kanssa yhteisten vesialueiden hoidosta ja poikasistutuksista..
Hoitokunta valtuutettiin neuvottelemaan yhteisty6std Vahvamden osakaskunnan
kanssa yhteisten vesialueiden hoidosta ja poikasistutuksista.

23.Piiytiikirian nihtHvdni olo aika ja paikka

Kokousmuistio on niihtrivillii ajalla 5.4 - 24.4.2019 Hirvensalmen kunnan
ilmoitustaululla ja osakaskunnan kotisivuilla www.hirvensalmenosakaskunta.net

24. Kokouksen pdittiminen

Puheenjohtaja kiitti paikallaolleita ja pdiitti kokouksen kello 20.19

POytHkirjan vakuudeksi
z/

{k:,^gft4
puheenjohtaja

Poytiikirjan tarkastajat. (;* o* /-.4Ury
Timo Torniainen



/yzza/?,grb?
Voael4Zrr,r.-

Fa/c/a C.o-c4
z

v*l^*
frrn;ui n e4

Vn!" Atpvk*
{*A /G,lrD
&= ,furz/-,a"oat)

!

N**
Drn (n

I uql^A )Vyt t< t

4,

fu<fuZr-rz/
?. J. /V

(**

a
/ tmo

affi
J*Lho _

dr,ft



fl, r9'r, t7 s''< /tt,te, r OSaQ,i. S i,,2,, k:

M; la - {airTVa

fr ,?c,,J i0 /Ls ; h kdri
O s & k-*y L ,* n 77at (1.1 ilugcfu .,
ha,larbq, /rr^/t /,trr"'i
cl,,ft c, . ,, / c,

{a_/g

I

-l

"/L !.,'-_----)
" 

-J+,/e',L 4k' M),p7i

/c/9

I,tt,'49

fuge.lr/

l-/n ., {r..t, r f,fl/}t
,lrl:lll
|,4 ,'ru t ){ , "" /n

20,(6/ , L1r,(a,s

r '(a/6 
-<. r 1 ,/' ,

/

'-l--
I*+-'*
I

I--f- -
I

_"1.-.
I
I

I

-.F.--
i
I

I'-1_'-
I-+-----
I

I- .t---*'
i
I

I- -r'- -_
I
I,+-.^
I

I

..1 -.



Kaupallisen kalastuksen hakemus

Hakija:

Jaakko Pylvdndinen
0505909867

Ka lastuspaikka:

Hirvensalmen osakaskunta

Vapaamuotoinen kuvaus kalastuksesta

Kalastus tapahtuu pddsddntoisesti Ryokdsveden puolella katiskoilla. Katiskoiden mddrd on max20kpl'

Katiskat on Weke- ja Kivikankaan katiskoita.
Kohde kaloina kaikki jiirvikalat.

Tunnen ja noudatan Puulan ja Ryokdsveden kalastussddntojd, rajoituksia ja kalojen alamittoja

Useita vuosia takana vapaa-ajan kalastuksesta pikkupojasta ldhtien Puulalla ja RyokdsvedellS. Mokki ja

metsdtila loytyy Merrasmdestii

Terveisin
Jaakko Pylvdndinen

0505909867
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Liitospiste H irvensalmen
Vesi Oy:n putkeen

Hannu Mikander

Haaroitusten pituudet
runkolinjasta

u lkuventtii I ii n liittyjan
l?nnass2(=9[;P
toimitusraja):

H Mikander: 35 m
- P Heikinheimo: 35 m
- J Jukarainen: 45 m
- K Mikander: 75 m
- P Jaaksi: 70 m

Piiivi Heikinheimo

kka Jukarainen

Kimmo Mikander

Pirita Jaaksi
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