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8.6.2021 klo 1 8.00 Seurakuntakodilla, Sysmäläntie 1 Hirvensalmi

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus
p uheenjohtaja Kai Ritosalo toivotti läsnäolijat tervetu lleeksi ja avasi kokouksen.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirian tarkistajat ja
ääntenlaskiiat
Kokouksen puheenjohtajaksivalittiin Kai Ritosalo, sihteeriksi Reijo Tanttu ja pöytä-

kirjan tarkastajiksijå samalla ääntenlaskijoiksiTimo Torniainen ja Juha Torniainen.

3. Todetaan kokouksen ilmoittaminen ja päätösvaltaisuus
Kokouksesta on ilmoitettu paikallislehti Hirvensalmelaisessa 20.5. ja kotisivuilla.

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

A. Todetaan läsnä ja edustettuina olevat osakaskunnan osakkaat, sekä
päätetään ääneåtysmenettelystä. (osuuden mukainen vai ääni per osallistuia)
Osakkaita oli läsnä 15 ja osakkaiden valtakirjalla 2 eli yhteensä 17. Päätettiin

äänestystavaksi yksimielisesti ääni/osallistuja. Lista osallistujista pöytäkirjan

liitteenä 1.

5. Hyväksytään kokouksen esityslista.
Hyväksytti i n es itys I ista ko ko u kse n tyÖj ä rjestykseks i.

6. Esitetään hoitokunnan laatima kertomus edellisen tilikauden toiminnasta
Esitettiin toimintakertomus vuodelta 2020 -

Toimintakertomus hyväksyttiin, liite 2

7. Esitetään edellisen vuoden tilit ja toiminnantarkastaiien niistä antama
lausunto
Esitettiin vuoden 2O2O tuloslaskelma ja tase sekä luettiin toiminnantarkastajien
lausunto.

B. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hoitokunnalle ja muille tilivelvollisille
Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hoitokunnalla ja muille

tilivelvollisille.

9. päätetään myönnettävistä pyydysyksikkömääristä sekä niistä perittävistä
maksuista ja muista pykälin( 5-8 § ) määräämistä menettelyistä.
Päätettiin seuraavasti pyydysyksikköjen hinnoista:



yksikköluvat

Osakkaat Ulkopuoliset
ei oikeuta nuottaukseen, uisteluun eikä

koskikalastukseen

kpl €/kpl kpl €/kpl

Pyydysyksiköt 10
tai osuuden

sallima määrä

4 max.10 4
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- Ripatinkosken koskiluPa
- 10€/vrk
-30€/viikko
-50€/vuosi

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

Hinnat ilmoitetaan verollisina, alv 24 oÄ

- Metsästysosakaskunnanalueella:
Nykyisei metsästysvuokrasopimukset vesialueista tehty vuonna 2015 paikallisten

metåastysseurojen kanssa, voimassa toistaiseksi. Hirvensalmen eränkävijät oli

jättäneei korjauipyyn nön vesial ueen karttaan heille vuokratu I le al ueelle.

Asiasta keskusteltiin. Keskustelun aikana tehtiin kolme muutosesitystä joista Kai

Ritosalon esitys hyväksyttiin: Hirvensalmen Eränkävijät ry:n ja Metonpesä ry:n on

ilmoitettava vesialueen vuokrausrajojen sopuun pääsystä 30.11 .2021 mennessä;

muussa tapauksessa sopimukset puretaan päättyväksi 28.2.2022 kaikkien seurojen

osalta.

I 0. Päätetään kalastusta koskevista raioituksista.
Päätettiin seuraavasti:
Noudatetaan Puulan kalatalousalueen alamittoja ja muita rajoituksia.
Saarvassa on ravustuskielto, koskee myös Matkuslampeen johtavaa ojaa.

Vahvajärvellä Koukun apajassa verkkopyynti kielletty sulanvedenaikaan klo 9-18.

Kissakosken voimalaitoksen/kanavan rau hoitusal ue.

{ {. Hyväksytään toimintasuunnitelma 2O21
Hyväksytti i n toim intasu u n nitelma seu raavin muutoksin :

Rantakalatapahtumia ei järjestetä vuonna 2021
7 .8.2021 j ärjestetään ka I a n käsitte lyopastusta maahan m u uttaj i I Ie'

{2. Hyväksytään tulo- ia menoarvio vuodelle 2021
Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2021 esitetyssä muodossa.

13.Määritetään toimihenkilöiden palkkiot vuodelle 2021
Päätettiin maksaa rahastonhoitajalle palkkiota 350 euroa/vuosi.
M u ille toim ihenkilöille ei makseta palkkioita, tarvittaessa maksetaan
ku I ukorvauksena matkakustan nu ksia.
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l4.Valitaan erovuoroisten jäsenten tilatle uudet edustajat hoitokuntaan ja heille

varajäsenet
varsinaineniäsen varalla
Sulo Liukkonen Paavo Ruhanen
Vesa Vuorinen Kalle Sikanen
Timo Torniainen Jukka Suuronen
Kai Ritosalo Matti PYnnönen
Seppo Torniainen Hannu PYlkkänen

1 5. Val itaan kaksi toi m i nnantarkastajaa ja hei lle varaiäsenet
Jorma Sanisalo ja Jukka Manninen varalla Pentti Kuitunen ja Anneli Lehto.

l6.Valitaan osakaskunnan edustaja ja hänelle varahenkilö kalatalousalueen ia
kalatalouskeskuksen kokou ksii n.
puheenjohtaja taivpj. tai heidän estyessä puheenjohtajan määräämä hoitokunnan

jäsen.

1 7. päätetään osakasku n nal le tu loutuvien om istajakoruausten ja viehel u pa

varojenkäytöstä.
Varai ohjataan poikasistutuksiin ja kalavesien hoitoon'

I 8. Todetaan voi massa olevat yhteistyösopi mu kset.
-Vahvamäen osakaskunnan kanssa
-llokallion osakaskunnan kanssa koskialueesta
-Vihannan osakaskunnan kanssa
-Monikkala 2-4 jaMonikkala 5, edellä mainittujen kanssa sovittu yhteistyö

lupamyynnistä ja istutuksista'
-Toivola 3n kanssa Etelä Tervajärvestä 5v määräaikainen luovutussopimus

-Puulan kalatalousalueen kanssa uistinlupa Ryökäs/Liekune
-l nkisen kanssa sopim us maa-alueiden vastaanottam isesta H irvensalmen

osakaskuntaan. Viieillä on laiturin rakentaminen lnkisen saareen; jos rakentaminen

on kesken vastaanottoajankohtana siirretään varat Hirvensalmen osakaskunnan

tilille ja korvamerkitään laiturin rakentamiseen.

1 9. Kalastuksen valvojat
Mika Liukkonen,..lari fUarttinen, Hannu Mikander, Risto Nironen, Kalevi Puukko,

Vesa Vuorinen, Jukka-Pekka Sepperi, Sulo Liukkonen, Seppo Tiihonen, Timo

Torniainen, Jukka Manninen ja Markus Tuloisela.

20. Lupa kaupalliseen kalastukseen
Todettiin voimassa olevat luvat:
-Pentti KämPPi 2020-21
-Kala-Puula OY 2020-24
-Mika Liukkonen 2018-2022
-Taito Ollita on hakenut 50 yksikön lupaa verkkokalastukseen 1.6.2021. Hakemusta

ei käsitelty koska se olisi pitänyt jättää 31.1.2021 mennessä.
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21. Ryökkään lnkisensyvänteen sedimenttitutkimus
Kålevi Puukko kertoi asiasta. Joensuun ammattikorkeakoulu on tarjoutunut mukaan

hankkeeseen, Kustannusarvio n. 3000 euroa. Ely on myöntänyt avustustaT0 o/o,

joten oma osuus on n. 1000 euroa. Päätettiin jatkaa hanketta.

22. Käsitellään muut esille tulevat asiat
- Hoitokalastukseen on saatu avustusta 5625 euroa vuosille 2021-23, hoitokalastus

pyritään aloittamaan tulevana syksynä'
- iruutan kalatalous alueen KHS on vielä kesken ja tulee luettavaksi kesän aikana'

- Kotkatvedeltä on tullut ranta-asukkailta huomautuksia liian lähelle laitureita tulevista

uistelijoista. Pyritään tiedottamalla vaikuttamaan asiaan.
- Päätettiin suositella verkkokalastuksen välttämistä lnkinen-Läskinen alueella 15'6.

saakka, koska paikallinen ammattikalastaja troolaa alueella.

23. Pöytäkirjan nähtävänä olo aika ia paikka
eoytafi4ä on nähtävillä 16.6.-3O.6.2021kunnan ilmoitustaululla ja osakaskunnan

kotisivuilla.

24. Kokouksen Päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen 19'50'

Pöytäkirjan vaku udeksi

Reijo Tanttu
sihteeri

Pöytäki rjan tarkastajat

/l-r, f*^t»*--,/'/,,716-
Juha Torniainen

äfu
Kai Ritosalo
puheenjohtaja

Timo Torniainen


