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ASIALISTA

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkistajat ja 
ääntenlaskijat

3. Todetaan kokouksen ilmoittaminen ja päätösvaltaisuus

4. Todetaan läsnä ja edustettuina olevat osakaskunnan osakkaat, sekä 
päätetään äänestysmenettelystä.

5. Hyväksytään kokouksen esityslista.

6. Esitetään hoitokunnan laatima kertomus edellisen tilikauden toiminnasta

7. Esitetään edellisen vuoden tilit ja toiminnantarkastajien niistä antama 
lausunto

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hoitokunnalle ja muille tilivelvollisille

9. Päätetään myönnettävistä pyydysyksikkömääristä sekä niistä perittävistä 
maksuista ja muista pykälin( 5-8 § ) määräämistä menettelyistä.

Osakkaat Ulkopuoliset
ei oikeuta nuottaukseen, uisteluun eikä

koskikalastukseen
yksikköluvat kpl €/kpl kpl €/kpl

Pyydysyksiköt 10
tai  osuuden

sallima määrä

4 max.10 4

- Ripatinkosken koskilupa
  - 10 € / vrk

- 30 € / viikko
- 50 € / vuosi

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

Hinnat ilmoitetaan verollisina, alv 24 %

- Metsästys osakaskunnan alueella
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10. Päätetään kalastusta koskevista rajoituksista.
1. Rajoitusalueet Entiset:  Vahvajärvellä Koukun apajassa verkkopyynti kielletty 

sulanvedenaikaan klo 9-18. Kissakosken voimalaitoksen/kanavan rauhoitusalue.
2. Saarvassa ravustuskielto, koskee myös Matkuslampeen johtavaa ojaa
3. Puulankalatalousalueen esittämät alamitat koko osakaskunnan alueella.
4. Hannu Heikkilän aloite troolikalastuskieltoon
5. Isossa Sämpiässä Mäntyharjun/Vuohijärven KHSn verkkokalastus kielto  

1.9-30.11 Ilokallionniemen- ja Huutokallion kärjistä Ripatinkosken alle
11. Hyväksytään toimintasuunnitelma 2022
12. Hyväksytään tulo- ja menoarvio vuodelle 2022
13. Määritetään toimihenkilöiden palkkiot vuodelle 2022
14. Valitaan erovuoroisten jäsenten tilalle uudet edustajat hoitokuntaan ja heille 

varajäsenet 2022
varsinainen jäsen varalla
Kalevi Puukko Matti Ruhanen
Risto Nironen Markku Turkki
Veijo Puukko Matti Laukkarinen
Juha Torniainen Seppo Kuitunen
J-P Sepperi Mika Liukkonen

15. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varajäsenet
Jorma Sanisalo ja Jukka Manninen varalla Pentti Kuitunen ja Anneli Lehto

16. Valitaan osakaskunnan edustaja ja hänelle varahenkilö kalatalousalueen ja 
kalatalouskeskuksen kokouksiin.

17. Päätetään osakaskunnalle tuloutuvien omistajakorvausten ja viehelupa 
varojenkäytöstä.

18. Todetaan voimassa olevat osakaskuntien yhteistyösopimukset.
Vahvamäen osakaskunnan kanssa, Ilokallion osakaskunnan kanssa 
koskialueesta,Vihannan ok n kanssa, Monikkala 2-4 ja Monikkala 5, edellä 
mainittujen kanssa sovittu yhteistyö lupamyynnistä ja istutuksista.
Toivola 3n kanssa Etelä Tervajärvestä 5v määräaikainen luovutussopimus
Puulan kalatalousalueen kanssa uistinlupa Ryökäs/Liekune
Inkisen kanssa sopimus maa-alueiden vastaanottamisesta Hirvensalmen 
osakaskuntaan.

19. Kalastuksenvalvojat
20. Lupa kaupalliseen kalastukseen

Voimassa olevat  Kala-Puula loppuu 2024, Mika Liukkonen loppuu2022
21. Ryökkään Inkisensyvänteen sedimenttitutkimus
22. Käsitellään muut esille tulevat asiat
23. Pöytäkirjan nähtävänä olo aika ja paikka
24. Kokouksen päättäminen


