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Ilkka ja Mika Holopainen   OIKAISUVAATIMUS 
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97-402-21-7 Notkola II  
 
 
Hirvensalmen osakaskunta 
Hoitokunta 
 
 
Hirvensalmen osakaskunnan vuosikokous 29.4.2022 
 
OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTÄ KOHDASSA 9 ”METSÄSTYS OSAKASKUNNAN ALUEELLA” 
 

Tämän oikaisuvaatimuksen allekirjoittaneet osakkaat toteavat, että Hirvensalmen 
osakaskunnan kokouksessa 29.4.2022 toimittiin sekä yhteisaluelain että osakaskunnan 
sääntöjen vastaisesti ja loukattiin osakkaiden oikeuksia. Vaadimme oikaisua kokouksen 
kohtaan 9. ”Metsästys osakaskunnan alueella”, sillä päätöstä ei tehty laillisessa 
järjestyksessä. Oikaisuvaatimuksen alainen päätös: ”HEK esitti oman sopimuksensa 
hyväksymistä kokouksessa korjatun karttaliitteen mukaan”. 

 

Oikaisuvaatimusmenettely on kuvattu yhteisaluelain 23a §:ssä ja Hirvensalmen 
osakaskunnan sääntöjen 21 §:ssä. 
 

 

 

Yhteisaluelaki 23 a § (14.7.2000/686) 
Sen estämättä, mitä 23 §:ssä säädetään, osakas, jonka oikeutta järjestäytyneen 
osakaskunnan, edustajiston tai hoitokunnan päätös koskee, voi, jollei päätöstä ole 
alistettava, vaatia osakaskunnan tai edustajiston kokoukselta päätöksen 
oikaisemista sillä perusteella, että päätös ei ole syntynyt laillisessa järjestyksessä 
taikka on lain, asetuksen tai osakaskunnan sääntöjen vastainen taikka loukkaa 
hänen oikeuttaan. 
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Haluamme saattaa osakaskunnan / hoitokunnan tietoon seuraavat vuosikokouksen 
epäkohdat sekä yhteisaluelain ja osakaskunnan sääntöjen vastaiset toimet ja päätökset: 

1. Virheellisesti kokoukseen tuotu aloite 

Kun vuosikokouksessa käsiteltiin esityslistan kohdan 9. metsästysasioita, Hirvensalmen 
Eränkävijät ry:n asiamies Pekka Pystynen käveli kokouksen puheenjohtajan eteen ja 
vaati puheenjohtajalle ojentamansa aloitteen kirjaamista kokouksessa käsiteltäväksi. 
Kokouksessa esitetyistä vastalauseista huolimatta Hirvensalmen Eränkävijät ry:n 
edustaja ei taipunut ja sai kirjattua kokoukseen uuden aloitteen. 

Kokoukseen osallistujille jäi epäselväksi Hirvensalmen Eränkävijät ry:n aloitteen sisältö. 
Puheenjohtajalle annettua tulostetta ei esitelty kokoukselle. Kokouksen aikana 
Hirvensalmen Eränkävijät ry:n edustaja piirsi kokouksen puheenjohtajalle kartan, jota ei 
myöskään esitelty kokoukselle.  

Hirvensalmen Eränkävijät ry:n aloitteen ottaminen kokouksessa käsiteltäväksi on 
vastoin osakaskunnan sääntöjä (11 §). Osakas ei voi kokouksen aikana tehdä uusia 
aloitteita eikä uusista aloitteista voida tehdä kokouksen aikana päätöksiä.  

Osakkaan tekemän uuden aloitteen hyväksyminen kokouksen käsiteltäväksi oli 
menettelyvirhe, jonka johdosta päätös tulee oikaista. 

 
 
Kaikki määräaikaan 31.1.2022 mennessä osakkaiden tekemät aloitteet oli hylätty 
hoitokunnan toimesta 1.4.2022 pidetyssä hoitokunnan kokouksessa (Hirvensalmen 
osakaskunnan hoitokunnan pöytäkirja 3/2022). Hoitokunta päätti, että osakkaiden 
aloitteita ei viedä vuosikokouksen käsiteltäväksi, näin ollen uutta aloitetta ei olisi 
saanut käsitellä vuosikokouksessa lainkaan. 

2. Kokouksessa saa päättää vain kokouskutsussa mainituista asioista 

Hirvensalmen osakaskunnan vuosikokouksen kokouskutsun kohdassa 9. oli 
ranskalaisella viivalla maininta ”Metsästys osakaskunnan alueella”. 

Asiaa käsiteltäessä Hirvensalmen Eränkävijät ry:n edustaja Pekka Pystynen vaati 
äänestystä, jossa vastakkain olivat kokouksen puheenjohtajan esitys metsästysseurojen 
koolle kutsumisesta neuvottelujen käymiseksi ja Hirvensalmen Eränkävijät ry:n 
kokoukseen virheellisesti tuoma uusi aloite. Kokouksessa esitetyistä vastalauseista 
huolimatta äänestys järjestettiin. 

Vuosikokouksen päätös tehdä vuokrasopimus Hirvensalmen Eränkävijät ry:n kanssa on 
vastoin yhteisaluelain 12 §:ää sekä osakaskunnan sääntöjen 11 §:ää. Kokouskutsun 
kohdassa 9. ollut maininta ”Metsästys osakaskunnan alueella” ei antanut osakkaille 
riittävää kuvaa siitä, että kokouksen aikana tullaan käsittelemään osakaskunnan ja 
Hirvensalmen Eränkävijät ry:n välistä vesialuetta koskevaa vuokrasopimusta. Osakkailla 
oli perusteltu syy uskoa, että vuosikokouksen esityslistan maininta ”Metsästys 
osakaskunnan alueella” tarkoitti keskustelua metsästyksen järjestämisestä 
osakaskunnan alueella. 
 

Osakaskunnan säännöt 11 § 
”Milloin osakaskunnan osakas haluaa osakaskunnan varsinaisessa kokouksessa 
ratkaistavaksi asian, on aloite tehtävä kirjallisena hoitokunnalle tammikuun 
loppuun mennessä.” 
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3. Epäoikeutetun edun antaminen 

Hirvensalmen Eränkävijät ry:lle annetiin kokouksessa epäoikeutettu etu yhteisaluelain 
28 § vastaisesti. Kokouksen päätöksellä Hirvensalmen Eränkävijät ry on osakaskunnan 
ainoa osakas/metsästysseura, jonka kanssa osakaskunta on päättänyt tehdä 
vuokrasopimuksen.  

Kokouksessa aloitteen tekijänä toiminut Hirvensalmen Eränkävijät ry:n edustaja Pekka 
Pystynen perusteli aloitettaan, että heillä on Ryökäsveden ja Liekuneen toisella puolella 
maa-alueita, joihin he vaativat saada vesiyhteyden. Kävi ilmi, että vesiyhteys maa-
alueisiin halutaan luoda, koska Hirvensalmen Eränkävijät ry haluaa hakea Kissakosken 
alueelle hirvenmetsästyslupaa. Hirvensalmen Eränkävijät ry esitti, että muut 
metsästysseurat tai osakkaat eivät tarvitse vesialueita samalla tavoin kuin Hirvensalmen 
Eränkävijät ry, eikä muiden seurojen sirpalealueet ole samalla tavoin merkityksellisiä. 
Hirvensalmen Eränkävijät ry:n maksimaalinen oman edun tavoittelu johtaa toisten 
osakkaiden menetyksiin, joka ei ole yhteisaluelain perusteella oikeutettua. 

Kokouksessa virheellisesti tuotu aloite sisälsi yksityiskohtia, joiden arviointia vaikeuttaa 
se tosiasia, että aloitteen sisältämiä sopimusehtoja tai kokouksessa piirrettyjä karttoja 
ei esitelty osakkaille. Hirvensalmen Eränkävijät ry:n aloite sisälsi ajatuksen 
keinotekoisten ”yhdyskäytävien” luomisesta järvien (Ryökäsvesi ja Liekune) toiselta 
puolelta toiselle puolelle. Esitetty vesialueiden vuokraustapa estää muiden osakkaiden 
ja metsästysseurojen vesialueen käytön samalla tavalla samassa tarkoituksessa.  

 

4. Virheelliset valtakirjat  

Hirvensalmen Eränkävijät ry oli kokouksessa edustettuna isolla määrällä Hirvensalmen 
Eränkävijät ry:n jäsenistöä ja heille oli osoitettu valtakirjoja. Äänestystavasta 
päätettäessä Hirvensalmen Eränkävijät ry:n edustaja vaati äänten laskemista 
osakkaiden osuuksien perusteella. Jäsentensä ja valtakirjojen ansiosta Hirvensalmen 
Eränkävijät ry sai kokoukseen äänten enemmistön. Tietoomme on saatettu, että 
kokoukseen kerättyjen valtakirjojen joukossa on valtakirjoja, jotka on luovutettu 
muiden kuin rekisteröityjen kiinteistönomistajien toimesta Hirvensalmen Eränkävijät 
ry:lle ja näin ollen osa esitetyistä valtakirjoista on pätemättömiä.  

Yhteisaluelaki 12 § 
”Osakaskunnan kokouksessa saadaan päättää vain niistä asioista, jotka 
kokouskutsussa on mainittu.” 

Osakaskunnan säännöt 11 § 
”Kokouksessa ei saa ratkaista asioita, joista kokouskutsussa ei ole ilmoitettu.” 

Yhteisaluelaki 28 § 
”Osakaskunnan kokouksen päätöksellä ei saa antaa osakkaiden tai osakaskunnan 
kustannuksella kenellekään osakkaalle tai jollekin muulle ilmeisesti epäoikeutettua 
etua.” 
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5. Virheet asian käsittelyssä 

Kokoukseen järjestämänsä äänienemmistön voimin Hirvensalmen Eränkävijät ry:n 
edustajat äänestivät itselleen päätöksen vuokrasopimuksesta. Sopimusta ja 
kokouspöytäkirjassa mainittua karttaliitettä ei esitelty kokoukselle.  Täten Hirvensalmen 
osakaskunta on, tosin virheellisellä päätöksellään, vuokraamassa vesialueita 
Hirvensalmen Eränkävijät ry:lle määrittelemättömän alueen, määrittelemättömäksi 
ajaksi ja määrittelemättömin ehdoin. Näiden yksityiskohtien määritteleminen ei ole 
Hirvensalmen Eränkävijät ry:n yksipuolinen oikeus, vaan kaikki vuokrasopimuksen 
ehdot ja liitteet olisi tullut olla osakaskunnalla tiedossa ennen päätöksen tekoa. 

6. Virheellisesti tehty päätös koskien vain yhtä metsästysseuraa 

Hirvensalmen Eränkävijät ry:n aloitteen pohjalta tehdyn virheellisen päätöksen mukaan 
vain yhden metsästysseuran kanssa tehdään vesialueita koskeva sopimus. Aloitteen 
tekijä Hirvensalmen Eränkävijät ry on osakaskunnan osakas. Muille osakkaille tai alueen 
muille metsästysseuroille ei annettu tilaisuutta vuokrata vesialueita. Muiden 
metsästysseurojen edustajat ja osakaskunnan osakkaat huomauttivat asiasta 
kokouksen aikana. Aikaisemmin vesialueet oli vuokrattu yhdeksälle (9) 
metsästysseuralle tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. 

Päätös oli epäoikeudenmukainen, sillä päätös tehtiin vastoin yhteisaluelain 28 §:ää. 
Lisäksi päätös on osakaskunnan järjestäytymiskokouksen 30.1.2015 hengen vastainen 
rikkoen päätöstä metsästyseurojen tasapuolisesta kohtelusta. Vuosikokouksessa tehtiin 
virheellinen päätös tehdä vuokrasopimus vain yhden metsästysseuran kanssa.   

 

7. Virheellisesti hyväksytty äänestystulos 

Äänestyksessä vastakkain olivat kokouksen puheenjohtajan ehdotus (117 765 ääntä) ja 
Hirvensalmen Eränkävijät ry:n kokoukseen tuoma uusi aloite (161 280 ääntä). Tyhjää 
äänestettiin 5 äänellä. Hirvensalmen Eränkävijät ry:n aloite voitti noin 58%:n 
äänienemmistöllä. 

Toteamme äänestystuloksen olevan lain vastainen myös, mikäli Hirvensalmen 
Eränkävijät ry:n esittämä sopimus on toistaiseksi voimassa oleva tai yli viiden vuoden 
mittainen. Yhteisaluelain 15 § mukaisesti Hirvensalmen Eränkävijät ry:n sopimuksen 
hyväksyminen olisi vaatinut vähintään kaksi kolmannesta äänestykseen osaa 
ottaneiden yhteisestä äänimäärästä. 
 

Osakaskunnan järjestäytymiskokous kohta 9 
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8. Puutteet kokouksen pöytäkirjassa

Vuosikokouksen pöytäkirja on allekirjoitettu ilman Hirvensalmen Eränkävijät ry:n 
kartta- ja sopimusliitteitä. Kokouspöytäkirja on myös julkaistu osakkaiden nähtäville 
ilman liitteitä. Näin ollen osakkailla tai pöytäkirjan tarkastajilla ei ole ollut missään 
vaiheessa mahdollisuutta tutustua Hirvensalmen Eränkävijät ry:n sopimuksen sisältöön 
tai yksityiskohtiin. 

9. Vaatimus päätöksen täytäntöönpanon lykkäämisestä
Vaadimme, että vuosikokouksen esityslistan kohdassa 9. ”Metsästys osakaskunnan
alueella” tehtyjä kiistanalaisia päätöksiä ei laiteta toteen, ennen kuin kaikki asiaa
koskevat oikaisuvaatimukset ja mahdolliset kanteet käräjäoikeudessa ovat
yhteisaluelain ja osakaskunnan sääntöjen mukaisesti käsitelty ja kiistanalaiset päätökset
on joko kumottu tai todettu lainvoimaiseksi tuomioistuimen toimesta.

10. Osakaskunnan ensisijainen tehtävä on kalastuksen kehittäminen alueella

Yhdymme hoitokunnan käsitykseen, että Hirvensalmen osakaskunta ei voi olla riitojen 
taisteluareena. Osakaskunta ja hoitokunta ovat aikaisemmilla päätöksillään pyrkineet 
pysymään erossa vesialueiden vuokraukseen liittyvästä riitelystä. Hirvensalmen 
osakaskunnan tärkein tehtävä on kalastuksen järjestäminen ja kehittäminen alueella. 
Osakaskunnan edun mukaista ei ole, että metsästysseurat tai kukaan muukaan taho 
käyttää osakaskuntaa välineenä oman edun tavoittelussa. 

Osakaskunnassa ja hoitokunnassa on useita henkilöitä, jotka ovat tehneet pyyteetöntä 
työtä vuosikausia tai jopa vuosikymmeniä alueen kalastuksen hyväksi. Me 
allekirjoittaneet osakkaat toivomme, että osakaskunnan toiminnan kannalta tärkeillä 
henkilöillä säilyy motivaatio ja into jatkaa hyvää ja arvokasta työtä koko Hirvensalmen 
hyväksi.  

Olemme pahoillamme, että joudumme turvautumaan oikaisuvaatimukseen kokouksen 
epäkohtien korjaamiseksi. Oikaisuvaatimuksen alainen virheellinen päätös tulee 
oikaista kuten yhteisaluelaki ja osakaskunnan säännöt asian määrittelevät. 

Hirvensalmella 18.5.2022 

Ilkka Holopainen Mika Holopainen 

Yhteisaluelaki 15 § (ote) 
… 
Osakaskunnan päätöksen tekemiseen vaaditaan, että päätöstä kannattaa 
vähintään kaksi kolmannesta äänestykseen osaa ottaneiden yhteisestä 
äänimäärästä ja vähintään yksi kolmannes äänestäneistä osakkaista, jos päätös 
tarkoittaa: 

1) yhteisen alueen tai yhteisen erityisen etuuden taikka sen osan myymistä tai
vuokraamista viittä vuotta pitemmäksi ajaksi;
…
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LIITTEET JA VIITTAUKSET 

 
Yhteisaluelaki 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890758 
 
Osakaskunnan säännöt 
https://www.hirvensalmenosakaskunta.net/wp-content/uploads/2015/04/Hirvensalmen-osakaskunnan-säännöt-
210415.pdf 
 
Liite 1: Hirvensalmen osakaskunnan vuosikokouksen kokouskutsu 29.4.2022 
Liite 2: Hirvensalmen osakaskunnan vuosikokouksen pöytäkirja 29.4.2022 
Liite 3: Hirvensalmen osakaskunnan järjestäytymiskokous  
Liite 4: Hirvensalmen osakaskunnan hoitokunnan kokous 1.4.2022 Pöytäkirja 3/2022  
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