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PöYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Kalevi Puukko toivotti läsnäolijat tervetulleeksi ja avasi kokouksen.

2. Valitaan kokou ksen pu heeniohtaja, si hteeri, pöytäki rjan tarkistajat ja
ääntenlaskijat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Räisänen, sihteeriksi Reijo Tanttu ja
pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi Seppo Torniainen ja Veijo
Puukko.

3.

Todetaan kokouksen ilmoittaminen ja päätösvaltaisuus
Kokouksesta on ilmoitettu paikallislehti Hirvensalmelaisessa 17.6.2022 ja kotisivuilla
17 .6.2022 alkaen. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4.

Todetaan läsnä ja edustettuina olevat osakaskunnan osakkaat, sekä
päätetään äänestysmenettelystä. (osuuden mukainen vai ääni per osallistuja)
Osakkaita ja osakkaiden valtakirjalla oli läsnä kaikkiaan 31. Äänestystavaksi
hyväksyttiin ääni per osallistuja. Lista osallistujista pöytäkirjan liitteenä 1.

5. Hyväksytään kokouksen esityslista.
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6.

Mika ja llkka Holopaisen oikaisuvaatimuksen käsittely
Hirvensalmen Eränkävijät ilmoitti peruvansa 29.4.2022 kokouksessa tehdyn
päätöksen koskien vesialueiden vuokrausta eikä vaadi sen toteuttamista. Samalla
Mika ja llkka Holopaisen päätöksestä esittämä oikaisuvaatimus raukeaa. Esitys
hyväksyttiin.

7. Metsästysseuroille vuokrattavien vesialueiden käsiftely
Hoitokunta esifti osakaskunnan vesialueita vuokrattavaksi metsästysseuroille 5
vuoden määräaikaisilla sopimuksilla. Sopimukset ovat voimassa 31.3.2027 saakka.
Hoitokunta valtuutetaan tekemään sopimukset seurojen kanssa; jokaisen seuran
kanssa tehtävä kirjallinen sopimus perustuu sopimuksen liitteenä olevaan karttaan
vuokrattavasta vesialueesta. Vuokrattavat alueet täsmentyvät seurojen
keskinäisissä neuvotteluissa. Vain riidattomista alueista tehdään sopimus ja vasta
sovun synnyttyä kiistanalaisista alueista. Tavoitteena on, että kaikki seurat
vahvistavat alueiden vuokraustavat 31.8.2022 mennessä.
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8. Uusien hoitokunnan iäsenten ja heidän varajäsenten valinta

Valittiin hoitokuntaan uusina jäseninå Arto Salmela (varalle Risto Nironen) ja Lasse
Nummela (varalle Hetta Torpo). Kokonaisuudessaan hoitokunta on seuraava:
varsinainen jäsen
Kalevi Puukko
Timo Torniainen
Juha Torniainen
Veijo Puukko
Seppo Torniainen
Sulo Liukkonen
Jarmo Räisänen
Vesa Vuorinen
Arto Salmela
Lasse Nummela

varalla
Matti Ruhanen
Jukka Suuronen
Seppo Kuitunen
Matti Laukkarinen
Jaakko Päivinen
Paavo Ruhanen
Heikki Ka1ialainen
Kalle Sikanen
Risto Nironen
Hetta Torpo

9. Troolikalastus osakaskunnan vesialueella
Hoitokunnalle myönnettiin valtuutus myöntää yhdelle kaupalliselle ansiokalastajalle
troolauslupa yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Luvan myöntämisen tulee perustua
kalastajan hakemukseen. Troolauksessa on noudateftava soveltuvin osin Puulan
kalatalousalueen KHS: n troolaussääntöjä.

10.Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
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Pöytäkirjan nähtävänä olo aika ia paikka
Pöytäkirja on nähtävillä 'l5.7 .-5.8.2022 kunnan ilmoitustaululla ja osakaskunnan
kotisivuilla 15.7 .2022 alkaen.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen 18.20.
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