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OSAKASKUNNAN VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA   
 
Paikka: Ravintola Sahrami Savitaipaleella 
Aika: Torstaina 14.2.2019 
 
 

1.  Kokouksen avaus   
 

Hoitokunnan puheenjohtaja Matti Alatalo avasi kokouksen klo 18:00. 
 

2.  Kokouksen järjestäytyminen 
1. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Matti Alatalo 
2. Valittiin kokouksen sihteeriksi Kari Kotirinta 
3. Päätettiin laatia läsnä olevista osakkaista äänestysluettelo tarvittaessa. 
4. Päätettiin, että hyväksytään äänestysluettelo tarvittaessa. 
5. Päätettiin, että mahdollisessa äänestyksessä äänestysmenettelyssä noudatetaan manttaalien 

mukaisia äänimääriä.  
6. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Jokinen ja Pertti Kainusalmi.  
7. Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa äänten laskijoina. 

 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

 
Todettiin, että ilmoitus kokouksesta oli Länsi-Saimaan sanomissa 31.1.2019 ja  
www.alakuolimo.fi nettisivuilla 9.1.2019.  
 
Todettiin läsnä olevien osakkaiden määrä, joka oli 16 henkilöä. 
 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

 
Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys. 
 

5. Esitetään hoitokunnan kertomus edelliseltä toimintavuodelta 
 

Sihteeri esitti hoitokunnan toimintakertomuksen osakaskunnan toiminnasta, johon tehtiin pieni 
teknisen korjaus. 

 
6. Esitetään edellisen vuoden tilit ja toiminnantarkastajan lausunto tilien ja hallinnon hoidosta 
 

Sihteeri esitti tilinpäätöstiedot ja toiminnantarkastajan lausunnon. 
 

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle ja 
vastuullisille toimihenkilöille 

 
Päätettiin, että hoitokunta ja vastuulliset toimihenkilöt saavat olla läsnä vastuuvapautta 
myönnettäessä.  
Päätettiin hyväksyä toimintakertomus ja tilinpäätös. 
Päätettiin, että vastuuvapautta ei voida myöntää hoitokunnalle ja vastuullisille toimihenkilöille, koska 
puheenjohtaja ei ole tuonut hoitokunnan kokoukseen käsiteltäväsi osakkaiden kirjallista pyyntöä 
koskien hoitokunnan kokousten pöytäkirjoja, eikä hoitokunta ole näin voinut käsitellä vaatimusta. 
Edellä mainittua kirjallista vaatimusta ei löydy osakaskunnan dokumenteista hyvän hallintotavan 
mukaisesti. Dokumentin kopio luovutettiin kokoukselle ja se on pöytäkirjan liitteenä. 
 

8. Tehdään sääntöjen 14 – 16 $:ssä tarkoitetut päätökset (kalastuksen järjestämiseen liittyvät 
asiat)  

 
14§ Kalastuksen järjestäminen ja kalastuksen hoito 
 
Todettiin, että osakaskunta toteuttaa sääntöjen mukaista toimintaa mahdollisuuksiensa mukaisesti. 
Toimintasuunnitelmassa tuodaan esille kuluvan vuoden tiedossa olevia tärkeimpiä toimintoja. 
 
Käsiteltiin ja päätettiin Kuolimon rauhoitusalueen voimassaolon jatkamisen vaatimuksesta 
kalastusalueelle. 
 

http://www.alakuolimo.fi/
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Käsiteltiin Nieriän suojeluun liittyvistä asioista ja päätetään mahdollisista uusista toimista.  
Päätettiin, että jatketaan (vuodeksi) nykyisen B-alueen voimassaoloa ja sillä alueella verkkojen 
silmäkokorajoituksia jossa 19 mm -79 mm on kielletty.  
 
Päätettiin jatkaa lupaa Ala-Kuolimon Kirvesselän vesialueen käyttöä osana Kirvesselän 
yhteisuistelualuetta. 

  
15§ Pyydysyksiköt ja muulla perusteella määräytyvä kalastusoikeus 

  
Todetaan osakaskunnan uusien sääntöjen mukaiset asiat: 
 
Pyydysyksiköiden kokonaismäärä on enintään 5000 pyydysyksikköä. 
 
Pyydyskohtaiset yksikkömäärät (sääntöjen mukaisesti):  

Pyydys Yksikköä Pyydys Yksikköä 

Trooli 50 Katiska 1 

Muikkunuotta 5 Täkysiima (koukut enintään 50 kpl) 5 

Ressupaulanuotta 5 Matosiima (koukut enintään 50 kpl) 1 

Rysä/ pieni (< 1,5 m korkea) 2 Isku- / syöttikoukut (1 kpl) 1 

Rysä/paunetti, iso (> 1,5 m korkea) 5 Viehe/ uistin (1 kpl) 1 

Verkko, korkeus < 3 m ja pituus 30 m** 1 Rapumerta (1 kpl) 1 

Verkko, korkeus 3-6 m ja pituus 30 m** 2 Onki ja pilkki vapaa 

Verkot, korkeus > 6 m ja  
pituus 30 m** ja niin edelleen 

3 ** 60 m pitkä verkko vaatii 
kaksinkertaisen yksikkömäärän 

 

Yli 6 metriä korkeita verkkoja ei suositella. 
 

Päätetään pyydysyksikköjen jaosta ja myynnistä: 
 
Käsiteltiin hoitokunnan esitys, joka hyväksyttiin.  

1. Osakkaiden kesken jaetaan 4000 pyydysyksikköä. 
2. Kylässä muutoin kuin tilapäisesti asuvien (Kalastuslaki 9 § 1 mom.) kotitarve- ja 
virkistyskalastusta varten varataan 500 pyydysyksikköä. 
3. Kaupallista (ammattimaista) kalastusta, pienosakkaiden lisäyksiköiksi, hoitokalastukseen ja 
muita erikoislupia varten varataan 500 pyydysyksikköä. 
4. Osakkaat voivat myydä hallitsemiaan pyydysyksiköitä ulkopuolisille, jolloin siitä on tehtävä 
ilmoitus hoitokunnalle. 

 

Päätettiin, että osakkaille myydään osakasmerkkejä (pyydysyksiköitä) vesialueosuuksien suhteessa 
hintaan 5 euroa/kpl.  
Pienosakkaat, joiden vesialueosuus oikeuttaa vähempään kuin 5 osakasmerkkiin, voivat ostaa 
lisäksi erikoismerkkejä niin, että yhteismäärä on enintään 5 merkkiä. Erikoismerkin hinta on 10 
euroa/kpl. 
 
Päätettiin, että vesialueen ulkopuolisille (lain mukaan kyläläiset ovat myös ulkopuolisia) myydään 
pyydysmerkkejä enintään 5 kpl hintaan 10 euroa /kpl. 
 
Päätettiin, että katiskapyyntiä ja madekoukkua varten varataan 600 merkkiä. 
Niiden hinta on 2 euroa kappale. Merkkejä voi ostaa enintään 5 kpl. 
Ravustuslupia myydään 10 merran erissä hintaan 20 euroa.  
 
Todettiin, että osakkaalla on sääntöjen mukainen oikeus antaa toiselle oikeus kalastaa itselleen 
kuuluvalla kalastusoikeudella. Jos annettu oikeus on pidempi kuin yksi (1) vuosi se on annettava 
kirjallisesti ja siitä on ilmoitettava osakaskunnalle. 
Osakkaan kalastusoikeus voidaan antaa vuokralle osakaskunnan päätöksellä.  
Jos vuokrausaika on yli viisi (5) vuotta siitä on tehtävä osakaskunnassa määräenemmistöpäätös 
(Yhteisaluelaki 15$).  
 
16§  Pyydysten merkitseminen 
 
Käsiteltiin hoitokunnan esitys. Päätettiin, että pyydykset on merkittävä kalastusasetuksen 
vaatimusten mukaisesti. 
  
17§  Päätösten voimassaolo 
 
Päätetään edellä käsiteltyjen 14§, 15§ ja 16§ päätösten voimassaolosta.  
Päätettiin, että päätökset ovat voimassa toistaiseksi. 
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9. Päätetään KalL:n 82 $:ssä mainittujen vesialueen omistajille maksettavien korvausten 
käytöstä  
 
Päätettiin, että tulot käytetään kalaston hoitoon ja kalastuksenvalvontaan. Kalastusalueen valvojat 
valtuutetaan valvomaan osakaskunnan vesialueilla. 

 
10. Hyväksytään osakaskunnalle tulo- ja menoarvio kuluvaksi vuodeksi 

 
Käsiteltiin hoitokunnan esitys ja päätettiin hyväksyä se. 

  
11. Päätetään hoitokunnan jäsenten, toiminnantarkastajan, kokousedustajien ja muiden 

toimihenkilöiden palkkiot  
 

Päätettiin, että hoitokunnan puheenjohtajan palkkio on 400 euroa. Muut hoitokunnan jäsenet ja 
mahdollinen ulkopuolinen sihteeri saavat kalastusmerkit (luvat, kohdassa 15$ päätetyn 
maksimimäärän) ilmaiseksi. Kalastusmerkkien (lupien) myyjien palkkio on kohdassa 15$ päätetyn 
mukainen. Toiminnantarkastajalle maksetaan laskun mukaan. 

 
12. Valitaan hoitokunnan erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi (3) jäsentä 

sekä heille henkilökohtaiset varamiehet. Lisäksi valitaan hoitokunnan kokouksen 
koollekutsuja. 
 
Todettiin, että Mauri Nylund oli eronnut hoitokunnasta 12.10.2018 ja Matti Yrjölä varahenkilönä siirtyi 
hänen tilalleen loppukaudeksi. 
 

Osakaskunnan hoitokunnan varsinaiset jäsenet: 
Matti Alatalo 
Matti Yrjölä  
Matti Pihamo (uusi) yksivuotiskaudeksi Mauri Nylundin tilalle 
Jyrki Keränen (uusi), joka nimitettiin hoitokunnan koollekutsujaksi. 
Jukka Kummunsalo (uusi) 
Toni Nevalainen (uusi) 

 
Henkilökohtaiset varajäsenet: 

Matti Alatalo, varajäsen Pentti Junni  
Jyrki Keränen, varajäsen Vesa Jaanu 
Jukka Kummunsalo, varajäsen Tapani Siiskonen 
Toni Nevalainen, varajäsen Esa Parkkinen 
Matti Yrjölä, varajäsen Juhani Tiainen 
Matti Pihamo, varajäsen Ossi Illukka (uusi) 

 
Todettiin, että erovuoroiset vuonna 2020 ovat: 

Matti Alatalo, Matti Yrjölä ja Matti Pihamo 
  

13. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänen henkilökohtainen varamies tarkastamaan tulevan 
toimintavuoden hallintoa ja tilejä. 
 
Päätettiin valtuuttaa hoitokunta valitsemaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö. 

 
14. Valitaan osakaskunnan edustaja ja hänelle varamies kalastusalueen/kalatalousalueen 

kokouksiin 
 

Päätettiin, että vuonna 2020 varsinainen edustaja kalastusalueen kokouksissa ovat 
valittavat puheenjohtaja ja varalla varapuheenjohtaja. 

 
15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 
Kokouskutsussa ei ollut mainittu muita asioita. 
 

16. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20:15. 
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17. Muut asiat  

 
Kokouksessa yli 10% osakkaista esitti uudelle hoitokunnalle, että olisi kutsuttava ylimääräinen 
yleinen kokous käsittelemään viime vuonna Kuolimolla tapahtunutta epäiltyä luvatonta kalastusta. 
Vaatimus liitteineen on pöytäkirjan liitteenä. 
 

 
Allekirjoitukset: 
 
 
 
 
 
Matti Alatalo, puheenjohtaja 

 
 
 
 
 
Kari Kotirinta, sihteeri 

 
 
 
 
 
Hannu Jokinen, pöytäkirjan tarkastaja 

 
 
 
 
 
Pertti Kainusalmi, pöytäkirjan tarkastaja 

 
 
 
Liitteet: 
 
Kuolimon rauhoitusalue ja silmäkokorajoitusalue (B) 
Kokouksen osallistujalista 
Toimintakertomus 2018 ja tilinpäätös taulukko 
Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019 
Osakkaiden Eino Kylliäinen ja Juhani Koskinen tutustumispyyntö hoitokunnan pöytäkirjoihin 10.3.2018. 
Vaatimus asiakirja 14.2.2019 Ala-Kuolimon osakaskunnan ylimääräisen koollekutsumisesta ja sen liitteenä 
olevat Kalastusoikeuden luovutusasiakirjat 6 kpl. 
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Liite 1 

 


