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OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS (Vuosikokous)   
 

Paikka: Ravintola Sahrami 
Aika: Keskiviikkona 24.1.2018 klo 18:00. 
 
TYÖJÄRJESTYS 
 

1.  Kokouksen avaus   
 

Hoitokunnan puheenjohtaja Matti Alatalo avasi kokouksen klo 18:03.   
 

2.  Kokouksen järjestäytyminen 
1. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Matti Alatalo. 
2. Valitaan kokouksen sihteeri Kari Kotirinta. 
3. Laadittiin läsnä olevista osakkaista äänestysluettelo. 
4. Hyväksyttiin äänestysluettelo. 
5. Päätettiin, että mahdollisessa äänestyksessä äänestysmenettelyssä 

noudatetaan manttaalien mukaisia äänimääriä.  
6. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mauri Nylund ja Heikki Jalo.  
7. Päätettiin, että ääntenlaskijoina toimivat tarvittaessa pöytäkirjan tarkastajat. 

 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

 
Todettiin, että ilmoitus kokouksesta oli Länsi-Saimaan sanomissa 18.1.2018 ja  
www.alakuolimo.fi nettisivuilla 1.12.2017.  
 
Todettiin läsnä olevien osakkaiden määrä 12 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. 
 

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

 
Sihteeri esitteli 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 myöntää vastuuvapaus hoitokunnalle ja vastuullisille toimihenkilöille. 
 

 
 
 

http://www.alakuolimo.fi/
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8. Tehdään sääntöjen 14 – 16 $:ssä tarkoitetut päätökset (kalastuksen 

järjestämiseen liittyvät asiat)  
 

14§ Kalastuksen järjestäminen ja kalastuksen hoito 
 
Todetaan, että osakaskunta toteuttaa sääntöjen mukaista toimintaa mahdollisuuksiensa 
mukaisesti. Toimintasuunnitelmassa tuodaan esille kuluvan vuoden tiedossa olevia 
tärkeimpiä toimintoja. 
 
Käsiteltiin nieriän suojeluun liittyvät asiat ja päätettiin mahdollisista uusista toimista: 
 

Hoitokunnan esitys oli, että jatketaan (vuodeksi) nykyisen B-alueen voimassaoloa ja 
sillä alueella verkkojen silmäkokorajoituksia jossa 19 mm -79 mm on kielletty.  
 
Kokoukselle oli tehty edelliseen kohtaan liittyvä vastaehdotus, joka sisälsi kaksi 
vaihetta: 
1. Suojelualue B liitetään rauhoituspiiriin.  
2. Jos liitosta ei tehdä niin osakaskunta perustaa B alueesta suojelualueen, jolla olisi 
kielletty verkkokalastus, vetouistelu, nuottaus ja troolikalastus sekä haetaan Ely-
keskukselta yleiskalastuskieltoa samalla alueelle. 
 
Suoritettiin äänestys manttaalien mukaisesti, jossa hoitokunnan esitys oli vaihtoehto 
JAA ja vastaehdotus EI. Äänestyksen tulos oli JAA 57 ääntä ja EI 103 ääntä. Eli EI 
äänet voittivat. 
 
Äänestystulos tarkoittaa sitä, että B alue jää pois siksi aikaa, kun mahdolliset uudet 
suojelutoimenpiteet muuta määräävät. Sillä alueella on voimassa silmäkokorajoitus 
19-54 mm. 
 
Jussi Karhu esitti eriävän mielipiteen koskien muutosta. 
 
Todettiin, että asian jatkokäsittely kuuluu hoitokunnalle. 
 

Päätettiin antaa lupa Ala-Kuolimon Kirvesselän vesialueelle osaksi Kirvesselän 
yhteisuistelualuetta. 

  
15§ Pyydysyksiköt ja muulla perusteella määräytyvä kalastusoikeus 

  
Todettiin 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: 
 
Ei tullut muutoksia edelliseen vuoteen nähden. 
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Käsiteltiin hoitokunnan esitys ja päätettiin hyväksyä se:  

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 osakaslupaan, voivat 
ostaa lisäksi lisälupia niin, että yhteismäärä on enintään 5 lupaa. Lisäluvan hinta on 10 
euroa/kpl. 
 
Päätettiin, että vesialueen ulkopuolisille (lain mukaan kyläläiset ovat myös ulkopuolisia) 
myydään verkkolupia, viehe/ uistin lupia erikseen enintään 5 kpl hintaan 10 euroa /kpl. 
 
Päätettiin, että katiskan, rapumerran lupia saa ilman rajoitusta, madekoukun (syöttikoukku) 
rajoitus on enintään 10 kpl. Niiden hinta on 2 euroa kappale.  
Ravustuslupia myydään 10 merran erissä hintaan 20 euroa /erä.  
 
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. Jokaisessa pyydyksessä on oltava huomiomerkki, jossa on oltava 
luvan omistajan yhteystiedot. 
  
17§  Päätösten voimassaolo  
 
Päätettiin edellä käsiteltyjen 14§, 15§ ja 16§ päätösten voimassaolosta.  
Päätettiin, että päätökset ovat voimassa toistaiseksi. 

 
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. 
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12. Valitaan hoitokunnan erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi 

kaksivuotiskaudeksi (3) jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varamiehet. 
Lisäksi valitaan hoitokunnan kokouksen koollekutsuja. 
 
Todettiin, että erovuorossa olivat Matti Alatalo, Mauri Nylund ja Juhani Tiainen. 
Valittiin yksimielisesti Matti Alatalo jatkamaan puheenjohtajana ja Mauri Nylund 
varapuheenjohtajana, Matti Yrjölä varsinaiseksi jäseneksi ja Junani Tiainen hänen 
varajäseneksi. 
 
 
Uusi osakaskunnan hoitokunnan kokoonpano: 

Puheenjohtaja Matti Alatalo, s-posti: matti.alatalo@ppc.inet.fi, p. 040 7374347. 
Koollekutsuja. 
Varapuheenjohtaja Mauri Nylund, mauri.nylund@tackla.com, p. 040 7316820 
Sihteeri Kari Kotirinta, kari.kotirinta@gmail.com, p. 050 4532032 (hoitokunnan 
valitsema). 
Hoitokunnan jäsen Matti Pihamo 
Hoitokunnan jäsen Heikki Jalo 
Hoitokunnan jäsen Jussi Karhu 
Hoitokunnan jäsen Matti Yrjölä 
 

Todetaan varahenkilöt: 
Matti Alatalo, varajäsen Pentti Junni  
Heikki Jalo, varajäsen Vesa Jaanu. 
Matti Pihamo, varajäsen Tapani Siiskonen 
Jussi Karhu, varajäsen Esa Parkkinen 
Mauri Nylund, varajäsen Antti Saramies 
Matti Yrjölä, varajäsen Juhani Tiainen 

 
  

13. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänen henkilökohtainen varamies 
tarkastamaan tulevan toimintavuoden hallintoa ja tilejä. 
 
Päätettiin valita toiminnantarkastajaksi Kari Kotirinta (hän ei ole hoitokunnan jäsen). 

 
14. Valitaan osakaskunnan edustaja ja hänelle varamies 

kalastusalueen/kalatalousalueen kokouksiin 
 

Päätettiin, että vuonna 2018 varsinainen edustaja kalastusalueen kokouksissa on  
puheenjohtaja ja varalla varapuheenjohtaja. 

 
15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 
Ei ollut työjärjestykseen liittyviä muita asioita. 
 

16. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:20 
 

17. Muut asiat  
 
Puheenjohtaja kertoi havainnostaan Myllylammen padon sivuttaneesta vuodosta. 
Hän oli yhteydessä Ely- keskukseen, josta oli luvattu tulla tutustumaan tilanteeseen. 
Asia saatetaan myös kunnalle tiedoksi. Vaarana on humuksen valuminen 
Kuolimoon. 
 
Nuottavaraston pärekatto on tervattava. Päätettiin toteuttaa se talkoilla. 
Osakaskunta hankkii tervan ja pensselit. 

mailto:matti.alatalo@ppc.inet.fi
mailto:mauri.nylund@tackla.com
mailto:kari.kotirinta@gmail.com
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Allekirjoitukset: 
 
 
 
 
 
Matti Alatalo, puheenjohtaja 

 
 
Kari Kotirinta, sihteeri 

 
 
 
Mauri Nylund, pöytäkirjan tarkastaja 

 
 
 
Heikki Jalo, pöytäkirjan tarkastaja 

 
 

 
 
 
Liitteet: 
 
Kuolimon rauhoitusalue ja silmäkokorajoitukset (kalastusalue) 
Silmäkokorajoitusalue B, jota pyritään hakemaan rauhoitusalueeksi. 
Toimintakertomus 2017 
Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018 
Osallistujaluettelo 
Äänestysluettelo 
Tietoverkkomyynnin lupaluettelo 


