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OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS (Vuosikokous)   
 
Paikka: Toimintakeskus Suvanto, Savitaipale 
Aika: Torstaina 28.4.2022 klo 18:00. 
 
TYÖJÄRJESTYS 
 

1.  Kokouksen avaus   
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.09 
 

2. Kokouksen järjestäytyminen 
 

2.1 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Yrjölä. 
2.2 Kokouksen sihteeriksi valittiin Jyrki Keränen. 
2.3 Laadittiin läsnä olevista osakkaista äänestysluettelo 
2.4 Hyväksyttiin äänestysluettelo 
2.5 Päätettiin, että mahdollisessa äänestyksessä äänestysmenettelyssä 
noudatetaan manttaalien mukaisia äänimääriä.  
2.6  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Toni Nevalainen ja Matti Pihamo. 
2.7 Päätettiin, että ääntenlaskijoina toimivat tarvittaessa pöytäkirjan tarkastajat. 

 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

 
Todettiin, että ilmoitus kokouksesta oli Länsi-Saimaan sanomissa ke 13.4.2022 ja  
ja www.alakuolimo.fi nettisivuilla 21.4.2022 eteenpäin. 
 
Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä Savitaipaleen kunnantalon ilmoitustaululla 
29.4.2022 – 20.5.2022. 
 
Pöytäkirja on myös nähtävissä osakaskunnan nettisivulla www.alakuolimo.fi 
 
Todettiin läsnä olevien osakkaiden määräksi 6 henkilöä. 
 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 
Hyväksyttiin kokoukselle esityslistan mukainen työjärjestys. 
 

5. Esitetään hoitokunnan kertomus edelliseltä toimintavuodelta 
 
Esitettiin hoitokunnan toimintakertomus osakaskunnan toiminnasta. 
 

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

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hoitokunnalle ja vastuullisille toimihenkilöille 
 
Päätettiin hyväksyä hoitokunnan ja vastuullisten toimihenkilöiden läsnäolo 
vastuuvapautta myönnettäessä.  
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Päätettiin toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä. 
Päätettiin myöntää vastuuvapaus hoitokunnalle ja vastuullisille toimihenkilöille. 
 

8. Tehdään sääntöjen 14–17 $: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. 
 
Päätettiin, että Isoselän rauhoituspiirin hyväksytyt kalastusmenetelmät ovat ELY:n 
nykyisten päätösten mukaisia. Valvonta on pääasiassa kalatalousalueen vastuulla, joka 
järjestää myös koulutuksen. 

 
Päätettiin panostaa täpläravun poistamiseksi vesialueelta kaikin mahdollisin keinoin. 
Tavoitteen on sallia täpläravun ympärivuotinen pyytäminen, koska se on haitallinen 
vieraslaji ja uhka nieriän mädille sekä vastakuoriutuneille poikasille. 
Odotetaan ELY:n päätöstä aiheesta. Valtuutetaan hoitokunta käytännön toteutukseen. 
 
Päätettiin antaa lupa Ala-Kuolimon Kirvesselän vesialueelle osaksi Kirvesselän 
yhteisuistelualuetta. Osakkaat saavat uistella osakaskunnan alueella. 

  
15§ Pyydysyksiköt ja muulla perusteella määräytyvä kalastusoikeus 

  
Päätettiin, että lupamyynnin kehittämistä toteuttavat Jyrki Keränen ja Matti Yrjölä sekä muut 
halukkaat. 
 
Todetaan osakaskunnan uusien sääntöjen mukaiset asiat: 
 
Pyydysyksiköiden kokonaismäärä on enintään 5000 pyydysyksikköä. 
 
Pyydyskohtaiset yksikkömäärät (sääntöjen mukaisesti):  
Pyydys Yksikköä Pyydys Yksikköä 
Muikkunuotta 5 Katiska 1 
Etusäleiköllinen trooli 100 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 (10 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: 
 
Käsitellään hoitokunnan esitys:  

1. Osakkaiden kesken jaetaan 4000 pyydysyksikköä. 
2. Ulkopuolisten 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 omistamiaan pyydysyksiköitä ulkopuolisille, jolloin siitä on 
tehtävä ilmoitus hoitokunnalle. 
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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. 
Vesialueen ulkopuolisille (lain mukaan kyläläiset ovat myös ulkopuolisia) myydään 
pyydysmerkkejä enintään 5 kpl hintaan 20 euroa /kpl. 
 
Päätettiin, että katiskapyyntiä, rapumertaa 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. Rapumertojen maksimimäärää 
ei ole rajattu. 
 
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 
 
Päätettiin, että pyydykset on merkittävä kalastusasetuksen vaatimusten mukaisesti. 
  
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. 

 
10. Hyväksytään osakaskunnalle tulo- ja menoarvio kuluvaksi vuodeksi 

 
Hyväksyttiin osakaskunnalle tulo- ja menoarvio. 

 
11. Päätetään hoitokunnan jäsenten, toiminnantarkastajan, kokousedustajien ja 

muiden toimihenkilöiden palkkiot  
 

Päätetiin, että puheenjohtajan palkkio on 400€. Muut hoitokunnan jäsenet ja 
mahdollinen ulkopuolinen sihteeri saavat kalastusmerkit (luvat, kohdassa 15§ 
päätetyn maksimimäärän) ilmaiseksi. Kalastusmerkkien (lupien) myyjien palkkio on 
kohdassa 15§ päätetyn mukainen. Toiminnantarkastus maksetaan laskun mukaan. 
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12. Valitaan hoitokunnan erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi 
kaksivuotiskaudeksi (3) jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. 
Lisäksi valitaan hoitokunnan kokouksen koollekutsuja. 
  
Osakaskunnan hoitokunnan jatkavat jäsenet: 

 Jyrki Keränen, pj. 
Jukka Kummunsalo 
Toni Nevalainen 

 
Hoitokunnan erovuoroiset jäsenet vuonna 2022 ovat: 

Matti Alatalo  
Matti Yrjölä 
Matti Pihamo 

 
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 Juha Kannelniemi 

 
Päätettiin, että erovuoroiset jäsenet jatkavat hoitokunnassa seuraavan kahden vuoden 
ajan. 
Päätettiin, että hoitokunnan koollekutsujana toimii puheenjohtaja. 

 
13. Valitaan toiminnantarkastaja tarkastamaan tulevan toimintavuoden hallintoa 

ja tilejä. 
 
Nykyinen toiminnantarkastaja on Anna-Kaisa Kouvo (hän ei ole hoitokunnan jäsen). 
Päätettiin, että toiminnantarkastajana jatkaa Anna-Kaisa Kouvo vuonna 2022. 

 
14. Valitaan osakaskunnan edustaja ja hänelle varahenkilö kalastusalueen/ 

kalatalousalueen kokouksiin. 
 
Päätettiin, että osakaskuntaa edustaa kalastusalueen/kalatalousalueen kokouksissa 
hoitokunnan puheenjohtaja ja hänen ollessa estynyt, joku hoitokunnan valitsema 
henkilö. 
 

15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
 

Hoitokunta selvittää kalaistutukset toimintavuodelle 2022. 
Hoitokunta selvittää metsästysvuokraperiaatteet nykyisen metsästyslain mukaisesti. 
Päätetään Isoselän rauhoituspiirin kalastusrajoituksista ja valvonnasta. 
 

Luettiin WWF:n lausuntoesitys (liite). 
Asetetaan ehdoksi talvinuottauksen sallimiselle Isoselän rauhoituspiirissä, Ala-Kuolimon 
osakaskunnan alueella, että nuotan tyhjennys toteutetaan suurella huolellisuudella niin, että 
nieriän poikaset voidaan varmuudella havaita ja vapauttaa vahingoittumattomana takaisin 
veteen. 
Lisäksi talvinuottausta toteuttavan kaupallisen kalastajan on ilmoitettava osakaskunnan 
nimeämille henkilöille nuotan nostoaika ja -paikka vuorokautta ennen valvonnan 
mahdollistamiseksi. 

 
 
 





Toimintakertomus 2021      Ala-Kuolimon osakaskunta 

1. Yleistä 
Toimintavuosi 2021 sujui pääpiirteittäin vuosikokouksen päättämän toimintasuunnitelman mukaisesti. 
Keskeinen toiminnan painopistealue oli äärimmäisen uhanalaisen Saimaannieriän Kuolimon kannan 
suojeleminen. Covid-19  -pandemia aiheutti edelleen hallinnollisia haasteita läpi vuoden. 

2. Hallinto 

Varsinainen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 14.06.2021. Kokoukseen osallistui 10 osakasta. 
Kokouksen valittua hoitokunnan erovuoroisten jäsenten ja varajäsenten tilalle uudet jäsenet hoitokunnan 
kokoonpano oli seuraava: 

• 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 
•  

Hoitokunta valitsi puheenjohtajakseen Jyrki Keräsen ja varapuheenjohtajaksi Matti Yrjölän. 

Hoitokunnan kokouksia oli vuoden 2021 aikana yhteensä 8 kpl, joista suuri osa sähköpostimuodossa. 

Osakaskunnan kirjanpidon ja tilinpäätöksen hoiti Maataloustuottajien tilikiinteistö Oy. 

Korpijärvi-Kuolimo kalatalousalueen hallituksen kokouksiin nimettiin Jyrki Keränen. 
Vesiensuojelun tehostamisohjelmaan nimettiin edustajaksi Jyrki Keränen. 

Nieriän seurantaryhmään nimettiin edustajaksi Jukka Kummunsalo. 

Toiminnantarkastajana jatkaa Anna-Kaisa Kouvo. 
3. Myydyt pyydysmerkit 
Myyntitulot myydyistä pyydysmerkeistä ja sorsastusluvista olivat yhteensä 2139,00 €. Lupia myivät 
Savitaipaleen Helmi sekä nettikauppa. Kalastus oli lähinnä vapaa-ajan kalastusta. Vesialueella toimivat 
kaupalliset kalastajat Jussi Karhu ja Ossi Illukka. Kalastusmuotoina osakaskunnan vesialueella olivat 
koneellinen nuottaus ja rantanuottaus. 
4. Istutukset 
Toimintavuonna ei istutettu osakaskunnan toimesta kalalajeja. 

5. Rajoitukset 
Isoselän rauhoituspiirissä oli voimassa  ELY:n päätös. Muutoin kalastusta koskevat luvat ja yleiset rajoitukset 
ovat nähtävissä osakaskunnan kotisivuilla kohdassa Rauhoitus- ja rajoitusalueet. 

Osakaskunta esitti ELY:lle, että täpläravulta poistetaan rauhoitusstatus ja pyynti sallittaisiin ympärivuotisesti. 
6. Kalastuksen valvonta 
Osakaskunnan kalastuksen valvojina toimi vuonna 2021 Juha Hiltunen. 

7. Muu toiminta ja talkootyö 
Osakaskunta osallistui Pro Kuolimon vetämään poikasistutushankkeeseen. 

Osakaskunta haki ELY:n tukea Nieriä tutuksi -hankkeelle. Hanke toteutetaan vuoden 2022 aikana. 
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8. Talous 
Merkittävimmät tulot osakaskunnalla olivat: 

pyydysmerkkien myynti 1528,72 € 
 
Tarkempi tilikohtainen erittely on esitetty osakaskunnan tilinpäätöksessä. 
 
9. Muuta 
Korpijärvi-Kuolimo kalatalousalueen hallitus teki esityksen Käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi. KHS on 
valituskäsittelyssä oikeusasteissa. Osa kalatalousalueen osakaskunnista valtuutti VEALO ry:n edustamaan 
KHS:n muokkaamisessa. Osakaskuntamme oli yksi niistä. 

 

 

 

___________________________________________________ 

Jyrki Keränen 
Hoitokunnan puheenjohtaja 
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Ala-Kuolimon yhteisten vesialueiden osakaskunta 
 
1. Yleistä 
Toimintasuunnitelma on vuoden 2021 hoitokunnan laatima. Toimintasuunnitelman hyväksyi vuoden 2022 
osakaskunnan vuosikokous. Toimintasuunnitelman toimeenpanevana elimenä toimii osakaskunnan 
vuosikokouksen vuodelle 2022 valitsema hoitokunta. 

Osakaskunnan toiminnan painopistealueita ovat: 

1. Vesialueiden kunnossapito ja kehittäminen 

2. Saimaannieriän Kuolimon kannan suojelu- ja istutustoimet 

3. Tiedotustoiminnan lisääminen kalastuksen rajoituksista 

Osakaskunta toimii aktiivisesti vesien hyöty- ja virkistyskäytön puolesta, huomioiden myös omistajien ja 
ranta-asukkaiden edun. Toiminnassa huomioidaan voimassaolevat lait ja asetukset sekä pyritään aktiivisesti 
seuraamaan niiden kehitystä. 

Tarvittaessa hoitokunta antaa lausuntoja ja suostumuksia/lupia vesialueen käytöstä sekä valvoo omistajan 
etua vesialueiden käytössä. Em. asioissa huomioidaan kalastuslaki ja tarvittaessa pyydetään neuvoja 
ympäristö- tai muilta vastaavilta viranomaisilta. 

Hoitokunnalla on edustus Korpijärvi-Kuolimo kalatalousalueen hallituksessa. 

2. Kalastus, luvat ja rajoitukset 
Pyydysmerkkien myynti tapahtuu Savitaipaleen Helmessä ja netissä. Pyydysmerkkien myynnin hoidosta 
päätetään vuosikokouksessa. Kalastusta koskevat rajoitukset ilmenevät Ala-Kuolimon osakaskunnan 
kotisivuilta: www.alakuolimo.fi 

3. Kalavesien hoito 
Kuluvana vuonna osakaskunta osallistuu istutustoimiin olemassa olevien hankkeiden (LUKE, Rapula Oy) 
kautta. Osakaskunta istutti keväällä 2020 rasvaevätöntä järvilohta 951 kpl. 

4. Valvonta 
Kalastuksen valvontaa suorittavat kalastuksen viranomaisvalvojat eli mm. poliisi, osakaskunnan omat 
valvojat sekä Korpijärvi-Kuolimo kalatalousalueen valvojat. 

Osakaskunta palkkaa henkilön tai henkilöitä osakaskunnan vesialueelle suorittamaan yleistä valvontaa. 

Osakaskunta tekee kaikista havaituista kalastusrikkomuksista vesialueellaan ilmoituksen ja 
rangaistusvaatimuksen poliisiviranomaiselle. 
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5. Nieriän suojelu 
Osakaskunta on tehnyt saimaannieriän Kuolimon kannan osalta aktiivista suojelutyötä. Osakaskunnan 
edustaja osallistuu edelleen Nieriän seurantaryhmän kokouksiin. ELY:n päätöstä vuoden 2021 pohjalta 
osakaskunta pyrkii toteuttamaan seuraavalla tavalla: 

1. Päätöksen verkkokielto- ja muita pyydysrajoituksia noudatetaan tinkimättömästi ja mahdolliset 
rikkeet raportoidaan eteenpäin. Vastuu on jokaisella osakkaalla. 
2. Trooliin vaaditaan etusäleikkö. 
3. Täpläravun rauhoitus poistetaan ja pyyntiä laajennetaan ympärivuotiseksi. 
4. Tiedotusta em. asioista laajennetaan ja jokaisen osakkaan vastuulla on osaltaan olla 
edesauttamassa tässä tehtävässä onnistumista 

 

Osakaskunta osallistuu alueellaan tapahtuviin hankkeisiin. 
 
6. Tiedottaminen 
Lupaohjeiden ja aluekarttojen osalta tiedotus hoidetaan luvanmyyjien toimesta sekä omien kotisivujen 
kautta. Muuhun tiedottamiseen käytetään osakaskunnan omia kotisivuja, tiedotelomakkeita sekä 
ilmoitustauluja. Vuosikokoustiedottaminen hoidetaan sääntöjen edellyttämällä tavalla. 

7. Tapahtumat ja talkootyö 
Hoitokalastusta ja istutukseen liittyvään toimintaan liittyvät avustavat tehtävät hoidetaan talkootyönä 
osakaskunnan jäsenten toimesta eikä vuosipalkkioita makseta lukuun ottamatta osakaskunnan kirjanpidon ja 
tilinpäätöksen tekemistä. 

8. Talous 
Tulo- ja menoarvio laaditaan hankkeiden rahoituspäätösten ja haettujen avustusten päätösten saapumisen 
jälkeen. 
 
9. Muu toiminta 
Osakaskunta suhtautuu myönteisesti yhteistyöhön muiden osakaskuntien kanssa ja osallistuu tarvittaessa 
omalla panoksellaan mahdollisiin yhteisiin projekteihin. 

 

 
 

 



2021 2020 2019
Varsinainen toiminta
Tuotot

Tuotot 8 141,19 €          2 076,49 €        6 072,87 €      

Kulut
Poistot 382,37 €-           509,83 €-         -  €              
Muut kulut 4 731,45 €-        1 600,81 €-      906,10 €-       

Kulut yhteensä 5 113,82 €-        2 110,64 €      906,10 €-       

Tuotto-/kulujäämä 3 027,37 €        34,15 €-            5 166,77 €    

Tuotot 0,02 €                -  €                13,40 €         
Kulut 119,93 €-           

Tuotto-/kulujäämä 2 907,44 €        34,15 €-            5 180,17 €    

Tilikauden tulos 2 907,44 €        34,15 €-            5 180,17 €    

Verot
Ennakkoverot 793,20 €-           

Tilikauden ylijäämä(-alijäämä) 2 114,24 €        34,15 €-            5 180,17 €    

TASE 2021 2020 2019

Pysyvät vastaavat
Aineelliset hyödykkeet 1 147,12 €        1 529,49 €      

Vaihtuvat vastaavat
Muut saamiset lyhytaik. 575,98 €           38,78 €            
Rahat ja pankkisaamiset 44 425,32 €     42 465,91 €    39 950,92 € 

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 45 001,30 €     42 504,69 €    
Yhteensä 46 148,42 €     44 034,18 €    

Vastattavaa

Oma pääoma 21 051,79 €     21 051,79 €    21 051,79 € 
Edell.tilikauden ylijäämä 22 982,39 €     23 016,54 €    19 199,11 € 
Tilikauden ali/ylijäämä 2 114,24 €        34,15 €-            3 817,43 €    

46 148,42 €     44 034,18 €    44 068,33 € Oma pääoma yhteensä

Ala-Kuolimon osakaskunta

TULOSLASKELMA

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Vastaavaa

Oma pääoma



Ala-Kuolimon osakaskunta
Talousarvio/ toteutuma Toteutuma Arvio
Varsinainen toiminta 2021 2022
Tuotot

Lupamyynti 3 660,90 €        4 000,00 €       
Vesijättömaan vuokrat 48,74 €             50,00 €            
Vesialueen omistuskorvaus 4 431,55 €        4 500,00 €       
Lupamaksutuotojen palautus (valtio) -  €                 -  €                
Muut -  €                 -  €                
Tuotot yhteensä 8 141,19 €        8 550,00 €       

Kulut
Poistot 382,37 €-           500,00 €-          
Palkat ja palkkiot -  €                 500,00 €-          
Poikasistutus 2 299,52 €-        2 300,00 €-       
Pyydysmerkkikulut 232,02 €-           300,00 €-          
Pyydysmerkkien myyntipalkkiot 153,60 €-           200,00 €-          
Kokouskulut 303,10 €-           300,00 €-          
Kirjanpitokulut 224,59 €-           300,00 €-          
Ilmoituskulut, tiedottaminen 46,50 €-             500,00 €-          
Kalastuskilpailun kulut -  €                 500,00 €-          
Lahjoituskulut -  €                 -  €                
Pankkikulut 32,33 €-             40,00 €-            
Kolmen vuoden kalusto -  €                 -  €                
Muut hoitokulut -  €                 500,00 €-          
Muut kulut 1 439,79 €-        -  €                
Kulut Yhteensä 5 113,82 €-        5 940,00 €-       

Yleiskulut
Hallinto -  €                 -  €                
Viestintäkulut (netti ym) -  €                 500,00 €-          
Yleiskulut yhteensä -  €                 500,00 €-          
Kulujäämä 3 027,37 €        2 110,00 €       

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Verovapaat korot 0,02 €               -  €                
Verojen korot ja lis. 119,95 €-           
Kulut -  €                 -  €                
Sijoitus- ja rahoitustoim. yhteensä 119,93 €-           -  €                

Tuottojäämä 2 907,44 €        2 110,00 €       
Pankkituotot

Korot -  €                 -  €                
Pankkituotot yht. -  €                 -  €                

Tuotto- / Kulujäämä 2 907,44 €        2 110,00 €       
Yleisavustukset -  €                 -  €                
Tilikauden tulos 2 907,44 €        2 110,00 €       





Vuosikokous 2022

28.4.2022

ÄÄNESTYS- JA OSALLISTUJALUETTELO LÄSNÄ JA EDUSTETTUINA OLEVISTA YHTEISALUELAIN MUKAISISTA OSAKKAISTA.
VALTAKIRJAT JA MUUT ÄÄNIVALTAA KOSKEVAT ASIAKIRJAT OVAT TÄMÄN LUETTELON LIITTEENÄ.

Osakaskunnan nimi: Ala-Kuolimon yhteisten vesialueiden osakaskunta

Rekisterinumero: 739-876-13-1

Kokouksen aika: 28.4.2022, klo 18

Kokouksen paikka: Toimintakeskus Suvanto, Savitaipale

Äänioikeuden peruste (ÄOP) ilmaistaan luettelon sarakkeessa seuraavin lyhentein: O=osakas, V=vuokramies, M=muu valtuutus (valtakirja)

Henkilön nimi Tilan nimi Rek.nro Osuusluku Äänimäärä ÄOP
1 Keränen Jyrki Siniaho 739-421-10-31 0,000002 O
8 Illukka Ossi Kaihola 739-426-8-50 0,006107 M
9 Pihamo Matti Potti 739-402-1-123 0,003879 O

10 Pihamo Matti Vouti 739-402-1-153 0,000373 O
11 Pihamo Matti Iltarusko 739-422-2-113 0,000081 O
12 Nevalainen Toni Tuuliniemi 739-426-5-67 0,00022 M
13 Nevalainen Toni Honkaniemi 739-426-5-72 0,000101 M
15 Yrjölä Matti Petelä 739-402-3-198 0,000092 O
16 Alatalo Matti Puolarinne 739-422-5-25 0,000163 0
17
18
19
20
21
22
23
24
25









From: Matti Ovaska matti.ovaska@wwf.fi
Subject: Talvinuottauksen ja nieriäsivusaaliin vapauttamisen käytännöistä

Date: 27. April 2022 at 15.31
To: jyrki.keranen@gkotten.fi

Tervehdys Jyrki,
 
Kuulin toisessa yhteydessä, että teillä on Ala-Kuolimon osakaskunnan kokous tulossa
piakkoin.
 
Talvinuottauksen nieriäsivusaaliista on nyt kertynyt hyvää tietoa ja kaiken kaikkiaan
näen, että nieriäsivusaaliin seuranta ja sitä kautta nieriä kannan tilan arviointi on
todella tärkeää. Haluaisin kuitenkin esittää huoleni siitä, että nieriöiden
havaitsemiseen muikkusaaliin seassa sekä nieriöiden asianmukaiseen
vapauttamiseen liittyy paljon inhimillisiä riskitekijöitä ja nieriöiden selviytyminen
nuotasta vapautettaessa on pitkälti riippuvaista kalastajan toimintatavoista. Esitykseni
ja toivomukseni on, että osakaskunta asettaisi ehdoksi talvinuottauksen sallimiselle
Isoselän rauhoituspiirissä, että nuotan tyhjennys toteutetaan suurella huolellisuudella
niin, että nieriän poikaset voidaan varmuudella havaita ja vapauttaa
vahingoittumattomana takaisin veteen.  
 
Valitettavasti en päässyt tänä talvena paikan päälle seuraamaan nuottausta, eikä
minulla siten ole ensi käden yksityiskohtaista tietoa olemassa olevista
toimintatavoista. Videoiden perusteella näytti kuitenkin siltä, että ainakin osassa
tapauksista nuotan perä avattiin avannolla, josta saalis tyhjennettiin haavilla. Näkisin,
että tämä olisi toimiva ja suotava tapa nuotan tyhjentämiseen, sillä edellytyksellä, että
nuotta tyhjennetään riittävän pienillä haavillisilla, jolloin pienimmätkin nieriän poikaset
voidaan havaita.
 
Toivottavasti voitte ottaa huoleni ja esitykseni huomioon osakaskunnassa.
Nieriäsivusaaliin seurantaan ja nieriöiden vapauttamiseen liittyviin käytäntöihin tullaan
varmasti vielä palaamaan niin Po Saimaannieriä-hankkeen kuin myös nieriätyöryhmän
toimesta ja käytäntöjä voidaan varmasti säätää ja tarkentaa tiedon karttuessa. Näkisin
kuitenkin erittäin tärkeäksi, että osakaskunta ottaisi selkeän ja varovaisuusperiaatteen
mukaisen kannan talvinuottaukseen rauhoituspiirin alueella.
 
terv. Matti Ovaska / WWF
 
Matti Ovaska
Suojeluasiantuntija, kalat ja kalastus | Fisheries Officer
WWF Suomi | WWF Finland | wwf.fi | wwf.panda.org
Mobile: +358 40 727 3149, tel. +358 9 7740 100
Lintulahdenkatu 10, FI-00500 HELSINKI
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