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OSAKASKUNNAN VARSINAISEN KOKOUKSEN ESITYSLISTA 
 
 
Puumalan kirkonkylän osakaskunta 
 
Aika:  Lauantai  15.2. 2020 , alkaen klo 11.00 

Paikka:  Puumalan kunnan valtuustosali  

1. Kokouksen avaus 
 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja 
 
3. Valitaan kokouksen sihteeri 
 
4. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat 
 
5. Todetaan kokouksen koolle kutsuminen ja päätösvaltaisuus 
 
6. Todetaan läsnä ja edustettuina olevat osakaskunnan osakkaat, heidän äänimääränsä, 
päätetään äänestysmenettelystä ja hyväksytään äänestysluettelo (äänivaltaleikkuri huomioiden) 
 
7. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi 
 
8. Esitetään hoitokunnan kertomus edellisen vuoden toiminnasta 
- osakaskuntaan liittyneiden lakkautettujen osakaskuntien  kertomukset, (tarvittaessa)  
 
9. Esitetään tilinpäätös ja tase sekä toiminnantarkastajien lausunto hallinnosta ja 
varainhoidosta 
- osakaskuntaan liittyneiden lakkautettujen osakaskuntien osalta, (tarvittaessa)  
 
10. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle 
ja muille tilivelvollisille 
- osakaskuntaan liittyneiden lakkautettujen osakaskuntien  osalta, (tarvittaessa)  
 
11. Päätetään: 

11.1. Osakkaiden ja ulkopuolisten pyydysyksikkömaksuista ja päätöksen 
voimassaoloajasta 

Hoitokunnan esitys: vuosille 2020 ja 2021 myönnetään 
- 8 yksikköä a 4 euroa 
Yksiköt 
- verkot    (3x30)  1 yksikkö 
- Katiskat  0,5 
- Koukut 10 kpl  1 
- uistelu max 4 vapaa 1 yksikkö/vapa 
- tuulastus  ei yksiköitä, vapaa 
- Trooli  200 eur/vuosi 
- rantanuotta  20 yksikköä 

Säännöissä: 
- Isorysä  20 yksikköä  
- pitkäsiima 100 koukkua 1 yksikkö 
- rapumerta  ei yksiköitä, vapaa 
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11.2.  Päätetään vesialueella tapahtuvasta metsästyksestä: 

 Hoitokunnan esitys: 
- ei myydä lupia sorsastukseen 
- selvitetään siirtyvien osakaskuntien sopimukset ja päivitetään ne Puumalan 

kirkonkylän osakaskunnan nimiin 
11.3. muista omistajia koskevista asioista 

       Hoitokunnan esitys: 
- Miettulan lahti, ei myydä ulkopuolisille lupia 
 

12. Päätetään kalaveden hoitotoimista 
      Hoitokunnan esitys: 

- toteutetaan siirtyvien osakaskuntien päättämät hoitotoimenpiteet, (hoitokunnan   
päätöksellä) 
 
12. Päätetään puheenjohtajan, hoitokunnan jäsenten ym. toimihenkilöiden palkkioista 
             Hoitokunnan esitys: 

- puheenjohtaja 300 eur/vuosi 
- rahastonhoitaja/sihteeri, laskun mukaan  
- kilometrikorvaukset 0,43 e/km sovituista matkoista 
- hoitokunnan jäsenille  ja sihteerille tilataan Suomen kalastuslehti 
- toiminnantarkastajat, laskun mukaan 

 
13. Valitaan kalastuslupien myyjät 

   Hoitokunnan esitys: 
- Puumalan konepiste 
- Neste Puumala 
- luvan myyjälle korvaus 4 eur/lupa  (lisätään luvan hintaan em.maksu) 

 
Erikoisluvat (esim. kilpailut) myöntää hoitokunnan puheenjohtaja (sähköpostilla 
tiedoksi etukäteen hoitokunnan jäsenille) 

 
14. Valitaan kalastuksenvalvojat 

  Hoitokunnan esitys: 
- sovitaan Kalastusalueen kalastuksenvalvojien käytöstä osakaskunnan valvojina 

 
15. Päätetään pyydysmerkkien käyttämisestä ja uusien merkkien käyttöönottoajankohdasta 
        Hoitokunnan esitys: 

- lain vaatimusten mukaisesti, vuodesta 2021 alkaen vuoden alusta 
 
16. Päätetään osakaskunnalle tuloutettavien omistajakorvausten käytöstä 

Hoitokunnan esitys: 
- käytetään osakaskunnan varsinaiseen toimintaan 

 
18. Hyväksytään tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle 
  
19. Valitaan toiminnantarkastajat ja heille varahenkilöt 
 
 
20. Valitaan osakaskunnan edustajat kokouksiin ja toimielimiin 

 Hoitokunnan esitys: 
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- esitetään edustajiksi: puheenjohtaja Aarno Puttonen, varalle Simo Parri 
 
21. Pöytäkirjan nähtävillä pito ja kokouskutsun julkaiseminen 

       Hoitokunnan esitys: 
- pöytäkirja pidetään nähtävillä osakaskunnan nettisivuilla ja luvanmyyjillä  

 
19. Käsitellään muut asiat 
 
19.1  Puumalan viehekalastusalueeseen liittyminen 
19.2  Osakaskunnan ja Puumalan Lohi Oy:n välinen vuokrasopimus ja sen sisältä 
 
 
20. Kokouksen päättäminen 


