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VUOLENKOSKEN OSAKASKUNNAN VUOSIKOKOUS 2017
Paikka ja aika

Käsityö- ja kahvitupa Peurankello, 18.3.2017

Läsnä

13 osakasta. Osakastiloja oli edustettuna 35 kpl, osallistujalista ja äänestysluettelo
liitteenä.
Ennen varsinaisen kokouksen aloitusta luovutettiin osakaskunnan luottamustehtävissä pitkään toimineille puuhamiehille Jouko Nousiaiselle ja Aimo Pekkolalle
Marttiinin fileointiveitsipaketti kiitoksena pyyteettömästä työstä osakaskunnan hyväksi.

KOKOUKSEN KULKU
1 Kokouksen avaus

Osakaskunnan esimies Janne Virtanen avasi kokouksen klo. 13.10.

2 Kokouksen puheenjohtaja
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aimo Pekkola.
3 Kokouksen toimihenkilöiden vaali
Sihteeri:
Pöytäkirjantarkastajat:
Ääntenlaskijat:

Simo Lahti
Risto Jarvansalo ja Tauno Hilden
Risto Jarvansalo ja Tauno Hilden

4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esko Tulikoura huomautti, että esityslistalla on muitakin asioita kuin säännöissä
määrätään, mutta ei vastustanut kokouksen laillisuutta ja päätösvaltaisuutta. Kirjattiin Tulikouran huomautus pöytäkirjaan ja todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
5 Läsnä ja edustettuina olevat osakkaat, heidän äänimääränsä, äänestysmenettely ja äänestysluettelo
Todettiin läsnä ja edustettuina olevat osakkaat ja heidän äänimääränsä. Päätettiin
äänestysmenettelyksi vesimanttaalin mukainen äänestystapa ja hyväksyttiin äänestysluettelo.
6 Työjärjestys

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

7 Toimintakertomus

Kuultiin toimintakertomus vuodelta 2016 ja hyväksyttiin se Esko Tulikouran huomautuksella siitä, että Kankaansalmen aallonmutaja-asia on käsittelyssä Korkeimmassa Hallinto-oikeudessa, ei Korkeimmassa Oikeudessa.
Esko Tulikoura tiedusteli, mitä termillä jakokunta tarkoitetaan. Todettiin sen tarkoittavan yhteisten maa-alueiden osakaskuntaa. Todettiin myös, että prosessi erillisten osakaskuntien yhdistämiseksi on meneillään.
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8 Tilinpäätös ja tase sekä toiminnantarkastajien lausunto hallinnosta ja varainhoidosta
Tilinpäätös ja tase kiersi kokousedustajien luettavana. Kuultiin toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2016 ja hyväksyttiin ne esitetyssä muodossaan.
9 Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
Vahvistettiin vuoden 2016 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

10 Pyydys- ja rapumerkkien sekä viehelupien myyjät
-

Pyydys- ja rapumerkkejä myydään vain Käsityö- ja kahvitupa Peurankellossa
Viehelupia myyvät Käsityö- ja Kahvitupa Peurankello, Sale Huutotöyry sekä
valvojat valvonnan yhteydessä. Heinolassa viehelupia myy Urheiluliike Kontti.
Vieheluvat ovat myynnissä myös netissä osoitteessa www.kalakortti.com.

-

11 Pyydys- ja rapumerkit, kiintiöt, hinnat ja ehdot
12 Pyydysten merkintä

-

Viehelupa osakkaille ja kylän vak. asukkaille, kaikki alueet: 10 €/vuosi
Viehelupa muille, kaikki alueet: 10 €/päivä ja 80 €/vuosi
Viehelupa muille, vain yläpuoli: 20 €/vuosi
Aluskohtainen viehelupa, vain yläpuoli: 40 €/vuosi
Kaikki henkilökohtaiset vieheluvat: 3 viehettä / lupa, max. 4 viehettä / venekunta
Aluskohtainen viehelupa: 4 viehettä / venekunta
Plommit perushinta 3 €, lisämerkit 6 € (Osakkaat ja kylän vakinaiset asukkaat perushinnalla vesiosuuden mukaan, kuitenkin vähintään 6 kpl)
Rapumerkit perushinta 3 € (10 kpl / osakas tai kylän vakinainen asukas ), lisämerkit
6 €, myydään rajoituksetta. Ulkopaikkakuntalaiset, ei osakkaat 6 € (max 10 kpl)
Lupien myynnin yhteydessä tarkistetaan oikeus yhteisiin vesialueisiin

Katiska
Verkko, 30 m
Verkko, yli 30 m
Rysä
10 syötti- / iskukoukkua
Pitkäsiima (100 koukkua)
Rapupyydys

1 merkki
1 merkki
2 merkkiä
1 merkki
1 merkki
1 merkki
1 rapumerkki

Pyydysten sijoittamisessa tulee noudattaa seuraavia sääntöjä:
-

Verkkojadan pituus saa olla max. 3 normaalimittaista (30 m) verkkoa.
Pyydykset on merkittävä selkeillä ja helposti havaittavilla, uuden kalastuslain
vaatimukset täyttävillä tunnuksilla ja pyydysmerkit on kiinnitettävä näihin tunnuksiin. Voimassa olevan kalastuslain mukaan merkeissä on oltava kalastajan
yhteystiedot eli nimi ja puhelinnumero.

Erityisesti korostettiin yhteystietojen tärkeyttä. Jos valvonnan yhteydessä tavataan
pyydys, jossa plommit ovat muualla kuin pyydysten tunnuksissa tai niistä puuttuvat
yhteystiedot, pyydys takavarikoidaan.
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13 Pyydysmerkkien ja viehelupien voimaantulo
Pyydysmerkit tulevat voimaan 1.4. yhden kuukauden siirtymäajalla. Vuoden 2017 pyydysmerkkien tulee siis olla käytössä viimeistään 1.5.2017.
Kaikki uudet vieheluvat tulevat voimaan 1.4., vuosiluvan voimassaoloaika on 1.4.-31.3.
14 Kalakiintiö

Osakaskunnan viehelupien nojalla tapahtuvassa kalastuksessa kalakiintiö on 2 kuhaa /
lohikalaa / lupa / vuorokausi. Myös kirjolohi kuuluu rajoituksen piiriin. Muikkua ja siikaa
rajoitus ei koske.

15 Määräaikaiset rajoitukset

-

Kuturauhoitus kaikelta kalastukselta 15.4.-15.5. Lämänlahti sekä Niemelän sillan ja Mankalan tien välinen alue
Istutusrauhoitus 1.5.-30.6. Vuolenkosken voimalaitoksen alapuolinen alue n.
500 m. Rauhoitustaulut kunnostetaan tai uusitaan.
Karkealampi ei kuulu osakaskunnan viehelupien piiriin eikä siellä saa kalastaa verkoilla.

Istutusaikainen verkkojen silmäkokorajoitus kaikilla alueilla pidettiin ennallaan.
Kielletty solmuväli on 28 – 49 mm. Kielto on voimassa ajalla 1.5.-30.6.
16 Pysyvät rauhoitusalueet
Patosalmi n. 200 m, Torakkakoski n. 50 m sillan molemmin puolin, Särkilahti
n. 100 m sillan molemmin puolin ja Kettulan salmi Arrajärvellä.
17 Istutukset

Päätettiin istuttaa kuhaa, siikaa, harjusta, taimenta ja kirjolohta, mikäli poikasia on saatavilla. Istutuskohteita ovat Kymijoki voimalaitoksen ylä- ja alapuolella, Haapajärvi, Ylimmäinen, Keskimmäinen, Karkealampi, Levijärvi ja Merraslampi.
Hankittavien poikasten koon ja istutusten jakauman päättää hoitokunta poikasten saatavuuden mukaan. Rahaa istutuksiin on käytettävissä 15 000 €.

18 Valvonta ja valvojat

Kaikki entiset valvojat (Simo Lahti, Janne Virtanen, Henry Wallenius ja Arto Nykänen)
jatkavat.
Valvonnassa kiinnitetään erityistä huomiota pyydysmerkeissä oleviin yhteystietoihin. Mikäli yhteystiedot puuttuvat, pyydykset takavarikoidaan.

19 Talousarvio

Kuultiin hoitokunnan laatima talousarvio vuodelle 2017 ja hyväksyttiin se. Talousarvio on
tämän pöytäkirjan liitteenä.

20 Hoitokunnan jäsenten, valvojien ja luvanmyyjien palkkiot

-

Esimiehen ja sihteerin palkkiot pidettiin edellisvuotisella tasolla 200 €/vuosi
Valvojan palkkio 100 € / vuosi (Edellyttää täytetyn valvontapöytäkirjan toimittamista esimiehelle joulukuussa)
Valvontakierros yli 3 h, sovittava ennakkoon esimiehen kanssa: 50 €/kerta
Hoitokunnan jäsen 10 € / ylimääräinen kokous
Kokous kylän ulkopuolella 20 € / kerta
Oman auton käyttö verottajan taksan mukaan (v. 2017 0,41 €/km)
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Istutukset 10 € / pussi, säiliöautosta 20 € / kerta
Lupamyyjille 20 % tuloista

21 Hoitokunnan kokoonpano vuodelle 2017
Hoitokunnan erovuoroisina jäseninä olivat Juha Heijala (Reijo Hietala), Pekka Karkela
(Tauno Hilden) ja Mikko Purho (Janne Arponen). Kaikki edellä mainitut valittiin uudelleen. Vanhoina jäseninä jatkavat Janne Virtanen (Henry Wallenius), Timo Miettinen (Jouko Nousiainen) ja Simo Lahti (Jussi-Antti Kojonen). Suluissa olevat nimet ovat varsinaisten jäsenten varahenkilöitä.

22 Toiminnantarkastajat vuodelle 2017
Toiminnantarkastajina jatkavat Juha Kojonen ja Tauno Hilden. Varalla jatkavat
Hannu Kauppila ja Unto Niinipuu.
23 Osakaskunnan edustajat ulkopuolisiin kokouksiin ja tilaisuuksiin
Puheenjohtaja ja sihteeri, varalla varapuheenjohtaja.
24 Haapaniemen ja Rantalan rannan kunnostus
Tulevan kesän aikana hankitaan Haapaniemeen kasettikuormallinen mursketta,
jolla saadaan veneranta viimeisteltyä siistiin kuntoon.
Rantalan venerantaa ruopataan Marko Tulokkaan imuruopalla
25 Osakaskunnan uusien sääntöjen tilannekatsaus
Todettiin, että AVI:n vaatimat muutokset on toimitettu AVI:in. Odotetaan päätöstä,
jonka pitäisi tulla meille kuluvan vuoden kesään mennessä.
26 Koekalastukset

Hoitokunta esitti suoritettavaksi koekalastuksia Karkealammella, Kellolammella ja
Merraslammella sekä resurssien puitteissa myös muilla alueilla kalakannan rakenteen selvittämiseksi. Edelleen esitettiin 250 €:n määrärahaa tarvittavan kaluston
hankkimiseksi.
Esko Tulikoura totesi, ettei Vuolenkosken osakaskunnan kokous voi päättää Kellolammen asioista, koska kyseinen alue ei kuulu Vuolenkosken osakaskunnan alueeseen, vaan Kellolammella on oma järjestäytymätön osakaskuntansa ja kaikilla Vuolenkosken osakkailla ei ole osuutta Kellolampeen.
Päätettiin poistaa Kellolampi koekalastuslistalta, muuten hoitokunnan esitys hyväksyttiin esitetyssä muodossaan.
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27 Kaislan niitto jään päältä, niitetyn kaislan käyttö
Hoitokunta esitti, että kokeiltaisiin talvella 2018 kaislan niittoa jään päältä Haapaniemessä, joka on sopivan pieni alue kokeiluun. Edelleen talvinen kaislanniitto olisi konkreettinen toimenpide, jonka ympärille voisi järjestää kylän yhteisen talkoopäivän. Kokous valtuutti hoitokunnan järjestelemään asiaa.
Käyttökohteiksi kaisloille esitettiin polttamista ja toimittamista norpanpesiksi Saimaalle. Esitykset otetaan jatkoselvitykseen.
28 Muut esille tulevat asiat
Tauno Hilden totesi, että alapuolen kalastuskieltomerkit ovat huonossa kunnossa.
Merkit kunnostetaan tai uusitaan tulevan kesän aikana.
Janne Virtanen välitti poissa olleen Ari Poutiaisen viestin, että Poutiainen olisi halukas talkootyönä raivaamaan Rantalan risukkoista rantaa kaverinaan Harry Lehtinen Vierumäeltä. Todettiin, ettei tälle ole mitään estettä, kunhan osakaskunnan hallitsema alue ensin merkitään huolellisesti maastoon ja toimet pysyvät tällä alueella.
29 Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Aimo Pekkola kiitti kokousväkeä asioiden ripeästä käsittelystä ja asiallisesta keskustelusta ja päätti kokouksen klo. 14.08.
LIITTEET:

Liite 1: Osallistujalista
Liite 2: Äänestysluettelo
Liite 3: Talousarvio 2017
___/___/2017

___/___/2017

Aimo Pekkola
Puheenjohtaja

Simo Lahti
Sihteeri

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.
___/___/2017

___/___/2017

Tauno Hilden
Pöytäkirjantarkastaja

Risto Jarvansalo
Pöytäkirjantarkastaja

