Haukiveden osakaskunta

PÖYTÄKIRJA

Hoitokunnan kokous 1/2021
Aika la 6.3.2021 klo 13.12-15.30
Paikka: Teams –kokous
Läsnä: Tarmo Tolvanen, Kari Huupponen, Terho Laitinen, Saku Sallinen, Jukka Niiranen, Pekka Kettunen,
Jouni Pylkkänen, Johanna Keränen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Tarmo Tolvanen avasi kokouksen klo 13.12.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Yli puolet jäsenistä oli läsnä.
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouni Pylkkänen ja Jukka Niiranen.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Päätettiin hyväksyä edellisen kokouksen 10.12.2020 pöytäkirja.
5. Kalastuksen järjestäminen ja kalavesien hoitotoimenpiteet
Keskusteltiin osakasluvasta, joka sisältää 8 verkkoa, 1 uistimen ja ravustuksen á 20 €. Lisäyksiköt
osakkaalle 2 € kpl ja ulkopuoliselle 4 € kpl. Troolipyytäjiä on tarjolla alueelle useampia ja uusia
hakemuksia on tullut kolme. Alueen olemassa olevat troolipyytäjät ovat Tolvanen, Herranen ja
Eronen. Uusia hakijoita Behm ja Inkinen (olleet yhteisluvassa Loikansaarella) ja molemmat ovat nyt
hakeneet tälle alueelle erikseen. Kolmas uusi hakija on Ovaska.
Kalatalousalue on hakenut ja saanut hoitotoimenpiteiden toteuttamiseen alueella rahoitusta
ELYltä. Tukiprosentti on 50 %, jos hoitokunta päättää toteuttaa hankkeen mahdollistamia
hoitotoimenpiteitä omalla alueellaan. Osakaskunnan alueella kalavesien hoitotoimenpidetarpeita
ovat mm. hoitokalastus Kallislahden pohjassa ja Loikansaaren ja mantereen välillä ja Oravin puolella
4-6 vetoa olisi tarpeen ja myös niittokohteita olisi esittää. Niittokohteiden tarpeet olisi syytä
kartoittaa tulevan kesän aikana ja koota toteutettavaksi kokonaisuudeksi.
Keskusteltiin siian istutuksesta pienvesiin ja kohteet katsotaan tarkemmin erikseen. Härmäniemen
Lohikassiin osallistuminen olisi kannatettavaa, 8000 taimenen poikasta. Päätettiin varautua
talousarviossa pienvesien istutuksiin ja lohikassiin osallistumiseen.

Esitetään yleiselle kokoukselle, että hyväksytään osakaslupa á 20 €, joka sisältää 8 verkkoa, 1
uistimen ja ravustuksen. Lisäyksiköt osakkaalle 2 €/kpl ja ulkopuoliselle 4 €/kpl. Trooliluvat
esitetään myönnettäväksi Tolvaselle, Herraselle ja Eroselle entisille aluille ja Behmille, Inkiselle ja
Ovaskalle Haapavedelle ja Pienelle Haukivedelle kohdennettuina kaudelle 2021. Esitetään yleiselle
kokoukselle, että hoitokunta valitsee tarkemmat kalavesien hoitotoimenpiteet, joille haetaan
kalatalousalueen hankkeelta tukea.
6. Pyydysmaksut vuodelle 2021
Päätettiin esittää yleiselle kokoukselle vuoden 2021 pyydysmaksuiksi osakkaille 2 €/yksikkö ja
ulkopuolisilta 4 €/yksikkö. Osakkaan uisteluluvan hinnaksi esitetään 50 euroa ja ettei vapamäärää
ole rajoitettu. Yrittäjälupa-, kilpailulupa-, hoitokalastuslupa- ja tutkimus- ja koekalastuslupamaksut
päätettiin esittää jätettävän hoitokunnan päätettäviksi. Luvat ovat voimassa kalenterivuoden.
7. Sorsastusluvat vuodelle 2021
Päätettiin esittää yleiselle kokoukselle, ettei osakkailta peritä erillistä sorsastuslupamaksua ja
ulkopuolisilta lupamaksu on 20 euroa kaudella 2021.
8. Lupien myyjät vuodelle 2021
Päätetiin esittää yleiselle kokoukselle, että osakaskunnan kalastuslupia myyvät kaudella 2021 FotoArska, Jukka Niiranen, Jouni Pylkkänen, Carlson Savonlinna, Ruukinranta Oravi ja www.ostoluvat.fi.
9. Talousarvio 2021
- Tulot 36 600 €
o 600 (Loikansaari) + 3000 € (Saku) + 21 500 (Hiekonselkä-Tuunaanselkä) + 800
(Rauanvesi ) + palautus 15 000 €
- Menot 32 350 €
o Pyydysmerkit 305 €
o Sääntöjen vahvistaminen, PRH 125 €
o Tietokone + tulostin 680 €
o Luvanmyyntiprovisio 10 % 240 € tai luvan kirjoitusmaksu (suositellaan)
o Maanmittaustoimitus 6300 €
o Kokous- ja toimistokustannukset 1500 €
o Tilitoimistopalvelut 500 €
o Hallintokustannukset 5000 €
o Perämoottorin uusiminen 700 € (osakaskunnan veneen moottorin uusiminen 30 Hv)
o Kalastuksen valvonta 2000 €
o Materiaalihankinnat 1000 €
o Hoitokalastuskustannukset 6000 € (omarahoitusosuudet)
o Niittokustannukset 4000 €
o Istutukset (siika pienvedet + lohikassiin taimenta) 3000 €
o Hiekon rantakala 1000 €
 Vuoden 2021 tulos 4250 euroa

Talousarviovuonna on tarkoitus toteuttaa Hiekon rantakala ja Oravin kalapäivät, mikäli
koronarajoitukset eivät yleisötilaisuuksia estä.
Päätettiin esittää yleiselle kokoukselle edellä esitetyn mukainen talousarvio vuodelle 2021.
10. Palkkiot 2021
Päätettiin esittää yleiselle kokoukselle seuraavat hoitokunnan palkkiot
-

Puheenjohtaja 1000 €/toimikausi
Sihteeri 1200 €/toimikausi
Hoitokunnan jäsenet 50 €/kokous
Toiminnantarkastajille korvataan kulut laskun mukaan
Matkakulut maksetaan valtion matkustusohjesäännön mukaan

11. Erovuoroisten jäsenten arvonta
Päätettiin esittää yleiselle kokoukselle, että hoitokunta jatkaa nykyisellä kokoonpanolla seuraavalle
kaudelle johtuen kauden lyhyydestä. Arvottiin erovuoroiset jäsenet Pekka Kettunen, Jukka Niiranen
ja Kari Huupponen. Seuraavalla kaudella erovuoroiset jäsenet ovat Tarmo Tolvanen, Jouni
Pylkkänen ja Terho Laitinen.
12. Varainhoidon tarkastajien ja varahenkilöiden valinta 2021
Varainhoidon tarkastajiksi päätettiin esittää yleiselle kokoukselle Seppo Niiranen ja Jukka Tiilikainen
ja varahenkilöiksi xx ja xx kaudelle 2021.
13. Osakaskunnan edustajan ja varaedustajan valinta edustustehtäviin
Päätettiin esittää yleiselle kokoukselle, että edustustehtävissä osakaskunnan edustaja on
puheenjohtaja ja varaedustaja on varapuheenjohtaja.
14. Kalastuksenvalvojien valinta
Päätettiin esittää yleiselle kokoukselle, että kalastuksenvalvojina toimivat Terho Laitinen
(kalastuksenvalvojien johtaja), Jukka Niiranen, Raimo Pylkkänen, Kosti Kiiskinen, Pekka Kettunen,
Veli-Pekka Vepsäläinen ja Jukka Räihä.
15. Osakaskunnan kokouksista tiedottaminen
Päätettiin esittää yleiselle kokoukselle, että osakaskunnan kokouksista tiedotetaan osakaskunnan
kotisivuilla osoitteessa www.haukivedenok.fi ja Itä-Savo –lehdessä.
16. Osakaskunnan liittyminen Etelä-Savon Kalatalouskeskus ry:n jäseneksi
Päätettiin esittää yleiselle kokoukselle, että hakeudutaan Etelä-Savon Kalatalouskeskus ry:n
jäseneksi.
17. Raudanvedet 2021 –hankkeeseen osallistuminen
Päätettiin esittää yleiselle kokoukselle, että Haukiveden osakaskunta osallistuu Raudanvedet 2021 hankkeeseen hankesuunnitelman mukaisesti ja sitoutuu talkootyöhön 2500 € ja kovan rahan
osuuteen 750 €, liite 1.

18. Norppasopimuksen esittely
Päätetiin esittää yleiselle kokoukselle, että se hyväksyy ELY-keskuksen 24.2.2021 esittämän
norppasopimuksen, liite 2.
19. Selvittelysopimuksen tekeminen yhteislupa-alueelle
Päätettiin esittää yleiselle kokoukselle, että Haukiveden osakaskunta hyväksyy liitteen mukaisen
viehelupa-alueen selvittelysopimuksen mukaiselle yhteislupa-alueelle, liite 3.
20. Yleisen kokouksen koolle kutsuminen
Päätettiin kutsua yleinen kokous koolle tiistaina 6.4.2021 klo 17 Hotelli Rinssi-Everstiin.
Ilmoittautumiset pyydetään etukäteen osoitteeseen haukivedenok@gmail.com. Mikäli
koronarajoitukset eivät salli paikalla oloa, toimitetaan ilmoittautuneille Teams –kokouskutsu.
21. Metsästysvuokrasopimusten uusiminen osakaskunnan alueella
Metsästysvuokrasopimukset, joissa osakaskunta on osapuolena, on uusittava. Päätetään valtuuttaa
Kari Huupponen uusimaan sopimukset.
22. Osakaskunnan sääntöjen vahvistaminen
Aluehallintovirasto (AVI) on 8.2.2021 vahvistanut Haukiveden osakaskunnan uudet säännöt, liite 4.
23. Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
24. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Tarmo Tolvanen päätti kokouksen klo 15.30.
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