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Mikkelin osakaskunta 

491-876-70-2 

JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 7.6.2020 klo 11:45 

 

Mikkelin ammattikorkeakoulu, Kampussali A 

Patteristonkatu 3D 

50100 MIKKELI 

___________________________________________________________________ 

ESITYSLISTA 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

▪ Jouni Kivinen avasi kokouksen klo. 11:46. 

2. VALITAAN KOKOUKSELLE PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI 

▪ Puheejohtajaksi valittiin Jouni Kivinen 

▪ Sihteeriksi valittiin Jouni Kivinen 

3. PÄÄTETÄÄN ÄÄNESTYSTAVASTA (OSALLISTUJA PER ÄÄNI /OSUUDEN MUKAINEN 

ÄÄNESTYS) 

▪ Päätettiin, että mahdollisessa äänestyksessä noudatetaan ääni per osallistuja 

menettelyä ja yhteisaluelain mukaisia ehtoja. Yhteisomistuksessa olevien 

kiinteistöjen osalta äänioikeutta käyttää kokoukseen osallistuvat yhdessä. Jos 

yhteisomistajat ovat asiasta eri mieltä, jaetaan yhteisomistajien ääni 

omistusosuutta vastaavaan osaan.  

▪ Päätettiin laatia ja vahvistaa äänestysluettelo asian käsittelyn niin vaatiessa. 

4. VALITAAN KAKSI PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA JA ÄÄNTENLASKIJAA 

▪ Esitys: Kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 

▪ Päätös: Valittiin Mauri Valkonen ja Jarkko Paananen. 

5. HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 

▪ Esitys: Valitaan kokouskutsun mukana tullut esityslista kokouksen 

työjärjestykseksi. 

▪ Päätös: Päätettiin käyttää esityslistaa kokouksen työjärjestyksenä. 
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6. TODETAAN KOKOUKSEN OSANOTTAJAT 

▪ Kokouksessa on oikeutettuna käyttämään äänioikeutta 34 henkilöä, joista 

valtakirjalla 6 henkilöä. Kokouksessa ilman äänioikeutta on paikalla 3 henkilöä 

(Liite 1). 

7. PÄÄTETÄÄN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN LAILLISUUDESTA JA 

PÄÄTÖSVALTAISUUDESTA 

▪ Kokouskutsu ja asialista on lähetetty viikolla 20 kaikille osakaskiinteistöille, 

joiden yhteystiedot ovat kiinteistötietojärjestelmässä. Lisäksi kokouskutsu on 

julkaistu Länsi-Savossa 24.5.2021. Kokouksessa käsiteltävät asiat on kerrottu 

kokouskutsussa ja ne on julkaistu osakaskunnan kotisivuilla www.mikkelinok.fi  

▪ Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

8. YHTEISEN VESIALUEEN OSAKASKUNNAN SÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN 

▪ Sääntöluonnokset (Liite 2) ovat olleet nähtävillä osakaskunnan kotisivuilla 

www.mikkelinok.fi kutsujen ilmestymisestä lähtien kaikkien tutustuttavissa. 

▪ Hyväksyttiin yksimielisesti esitetyt säännöt osakaskunnan säännöiksi ja 

erikoisluviksi. 

9. PÄÄTÖS PYYDYSTEN MERKITSEMISESTÄ JA PYYDYSMERKKIEN KÄYTTÄMISESTÄ 

▪ Esitys: Pyydykset tulee merkitä lakien ja asetusten mukaisesti, ja kalastusoikeus 

osoitetaan käyttämällä pyydysmerkkejä pyydyksissä kunkin pyyntitavan 

mukaisesti tai mahdollisella erillisellä kalastusluvalla. Valtuutetaan tuleva 

hoitokunta järjestämään pyydysmerkkeihin liittyvät asiat. 

▪ Päätös: Kannatettiin esitystä yksimielisesti. 

10. PÄÄTÖS PERITTÄVISTÄ PYYDYSMAKSUISTA SEKÄ ERIKOISLUPIEN HINNOISTA JA 

EHDOISTA 

▪ Esitys: Osakkaat voivat ostaa pyydysyksiköitä 8:een merkkiin ja ulkopuoliset 

4:ään merkkiin asti luvanmyyntipisteistä. Osakkaat, joiden omistus oikeuttaa yli 

8:een yksikköön, voivat lunastaa hoitokunnalta omistusosuuteensa oikeuttavan 

määrän yksiköitä. Pyydysyksikköhinnaksi esitetään osakkaille 5 € ja ulkopuolisille 

10 €. Ravustus esitetään toteutettavaksi rapuyksikkömerkillä, joita myydään vain 

osakkaille hintaan 2 € / merkki. Osakkaat voivat lunastaa enintään 20 kpl 

rapuyksikköä. Esitetään erikoislupien ehtoja ja hinnoittelua työryhmän esityksen 

mukaisesti. 

▪ Päätös: Kannatettiin esitystä yksimielisesti. 

 

http://www.mikkelinok.fi/
http://www.mikkelinok.fi/
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11. PÄÄTÖKSET KALASTUS- JA RAVUSTUSLUPIEN MYYNNISTÄ 

▪ Esitys: Valtuutetaan tuleva hoitokunta järjestämään luvanmyynti ja siihen liittyvät 

sopimukset ja asiat. Esitetään rapuyksiköiden myyntipisteeksi vain nettikauppaa 

www.kalakortti.com . Luvanmyynnistä tiedotetaan osakaskunnan kotisivuilla 

www.mikkelinok.fi 

▪ Päätös: Kannatettiin esitystä yksimielisesti. 

12. PÄÄTÖS OSAKASKUNNAN VESIALUEEN METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSISTA JA 

VESILINTUJEN METSÄSTYKSESTÄ 

▪ Esitys: Vuokrataan metsästysoikeus vesialueilla metsästysseuroille nykyisten 

rajojen mukaisesti tai tapauskohtaisesti niitä järkeistäen, ja aluekohtaisesti 

laaditaan sopimukset metsästysoikeuden sisällöstä, seurojen tasapuolinen kohtelu 

huomioiden. Osakaskunta järjestää luvanvaraisen vesilinnustuksen sellaisilla 

alueilla, joilla sitä ei vuokrata seuroille. Valtuutetaan osakaskunnan tuleva 

hoitokunta järjestämään ja hoitamaan metsästysvuokrasopimukset ja 

luvanmyyntiasiat. Esitetään vesilinnustusluvan sisältöä ja hinnoittelua 

erikoislupaluonnoksen mukaisesti, ja lähtökohtaisesti uudet metsästyssopimukset 

laaditaan aiempien pohjalta. 

▪ Päätös: Kannatettiin esitystä yksimielisesti. 

13. HOITOKUNNAN JÄSENTEN, HALLINNON JA VARAINHOITAJIEN PALKKIOT 

▪ Esitys: 

- Puheenjohtaja: 500 € / toimikausi 

- Sihteeri: 500 € / toimikausi 

- Hoitokunnan jäsen: kalastusoikeutta 

- Muut toimihenkilöt: kalastusoikeutta 

- Toiminnantarkastajat: laskun mukaan 

▪ Kokousten matkakulukorvaukset maksetaan hoitokunnan jäsenille yleisen valtion 

matkustussäännön mukaisesti. 

▪ Päätös: Kannatettiin esitystä yksimielisesti. 

14. TULO- JA MENOARVION HYVÄKSYMINEN TILIVUODELLE 

▪ Esitys: Tulot (vieherasituskorvaus, yksikkömaksut, yhdistymisrahasto, 

lupamaksut, vuokra- ym. tuotot): +16 280 €. Menot (lupamyynti, taloushallinto, 

istutukset, hallintokulut, kiinteistötoimitus) -13 474 €. Arvioidut tulot ja menot 

voivat tarkentua aiempien kohtien päätösten mukaan. Kiinteistötoimituksen 

kulujen kattamiseksi kalatalousalueelta on tulossa osakaskunnalle tukea. 

Osakaskunnan ensimmäisten kausien lupamyyntitulojen arvio on hyvin karkea ja 

epätarkka. 

▪ Päätös: Todettiin tulo- ja menoarvion epätarkkuus ja hyväksyttiin budjettiarvio. 

http://www.kalakortti.com/
http://www.mikkelinok.fi/
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15. PÄÄTETÄÄN HOITOKUNNAN KOKO JA VALITAAN HOITOKUNNAN JÄSENET SEKÄ 

HEILLE HENKILÖKOHTAISET VARAHENKILÖT 

▪ Esitys: Valitaan hoitokuntaan 10 jäsentä mahdollisimman hyvin alueellisesti 

kattavasti. Jokainen valittu jäsen nimeää viimeistään seuraavaan hoitokunnan 

kokoukseen itselleen varajäsenen. 

▪ Keskusteltiin hoitokunnan tehtävistä. 

▪ Kannatettiin esitystä hoitokunnan kooksi yksimielisesti. 

▪ Valittiin seuraavat henkilöt osakaskunnan hoitokuntaan: 

Jäsen Varahenkilö 

Ari Partanen Marja-Leena Partanen 

Jarmo Vaara Juha Kokkonen 

Kari Kokkola Juha Hokkanen 

Paavo Talikka Pekka Heikkinen 

Annamari Huttunen Hannu Peltomaa 

Arto Suuronen Olavi Haapiainen 

Jarkko Paananen Ilkka Pietiäinen 

Sampo Siiskonen  

  

  

 

▪ Hoitokunta nimeää järjestäytyessään itselleen vastuuhenkilöt ja toimet tulevissa 

kokouksissaan. 

▪ Päätettiin valita 8 jäsentä hoitokuntaan, ja he joille ei toistaiseksi ole nimetty 

varajäsentä, nimeävät itse seuraavaan hoitokunnan kokoukseen varajäsenen. 

16. PÄÄTÖS SIHTEERIN/ISÄNNÖITSIJÄN JA KIRJANPITÄJÄN NIMEÄMISESTÄ. 

▪ Esitys: Valtuutetaan hoitokunta järjestämään osakaskunnan taloushallinto ja 

solmimaan siihen liittyvät sopimukset. 

▪ Päätös: Kannatettiin yksimielisesti esitystä. 

17. TOIMINNANTARKASTAJISTA TAI TILINTARKASTUKSESTA PÄÄTTÄMINEN 

▪ Päätettiin valita Reijo Penttinen ja Katariina Turman toiminnantarkastajiksi 

osakaskunnalle. Nimetyt valitsevat itse itselleen varajäsenet ja ilmoittavat valitut 

hoitokunnalle. 
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18. PANKKITILIN AVAAMINEN OSAKASKUNNALLE (TILINAVAAJAN VALTUUTTAMINEN) 

SEKÄ TODETAAN VANHOJEN OSAKASKUNTIEN VAROJEN SIIRTO 

▪ Esitys: Valtuutetaan hoitokunta järjestämään osakaskunnan pankkiasiat ja 

avaamaan Mikkelin osakaskunnalle pankkitilin sekä myöntämään laajat 

käyttöoikeudet hoitokunnan kokouksen päätöksellä. Valtuutetaan hoitokunta 

toteamaan ja tiedottamaan osakaskuntaa seuraavassa kokouksessa yhdistyviltä 

osakaskunnilta tulevasta siirtovarallisuudesta. 

▪ Päätös: Kannatettiin yksimielisesti esitystä. 

 

19. KOKOUSEDUSTAJAT JA HEIDÄN VARAMIEHET 

▪ Esitys: Hoitokunta valitsee keskuudestaan kokousedustajan tai edustajat ja heille 

varamiehet. 

▪ Päätös: Kannatettiin yksimielisesti esitystä. 

20. PÄÄTETÄÄN PITKÄJÄRVEN VUOKRAAMISESTA 

▪ Esitys: Vuokrataan Pitkäjärven kalastusoikeus Pitkäjärven kalastusyhdistykselle 

sopimusluonnoksen mukaisesti vastikkeetta, toistaiseksi voimassa olevalla 

sopimuksella. Valtuutetaan hoitokunta solmimaan sopimus ja järjestämään siihen 

liittyvät asiat. 

▪ Päätös: Kannatettiin yksimielisesti esitystä. 

21. PÄÄTETÄÄN KALASTUKSEN VALVONNASTA 

▪ Esitys: Valtuutetaan kalatalousalueen valvojat toimimaan Mikkelin osakaskunnan 

alueella, sekä valtuutetaan osakaskunnalle omiksi valvojiksi: Jarkko Paananen, 

Juha Hokkanen ja Arto Suuronen. 

▪ Päätös: Kannatettiin yksimielisesti esitystä. 

22. PÄÄTETÄÄN LIITTYMISESTÄ KALATALOUSALUEEN YLLÄPITÄMÄÄN 

YHTEISALUELUPAAN 

▪ Esitys: Mikkeli-Luonteri kalatalousalue ylläpitää yhteisaluelupaa Mikkelin 

eteläpuolisella Saimaalla uisteluun. Esitetään Mikkelin osakaskunnan niiden 

Saimaalla sijaitsevien alueiden liittämistä yhteisaluelupaan, jotka aiemmin ovat 

olleet lupa-aluetta, jatkaen aiempia kapeikkorauhoitusalueita. Valtuutetaan 

hoitokunta järjestämään ja solmimaan tarvittavat sopimukset. 

▪ Päätös: Kannatettiin yksimielisesti esitystä. 

23. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

▪ Ei muita asioita. 
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24. PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ OLOAIKA JA PAIKKA 

▪ Pöytäkirja on nähtävillä osakaskunnan kotisivuilla (www.mikkelinok.fi) kutsussa 

mainitun mukaisesti 8.6.2021 alkaen. 

25. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

▪ Puheejohtaja päätti kokouksen klo. 13:41. 

  

http://www.mikkelinok.fi/
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Kokouksen puolesta vakuudeksi, 

 

 

 

_______________________________  _______________________________

   

 

Puheenjohtaja  ___________________  Sihteeri  ________________________

   

 

  

 

 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 

 

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi: 

7 päivänä, kesäkuuta, 2021 kokouspaikalla. 

 

 

 

_____________________________  _______________________________ 

 

Nimi: ________________________  Nimi: __________________________ 

 

 

LIITTEET  

- Liite 1. Osallistuja- ja äänestysluettelo. 

- Liite 2. Osakaskunnan säännöt. 

- Liite 3. Kartta osakaskunnan alueista 

 

 


