ITÄ-PUULAN KORPIJÄRVEN HOITOKUNNAN KOKOUS .
Pöytäkirja.
KOKOUS 25.11.2014. Tuma, Sammonkatu 12.
1.

kokouksen avaus. Seppo Lokka avasi kokouksen, ei asialistaa.
osallistujalistaan kerättiin hoitokunnan jäsenten sposti osoitteet
kokouskutsujen saamiseksi .

2.

Lupamyynti ja talous. Em päivään mennessä lupamyynti oli
11477,5 euroa. Omistajakorvaukset 1525 euroa.
Rahoitustilanne 20888,41 euroa. Todettiin osakaskunnan
myynnin olleen hyvin linjassa ennakoidun kanssa.
Rahoitustilanne hoidetaan tilitoimiston kanssa joka hoitaa alv
ja tilitykset, lupa/merkkimyyntien myyjäosuudet . Seppo Lokka
hoitaa valvonnasta sovitut maksut. Vanhalta Korpijärven kk .lta
saatu alkurahoitus tasataan.

3.

Hoitosuunnitelma ja istutukset toimineet pääosin hyvin, lohia ei
saatu kasvattajalta, istutettiin tilalle nieriää. Istutuksien hukka
oli n 5 / 10000 kpl, jatkamme samojen kasvattajien kanssa.
Yksi kysely tuli istutuksista koskien laskupaikkoja/järviä.
Hoitosuunnitelma vahvistetaan vuosittain yleisessä
kokouksessa. Rapuluvista oli vilkasta keskustelua, asia kuuluu
yleiseen kokoukseen.

4.

Kalastuksen valvonnasta saatu positiivista palautetta,
palautetta on tullut suoraan valvojille joko paikan päällä tai
puhelimitse. Puulalta uutisoidussa jutussa ammattikalastajien
ja vapaa-ajankalastajien välisistä ristiriidoista emme
tunnistaneet omaa kalastusaluettamme.

5.

Osakaskunnan säännöt on vahvistettu.

6.

Maalämpöputken asentamiseksi Korpijärven pohjaan on
annettu lupa kuten hoitokunnassa on sovittu.

7.

Kiinteistötoimitus suoritettu 28.11.2014 : Hyötyvänlampi,
Heilajoki, Mökrynlampi, Syrjälampi.

8.

Lupamerkkejä tilataan kuten edellisellä kerralla poikkeuksena
mökkiyrittäjämerkki joita tilataan nyt vain muutama. Merkki ja
lupamyyjiltä saatiin kysely voisiko lupavihkoon saada
esipainatuksen osakaskunnan nimeen, asia selvitetään ennen
seuraavan erän tilausta, Jarmo Huoponen hoitaa tilaukset.

9.

Hinnasto. Hinnaston laadinta on vaikeaa koska lupia on monia,
laaditaan jälleenmyyntipaikkoihin erillinen hinnasto tyyliin
yksinkertaistettu. Asia valmistellaan seuraavassa
kokouksessa.

10. Valvontapyynnöt
11.

suoritetaan Seppo Pöyryn kautta.

Vene luiskat. Väisälä Itäpuoli ja Korpijärvi puuttuu, ELY tekee
aloitteen veneenlaskuverkostosta 2015. Asiassa otettava
huomioon paikka, yksityistiemaksut, vastuut, ylläpito jne.

12. Läsnä

: Seppo Lokka, Seppo pöyry, Kalevi Tiilikainen, Pentti
Pöyry, Petteri Nikulainen, Jari Tuukkanen, Tenho Pulkkinen,
Esa Ruhanen, Jarmo Huoponen, Jyrki Taskinen, Tauno
Liukkonen.

13. Hoitokunnan
14. Yleinen

seuraava kokous ke 18032015 klo 18.00, Tuma.

kokous 26042015 klo 14.00, Korpijärven vanha koulu.
Pentti Pöyry hoitaa kokouksen valmistelut.

