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Itä-Puulan Korpijärven osakaskunnan varsinainen kokous, pöytäkirja.
Paikka; Korpimaja Viitalammentie 15, 24.4.2016 klo 16.00.

1. Kokouksen avaus. Seppo Lokka avasi kokouksen.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Valittiin
puheenjohtajaksi Raimo Nousiainen ja sihteeriksi Jarmo
Huoponen.
3. Päätetään äänestystavasta (osallistuja per ääni /osuuden
mukainen äänestys). Päätettiin osuuden mukainen.
4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
Valittiin Keijo Laurikainen ja Tapio Loimula pöytäkirjan
tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi.
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. Hyväksyttiin.
Esitys: hyväksytään.

6. Todetaan kokouksen osanottajat. Liitteenä
osallistujalista.
8. Päätetään kokouksen laillisuudesta ja
päätösvaltaisuudesta. Todettiin kokouksen olevan laillinen
ja päätösvaltainen.
Kokouksesta on ilmoitettu Länsi-Savo –lehdessä. ( 3.4.2016 )
Esitys: kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

9. Esitetään hoitokunnan kertomus edelliseltä
toimintavuodelta. Kertomus esiteltiin, Seppo Lokka.
Esitys: kts. liite

10. Esitetään edellisen vuoden tilit ja toiminnantarkastajain
lausunto tilien ja hallinnon hoidosta. Tulot muodostuivat
pääasiassa lupien myynnistä.
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Esitys: kts. liite

11. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle ja
vastuullisille toimihenkilöille. Vahvistettiin tilinpäätös ja
myönnettiin vastuuvapaus. Tilinpäätökseen lisätään ensi
vuonna allekirjoittajien nimenselvennykset.
Esitys: Myönnetään

12.Tehdään sääntöjen 5-8 §:ssä tarkoitetut päätökset;
Esitys:
Jatketaan viime vuonna päätetyillä taksoilla. Käyttö- ja hoitosuunnitelma on voimassa
vuosien 2014-2018 ajan.
Kalojen alamitat ja kalastusalueiden päätökset:
1. Nieriän, järvilohen ja –taimenen alamitta on 60 cm. Leikattu taimen 50 cm.
2. Kuhan alamitta on Puulan kalastusalueella 42 cm.
3. Puulalla pinta- ja välivesipyynnissä on kielletty 21-69 mm verkot
30.4.2016 asti sen jälkeen on kielletty 21-79 mm verkot.
Pyydysten merkitsemisestä ja pyydysmerkkien käyttämisestä
Pyydyksissä on oltava aina kalastajan nimi ja yhteystieto, esim. nimi ja puhelinnumero.
Lisäksi on käytettävä kalastusoikeuden osoittavaa pyydysmerkkiä, verkkokalastuksessa
verkkomerkkiä, ravustuksessa ravustusmerkkiä ja viehekalastuksessa mökkiyrittäjäluvalla
mökkiyrittäjämerkkiä. Muun kalastuksen osalta riittää, kun kalastusoikeutta osoittava
maksukuitti on mukana sekä tarvittaessa valtion kalastuksenhoitomaksusta kuitti.
( kalastonhoitomaksu ) .
Pyydysmaksuista ja erikoislupien ehdoista
Pyydysyksikön hinta on edelleen alkaen osakkaille 5 € ja ulkopuolisille
10 € . Kalastusluvat ja pyydysmerkit ovat voimassa 1.5 – 30.4 ellei muuta

Pyydysyksiköt:
Katiska 0 pyydysyksikköä (py), muikkuverkko alle 21 mm 0,5 py aina alkavaa 90 m2 kohden.
Muut verkot 1 py aina alkavaa 90 m2 kohden. Pitkäsiima (100 koukkua) 5 py ja muut koukut
10 kpl, 1 py
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Rysä tai paunetti, korkeus alle 2 m 5 py Iso- tai avorysä tai paunetti, korkeus yli 2 m 10 py
Nuotta 20 py, trooli 40 py, tuulastus 1 py Uistin ja merta, osakaskunnan erillinen erikoislupa.
Heitto- ja vetouisteluluvasta
Heittokalastuslupa. Vuosilupa 20 €, kuukausilupa 10 €,
mökkiyrittäjälupa 30 €.
Vetouistelulupa. Vuosilupa 60 €, kuukausilupa 30 €, mökkiyrittäjälupa
80 € ja matkailuyrittäjälupa 100 €.
Heittokalastuslupa oikeuttaa käyttämään korkeintaan 2 viehettä heittokalastuksessa
tai vetouistelussa. Vetouistelulupa oikeuttaa käyttämään korkeintaan 6 viehettä
heittokalastuksessa tai vetouistelussa. Kalastaja sitoutuu noudattamaan kalastusluvan
ehtoja lunastamalla kalastusluvan. Lupa on henkilökohtainen ja veneessä vähintään yhdellä
on oltava kalastuslupa.
Mökkiyrittäjäluvalla kalastavalla on oltava mökkiyrittäjämerkki ja kuitti kiinteistön
vuokrauksesta.
Rasvaevälliset järvitaimenet (2014 alkaen) ja –lohet (vuodesta 2017 alkaen) on vapautettava
luonnonkantojen elvyttämiseksi. Nieriän, järvitaimenen ja -lohen alamitta on 60 cm. Kuhan
alamitta on 50 cm Puulalla, muissa vesistöissä 45 cm. Saaliskiintiö on 3 nieriää, järvilohta
tai rasvaevätöntä taimenta per vuorokausi per kalastaja.
Vieheissä suositellaan käytettäväksi korkeintaan kolmea koukkua vapautettavien kalojen
vioittumisen vähentämiseksi. Kalasta vain niin monella vavalla kuin pystyt hallitsemaan ja
tarkistamaan ne riittävän usein kapeilla vesialueilla ja häiritsemättä vesiliikennettä tai muuta
kalastusta.
Seisovien pyydysten osalta tulee noudattaa lain edellyttämään 50 m vähimmäisetäisyyttä.
Rantakiinteistöjen osalta tulee noudattaa lain vaatimaa häirinnän välttämistä, suositus 100
m.
Ammattikalastajaluvat
Osakaskunta myy ammattikalastajalupaa kalastajille, jotka kuuluvat
ammattikalastajarekisteriin (Y-tunnus) ja luokitellaan lakien mukaan ammattikalastajaksi.
Lupamyynnistä, hinnoittelusta ja ehdoista päättää osakaskunnan kokous. Lupa voidaan
myöntää trooli, nuotta-, rysä- tai verkkokalastukseen enintään 5 vuodeksi kerrallaan. Lupa
oikeuttaa kalastamaan 20 pyydysyksiköllä tai lupapäätöksen ehtojen mukaisesti.
Ammattikalastajaluvan hinta on 100 € ja lupa on voimassa 1 vuoden luvan myöntämisestä
alkaen. Osakaskunnan kokous myöntää hoitokunnalle valtuudet myöntää em. lupia ja liittää
niihin erillisiä ehtoja ja velvoitteita.
Nuotta- ja ravustusluvasta
Suuremmille osakkaille nuotan vetäminen on mahdollista pyydysyksiköiden perusteella ja
lisäksi osakkailla on mahdollisuus ostaa yksin tai yhdessä muiden osakkaiden kanssa
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erikoislupa pelkästään nuottakalastukseen. Nuottakalastuksen sosiaalisten vaikutusten,
nuottaperinteen säilyttämiseksi ja valikoivan kalastusmuodon vuoksi nuottaluvan hinta on
osakkaille 50 € ja lupa on voimassa 1 vuoden luvan myöntämisestä alkaen. Luvan myöntää
osakaskunnan hoitokunta.
Ravustusluvasta: Osakaskunta myy osakkaille ravustuslupaa, jonka
hinta määrätään vuosittain osakaskunnan kokouksessa. Lupa on voimassa
yhden kalenterivuoden. Ravustusluvan hinta 2 € per merta, enintään 20 mertaa per osakas.
Kalastus- ja ravustuslupien myynnistä
Lupamyyntipaikat ovat Kyläkauppa V. Myyryläinen Ky, KalaKalle
Mikkeli, Vahvaselän kauppa Korpikoski, Otavan Neste,
Hirvensalmen Seo -huoltamo sekä Pirkon kahvio ja kioski
(Väisälänsaari). Lupamyynnin järjestämisen helpottamiseksi osakkaille myydään 10
pyydysyksikköä. Ne osakkaat, joilla omistusosuus määrittelee suuremman kuin 10
pyydysyksikköä hoitokunta myy omistusosuutta vastaavan määrän pyydysyksiköitä.
Kyläläiselle ja ulkopuoliselle kalastajalle myydään korkeintaan 5 pyydysyksikköä per
kalastaja.
Pyynti- ja pyydysrajoituksista sekä rauhoitustavoista tai –alueista
Rapujen tikku- ja sukelluspyynti on kiellettyä. Mertojen desifiointi on pakollista ennen
ravustuksen aloittamista. Pyyntivesistön ulkopuolisten syöttikalojen käyttäminen ilman
välipakastusta on kiellettyä. Rapujen siirtäminen pyyntivesistön ulkopuolella on kiellettyä.
Rauhoitusalueista:
Kellosalmen ja Korpikosken kapeat vesialueet. Kielto ei koske onkimista, pilkkimistä tai
kalastonhoitomaksulla tapahtuvaa kalastusta, jotka ovat yleiskalastusoikeuksia.
Korpikoskessa, ravustaminen ja kalastaminen on kiellettyä kaikilla pyynti- ja
kalastusmuodoilla.
Osakaskunnan omat pyydysrajoituksesta Puulavedellä
1. Verkkojen suurin korkeus on 6 m.
Peruste: Kalastuksen säätelyssä on erilaiset säännöt pohjaverkkopyyntiin
verrattuna pinta- ja välivesiverkkopyyntiin, jolloin on perusteltua välttää
sellaisten pyydysten käyttöä, jotka ovat samanaikaisesti sekä pohjaverkkoja
että välivesipyydyksiä. Verkkojen maksimikorkeutta säätelemällä pyritään
vähentämään alamittaisten kalojen joutumista tiheäsilmäisempiin
pohjaverkkopyydyksiin.
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2. 1.9 – 30.11 välisenä aikana on kielletty solmuväliltään 36 – 79 mm verkot.
Peruste: Syksyllä vaelluskalat liikkuvat aktiivisesti rantavesissä, jolloin niiden
joutuminen alamittaisena pyydyksiin on haitallista kalakantojen kestävälle
käytölle. Puulan kalastusalueelle istutetaan vuosittain noin 40 000 – 50 000
euron arvosta vaelluskalojen poikasia. Kielto ei haittaa muikun, siian tai
ahvenen pyyntiä. Kielto (3 kk) ei haittaa kohtuuttomasti hauen tai muiden
lajien pyyntiä, kuhakanta on heikko.

Osakaskunnan oma pyydysrajoitus Korpijärvi - Verijärvi
Korpijärvi – Verijärvessä yli 6 m syvyydellä on kielletty 40 – 59 mm verkot.
Peruste: Kuhan ja hauen luontaisen lisääntymisen turvaamiseksi sekä istutusten
tuottavuuden lisäämiseksi rajoituksella turvataan kuhalle vähintään yksi lisääntymiskerta. 60
mm solmuvälin verkko pyytää tehokkaasti 1,2 kg ja sitä suurempia
kuhia, haukia, planktonsiikoja ja särkikaloja.

Osakaskunnan oma pyydysrajoitus Valkjärvi
i. Esitys: Kielletty alle 50 mm solmuvälin verkot. Peruste: Valkjärvi on
kirkasvetinen ja karu latvavesistö. Planktonsiika kasvaa hyvin ja muiden kalalajien
esiintyminen on vähäistä. Planktonsiika –istutusten tuottavuuden lisäämiseksi
järvessä on ollut voimassa jo pitkään kyseinen rajoitus. Rajoitus ei haittaa muiden
lajien pyyntiä, koska niiden kalastusta ei ole heikkojen kantojen vuoksi.
Esitys hyväksyttiin.

13. Hyväksytään osakaskunnalle tulo- ja menoarvio
kuluvaksi/tulevaksi vuodeksi;
Esitys: KTS Liite. Hyväksyttiin.
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14. Määrätään hoitokunnan jäsenten,
toiminnantarkastajain, kokousedustajain ja muiden
toimihenkilöiden palkkiot:
Esitys. Puheenjohtaja: 150 euroa, Sihteeri ja rahastonhoitaja: 150 euroa, Hoitokunnan
jäsenet: Kokouspalkkio 25 euroa per kokous. Kirjanpito Laskun mukaan. Hyväksyttiin.

15. Valitaan hoitokunnan erovuorossa olevien tilalle
seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 3 jäsentä sekä heille
henkilökohtaiset varamiehet;
Viime vuonna hoitokunnassa olivat:
pj. Seppo Lokka (Antero Vahvaselkä)
vpj. Seppo Pöyry (Matti Koppanen)
Esa Ruhanen (Arto Loponen)
Jyrki Taskinen (Raimo Nousiainen)
Jarmo Huoponen (Petteri Nikulainen)
Aki Laurikainen (Kalle Vahlman)
Tenho Pulkkinen (Jari Tuukkanen)
Kalevi Tiilikainen (Veikko Marttinen)
Tauno Liukkonen (Veikko Pitkänen)
Pöyry Pentti (Sampsa Hatakka)

Esitys: Erovuorossa ovat Seppo Lokka, Seppo Pöyry ja Pentti Pöyry. Muut jatkavat.
Esitettiin Matti Kuoppasen tilalle Timo Gynther, erovuorossa olevat jatkavat. Esitys
hyväksyttiin.

16. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille
henkilökohtaiset varamiehet tarkastamaan tulevan
toimintavuoden hallintoa ja tilejä;
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Esitys: Toiminnantarkastaja Tapio Loimula ja varatoiminnantarkastaja Eija. ( yksi toiminnan
tarkastaja ja varamies ) .
Piipari. Päätettiin edellisten jatkavan .

17. Valitaan osakaskunnan edustaja ja hänelle varamies
kalastusalueen kokouksiin; ( Puulan kalastusalue ).
Esitys: Seppo Pöyry. Esitettiin varamieheksi Raimo Nousiainen. Hyväksyttiin .

18. Keskustellaan Vuolinko-järvien hoitoyhdistyksen
esityksestä
kts. liite
Esitys: Esitetään yleiselle kokoukselle hyväksyttäväksi sopimuksen mukaan. Hyväksyttiin
esitys.
( yleinen kokous päättää rahojen käytöstä ) .

19. Keskustellaan Korpikosken patoon liittyvästä
lausunnosta.
kts. liite
Esitys: Anita Mattilalle annetaan seuraava lausunto:
Vuoligon kylän talolle n:o 18 on asiakirjojen mukaan kuulunut vesialue Korpijoessa, joka on
siirtynyt ilman saantoa jakokunnille, luovutetaan takaisin nykyiselle Korpikoski 491-411-18-6
tilalle. Itä-Puulan yleinen kokous vahvistaa puheenjohtaja Seppo Lokan 30.5.2015
allekirjoittaman lausunnon.
Keskusteltiin asiasta, paikalla myös tilan omistajat. Lausuntoa täsmennettiin ; Luovutus
koskee vesivoimaa, patoallasta ja patoa sekä kaivettua kanavaa . Esitys hyväksyttiin.

20. Puulan viehelupa-alueen laajentuminen osakaskunnan
alueelle.
Itä-Puulan Korpijärven osakaskunnalle on tehty esitys, että Puulan viehelupa-alue laajentuisi
osakaskunnan alueelle. Asia kuuluu yleisenkokouksen toimivaltaan. Esitettiin
hyväksyttäväksi 3 vuoden määräaikaisena Puulavedellä olevalla alueella. Esitys
hyväksyttiin.

8

21. Käsitellään muut esille tulevat asiat. Hoitokunnalle ei
ole toimitettu muita asioita.

