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Itä-Puulan Korpijärven osakaskunnan varsinainen kokous 2020/2021
15.8.2021 klo 14 Korpimajalla Viitalammentie 15, 50770, Korpikoski.
Pöytäkirja:
1. Kokouksen avaus
Seppo Lokka avasi kokouksen.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
Päätös: Valittiin Seppo Lokka kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi.

3. Päätetään äänestystavasta (osallistuja per ääni /osuuden
mukainen äänestys)
Päätös: Äänestystapa on osallistuja per ääni.

4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
Päätös: Teemu Hentinen ja Teemu Lehtonen toimivat pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskijoina.

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Päätös: Hyväksyttiin.

6. Todetaan kokouksen osanottajat
Todettiin ks. liite

7. Päätetään kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta
Kokouksesta on ilmoitettu Länsi-Savo lehdessä 31.7.2021.
Esitys: kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Päätös: Hyväksyttiin.

8. Esitetään hoitokunnan kertomus edelliseltä toimintavuodelta
Esitys: ks. liite
Päätös: Hyväksyttiin.
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9. Esitetään edellisen vuoden tilit ja toiminnantarkastajain lausunto
tilien ja hallinnon hoidosta
Esitys: ks. liite
Päätös: Hyväksyttiin.

10. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hoitokunnalle ja vastuullisille toimihenkilöille.
Esitys: Myönnetään
Päätös: Hyväksyttiin.

121Tehdään sääntöjen 5-8 §:ssä tarkoitetut päätökset;
Esitys: Uusitaan käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2019-2023 ks. liite.
Osakaskunnan vesialueet, tärkeimmät saaliskalat ja istutussuunnitelma 2019 -2023.
TÄRKEIMMÄT
JÄRVI JA PINTA-ALA

LUONTAISET

VUOSITTAIN ISTUTETTAVAT LAJIT JA MÄÄRÄT

SAALISKALAT

ITÄ-PUULA 4 000 ha
Suuret vähähumuksiset järvet

Otavanlahti: Pienet humusjärvet.

Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset
järvet

ARVO n. €

MUIKKU,

JÄRVITAIMEN 2 v 800 – 1 300 kpl

2 000 – 3 500

HAUKI,

JÄRVILOHI 2 v 800 – 1 300 kpl

2 000 – 3 500

AHVEN, MADE,

NIERIÄ 2 v 700 – 1 000 kpl

2 000 – 3 000

LAHNA

PLANKTONSIIKA, 1 k, 2 000 kpl

500

HAUKI,

KUHA (Otavanlahti) 1 k, 2 000 kpl istutuksesta

AHVEN, MADE,

pyritään luopumaan luontaisen lisääntymisen

LAHNA
KORPIJÄRVI 1000 ha

ISTUTUSTEN

500

turvaamisella vuoteen 2020 mennessä.

MUIKKU,

PLANKTONSIIKA, 1 k, 2 000 kpl

HAUKI, LAHNA,

KUHA/TAIMEN 1 k, 4 000 kpl istutuksesta pyritään

AHVEN, KUHA,

luopumaan luontaisen lisääntymisen turvaamisella

MADE

vuoteen 2020 mennessä.

500
1 000

HAUKI,
YLÄNNE 350 ha

AHVEN,

Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset

LAHNA,

järvet

SÄYNÄVÄ,

PLANKTONSIIKA, 1 k, 2 000 kpl
2 vuoden välein

500

MADE
VUOLINKOJÄRVET 230 ha
Pienet humusjärvet.
OULANKI 150 ha
Pienet humusjärvet
VERIJÄRVI 150 ha
Runsashumuksiset järvet

HAUKI,
AHVEN,
LAHNA

PLANKTONSIIKA 1 k, 2 000 kpl
VUOROVUOSIN

HAUKI, LAHNA,

KUHA 1 k, 1 000 kpl, istutuksesta pyritään

AHVEN, KUHA,

luopumaan luontaisen lisääntymisen turvaamisella

MADE

vuoteen 2020 mennessä.

500

250
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HIRVIJÄRVI 150 ha

HAUKI,

Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset

AHVEN,

järvet

LAHNA, MADE

LAHNAJÄRVI 90 ha
HIETANEN 250 ha (30 %, ~80 ha)
Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset
järvet
PIENI- JA ISO-MONTONEN 80 ha
VALKJÄRVI JA POIKELMUS 140 ha
Pienet humusjärvet

HAUKI,
AHVEN,

PLANKTONSIIKA, 1 k, 1 000 kpl

250

2 vuoden välein

PLANKTONSIIKA, 1 k, 1 000 kpl

250

VUOROVUOSIN

LAHNA
HAUKI,

PLANKTONSIIKA 1 000 KPL

AHVEN,

VUOROVUOSIN

250

LUONTAISESTI
MUUT PIENVEDET

LISÄÄNTYVÄT

ERILLISTEN PÄÄTÖSTEN MUKAISESTI

LAJIT.
YHTEENSÄ noin

12 000
EUROA

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
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.
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Mökkiyrittäjäluvalla kalastavalla on oltava mökkiyrittäjämerkki ja kuitti kiinteistön
vuokrauksesta.
Rasvaevälliset järvitaimenet (2014 alkaen) ja –lohet (vuodesta 2017 alkaen) on vapautettava
luonnonkantojen elvyttämiseksi. Nieriän, järvilohen alamitta on 60 cm ja taimenen alamitta
on 50 cm. Kuhan alamitta on 42 cm Puulalla, Mikkelin kalastusalueella 42 cm. Saaliskiintiö on
3 nieriää ja 2 järvilohta 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 40 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
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 KalaKalle Mikkeli, Vahvaselän kauppa Korpikoski, Otavan Neste sekä
Pirkon kahvio ja kioski(Väisälänsaari). Lupamyynnin järjestämisen helpottamiseksi osakkaille
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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
läänikohtaisella vieheluvalla 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.

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
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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.

Päätös: Hyväksyttiin.

12. Hyväksytään osakaskunnalle tulo- ja menoarvio 2021;
Esitys: ks. liite
Päätös: Hyväksyttiin.

13. 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.
Päätös: Hyväksyttiin.

14. Valitaan hoitokunnan erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi
kaksivuotiskaudeksi 3 jäsentä sekä heille henkilökohtaiset
varamiehet;
Viime vuonna hoitokunnassa olivat:
pj. Seppo Lokka (Aimo Laurikainen)
vpj. Seppo Pöyry (Timo Gynther)
Esa Ruhanen (Arto Loponen)
Jyrki Taskinen (Raimo Nousiainen)
Jarmo Huoponen (Petteri Nikulainen)

7
Aki Laurikainen (Kalle Wahlman)
Tenho Pulkkinen (Jari Tuukkanen)
Kalevi Tiilikainen (Veikko Marttinen)
Antero Vahvaselkä (Vilho Herranen)
Pöyry Pentti (Sampsa Hatakka)

Esitys: Entiset jatkavat.
Päätös: pj. Seppo Lokka (Aimo Laurikainen)
vpj. Seppo Pöyry (Timo Gynther)
Esa Ruhanen (Arto Loponen)
Jyrki Taskinen (Raimo Nousiainen)
Jarmo Huoponen (Petteri Nikulainen)
Aki Laurikainen (Kalle Wahlman)
Tenho Pulkkinen (Jari Tuukkanen)
Kalevi Tiilikainen (Veikko Marttinen)
Antero Vahvaselkä (Vilho Herranen)
Karim Said (Sampsa Hatakka)

15. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset
varamiehet tarkastamaan tulevan toimintavuoden hallintoa ja
tilejä;
Esitys: Toiminnantarkastaja Tapio Loimula ja varatoiminnantarkastaja Eija Piipari.
Päätös: Hyväksyttiin.

16. Valitaan osakaskunnan edustaja ja hänelle varamies
kalastusalueen kokouksiin;
Esitys: Seppo Pöyry
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Päätös: Valittiin Aki Laurikainen osakaskunnan edustajaksi kalastusalueen kokouksiin.

Tarkastettu ja allekirjoitettu sähköpostissa 19.8.2021

Seppo Lokka
Puheenjohtaja/sihteeri

Teemu Hentinen

Teemu Lehtonen

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

