
 
PÖYTÄKIRJA: 
 
KESKI-UNNUKAN OSAKASKUNNAN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 
 

Pidettiin yhteisen TN:o 2021-668515 (maanmittaustoimitus, vesialueiden yhdistäminen) yh-
teydessä 

 
Aika:  7.10.2021 n.klo 11.00 alkaen. 
Paikka:  Varkauden kaupunginkirjaston auditorio, Osmajoentie 1, 78200 VARKAUS 
 
 
1 § KOKOUKSEN AVAUS 

Kokouksen avasi Tommi Rautiainen. 
 

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Viitanen ja sihteeriksi Tommi Rautiainen. 
 

3 § PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Ilkka Könönen ja Pekka Voutilainen. 
Päätettiin, että he toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 

 
4 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Todettiin, että vesialueen muodostamistoimituksesta ja järjestäytymiskokouksesta oli tiedo-
tettu vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta, lähettämällä kirjeet kaikille osakkaille 
15.9.2021 ja tiedotettu Warkauden Lehdessä 22.9.2021. 
Kokous todettiin yhteisaluelain mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
5 § KOKOUKSEN OSANOTTAJAT JA ÄÄNESTYSLUETTELO  

Todettiin saapuvilla ja edustettuina olevat osakaskunnan osakkaat liitteenä 2 olevan maanmit-
taustoimituksen osanottajaluettelon mukaan. Laura ja Hanna Kansanen poistuivat kokouksesta 
kello 11.30. 
 
Päätettiin, päätös äänestysmenettelystä tehdään tarvittaessa kokouksen kuluessa. 
 

6 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
Maanmittaustoimituskutsun yhteydessä toimitettu järjestäytymiskokouksen asialista hyväksyt-
tiin työjärjestykseksi. 

 
7 § VESIALUEIDEN YHDISTÄMINEN 

Todettiin, että yhteisen vesialueen muodostamistoimituksessa oli yhdistetty; 
Leppävirran kunnassa sijaitsevat:  
420-416-876-3 Nikkilänmäen osakaskunta, 
420-416-876-4 Pappilan osakaskunta, 
420-416-876-8 Kauppilanmäen osakaskunta, 
420-417-876-1 Luttila I osakaskunta (useassa kunnassa), 
420-432-876-1 Sarkamäen osakaskunta, 
420-876-1-0 Tanskansaaren ja Unnukansalon osakaskunta (useassa kunnassa), 
420-876-13-0 Thilin osakaskunta, 
420-876-21-0 Kauppilanmäki II osakaskunta, 
sekä Varkauden kaupungissa yhteiset vesialueet: 
915-407-876-1 Viljaisen osakaskunta, 
915-409-876-1 Lapinmäen osakaskunta, 
915-410-876-2 Luttila I osakaskunta (useassa kunnassa), 
915-412-876-1 Pussilantaipaleen osakaskunta, 
915-876-1-0 Tanskansaaren ja Unnukansalon osakaskunta (useassa kunnassa). 



 
Näistä on muodostettu uusi yhteinen alue (420-876-28-1, 915-876-18-2), joka järjestäytyy 
tässä kokouksessa osakaskunnaksi.  

 
8 § OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 

Hyväksyttiin osakaskunnalle uudet säännöt, jotka ovat tämän pöytäkirjan liitteenä. Osakas-
kunnan nimeksi päätettiin Keski-Unnukan osakaskunta (420-876-28-1, 915-876-18-2). 

 
Päätettiin, että kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjan tarkistajat allekirjoittavat säännöt. 

 
Hoitokunnan puheenjohtajan tulee lähettää säännöt aluehallintoviraston vahvistettavaksi sen 
jälkeen, kun säännöt ovat tulleet toimeenpanokelpoiseksi (eli valitusajan 60 vrk päättymisen 
jälkeen, ellei muistutuksia ole tehty).  
 
Todettiin kuitenkin, että uusien sääntöjen mukainen toiminta aloitetaan vasta ensi vuoden al-
kupuolella sääntöjen vahvistuttua. 

 
9 § HOITOKUNNAN JÄSENTEN VALINTA 

Todettiin, että osakaskunnan säännöissä on päätetty, että hoitokunnan koko on 5 jäsentä. 
Hoitokunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varahenkilöiksi valittiin: 
 
Heikki Lesonen henkilökohtainen varahenkilö Eero Sutinen, toimikausi 2022-2024 
Hannu Viitanen henkilökohtainen varahenkilö Pekka Inkinen, toimikausi 2022-2024 
Sami Pailamo henkilökohtainen varahenkilö Tuomas Pursiainen, toimikausi 2022-2024 
Pertti Ruotsalainen henkilökohtainen varahenkilö Ilkka Könönen, toimikausi 2022-2023  
Tuomo Kansanen henkilökohtainen varahenkilö Lauri Itkonen, toimikausi 2022-2023  
 
Hoitokunta pitää järjestäytymiskokouksen välittömästi osakaskunnan järjestäytymiskokouk-
sen jälkeen. 
 

10 § OSAKASKUNNAN TILIT JA VARAT 
 Päätettiin ottaa käyttöön uuden Keski-Unnukan osakaskunnan pankkitiliksi entisen Tanskan-

saaren ja Unnukansalon osakaskunnan tili FI32 5500 0840 0520 90. Tilinkäyttöoikeudet tul-
laan myöntämään hoitokunnan järjestäytymiskokouksessa hoitokunnan puheenjohtajalle, va-
rapuheenjohtajalle ja rahastonhoitajalle.   

  
 Lisäksi päätettiin esittää, että mikäli yhteiseen alueeseen mukaan liittyneillä toimintansa ko-

konaan lopettavilla osakaskunnilla on kuluvan vuoden toiminnan päätyttyä jäljelle jääneitä 
varoja, niin osakaskunnat siirtävät ne uudelle Keski-Unnukan osakaskunnalle. Nikkilänmäen 
osakaskunnan varoista ”korvamerkitään” 5000 euroa Härkäjoen kunnostukseen. 

Valtuutettiin osakaskunnan hoitokunta tarvittaessa myöntämään tilitoimistolle vaadittavat val-
tuudet (mm. pankki- ja verohallinnon palveluihin) tilitoimistopalvelujen suorittamiseksi. 

 
11§  YHDISTYMISVALMISTELUKORVAUS 

Päätettiin maksaa Keski-Unnukan osakaskunnan yhdistymisen käytännön järjestelyistä vas-
tanneelle Hannu Viitaselle kertakorvaus 2000 euroa. 
 

12 § PYYDYSTEN MERKITSEMINEN JA PYYDYSMERKKIEN KÄYTTÄMINEN 
SIIRTYMÄAIKANA 
Todettiin, että toimitaan entisten osakaskuntien pidettyjen kokousten päätösten mukaisesti ja 
entisillä pyydysmerkeillä osakaskunnan seuraavan kokouksen päätöksiin saakka. Uuden osa-
kaskunnan pyydysmerkeistä ja kalastusmaksuista- ja kalastusjärjestelyistä päätetään kevään 
2022 kokouksessa. 
Yhtenäisviehelupa-alueen osalta kuluva vuosi toimitaan entisten osakaskuntien pidettyjen ko-
kousten päätösten mukaisesti. Päätettiin liittyä Sorsavesi-Unnukka kalatalousalueen 



yhtenäisviehelupa-alueeseen kauden 2022 alusta alkaen. Valtuutettiin osakaskunnan hoito-
kunta sopimaan osakaskunnan ja kalatalousalueen välisen yhtenäisviehelupa-alueen selvittely-
sopimuksen sisällöstä, sekä hoitokunnan puheenjohtaja allekirjoittamaan laadittu sopimus. 
 

13§  METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSET 
Valtuutettiin yhdistyneiden osakaskuntien voimassa olevien metsästysvuokrasopimusten irti-
sanomiseen ja uusimiseen Lauri Itkonen ja Hannu Viitanen. Metsästysvuokrasopimukset vas-
tikkeetta ja voimassaoloaika määritellään toistaiseksi voimassa olevaksi. Hoitokunnan pu-
heenjohtaja allekirjoittaa uuden Keski-Unnukan osakaskunnan metsästysvuokrasopimukset. 

  
14 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Muita asioita ei tullut esille. 
 
15 § PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ OLOAIKA JA PAIKKA 

Kokous päätti, että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä 8.10. – 9.11.2021 välisenä aikana Lep-
pävirran kunnan ja Varkauden kaupungin ilmoitustaululla / tai infopisteessä. Lisäksi pöytä-
kirja asetetaan nähtäville muikkusuomi.fi sivustolle Sorsavesi-Unnukka KTA osiossa. 

 
 
16 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.10. 

 
Kokouksen puolesta 

 
 _______________ 
 Hannu Viitanen 
 

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi 7. päivänä lokakuuta 2021. 
 
 

_________________    __________________ 
Ilkka Könönen    Pekka Voutilainen  
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