
Pöytäkirja________________________________________________ 

osakaskunnan vuosikokouksesta, joka pidettiin (paikka:) ___________ 

_________________________________________________________ 

________.pnä________________ kuuta 202__ alkaen kello ________.   

 

1 § Kokouksen avasi hoitokunnan puheenjohtaja_______________________________________________ 

  toivottaen osakkaat tervetulleiksi. 

2 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin___________________________________________ ,  sihteeriksi 

valittiin ________________________________, pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin _________________ 

____________________________________________________________  ja ääntenlaskijoiksi valittiin 

___________________________________________________________________________________.  

3 § Todettiin, että kokouskutsu oli vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

4 § Todettiin, että paikalla ja edustettuina olivat osakaskunnan osakkaat, heidän omistamansa kiinteistöt ja 

niiden osuuksien suuruudet oli merkitty äänestysluetteloon (liite 1). 

Vaihtoehto 1: Hyväksyttiin yksimielisesti tehty osakas- ja osuusluettelo kokouksessa käytettäväksi 

äänestysluetteloksi. 

Vaihtoehto 2: Päätettiin yksimielisesti, että äänestysten sattuessa jokaisella osakkaalla on yksi 

  ääni. 

Vaihtoehto 3: Päätös äänestysmenettelystä tehdään tarvittaessa kokouksen kuluessa. 

5 § Hyväksyttiin kokouksen esityslista. 

6 § Kuultiin hoitokunnan laatima kertomus tilikauden toiminnasta vuodelta 202__. 

7 § Kuultiin hoitokunnan selostus vuoden 202__ tileistä sekä toiminnantarkastajien niistä antama lausunto. 

8 § Toiminnantarkastajien antaman lausunnon perusteella vahvistettiin yksimielisesti tilinpäätös vuodelta 

202__ ja päätettiin myöntää hoitokunnalle ja muille tilivelvollisille vastuuvapaus vuoden 202__ tileistä 

ja hallinnosta. 

 

9 § Päätettiin kalastuksen järjestämisestä osakaskunnan vesialueella kuluvana (vaihtoehtoisesti: tulevana) 

vuonna 202__. Päätettiin, että osakaskunta myöntää osakkaiden, ulkopuolisten kalastajien sekä ammat-

timaisen kalastuksen käyttöön seuraavat pyydysmäärät (vaihtoehtoisesti: pyydysyksikkömäärät) ja perii 

niistä seuraavat maksut:  
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Osakaskunnan osakkaille myönnettävä kalastusoikeus ja niistä perittävät maksut:__________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                    

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Ulkopuolisille kalastajille myönnettävä kalastusoikeus ja niistä perittävät maksut: _________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

10 § Päätettiin kuluvan (vaihtoehtoisesti tulevan) vuoden kalastusta koskevista rajoituksista (verkon solmu-

välit, eri pyydysten käyttörajoitukset ym.) seuraavaa:  

 ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Muut rajoitukset, määräykset ja rauhoitusalueet:_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

11 § Päätettiin kalaveden hoitotoimenpiteistä (istutukset ym.) seuraavaa: 

  Istutukset:___________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Muut hoitotoimenpiteet: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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12 § Päätettiin vesialueella tapahtuvasta metsästyksestä (sorsastus, pienriista, -pedot, luvat, hinnat) seuraavaa: 

 ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

13 § Valittiin lupien myyjiksi: ______________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Erikoisluvat myöntää: _________________________________________________________________ 

14 § Valittiin kalastuksen valvojiksi __________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________________ 

15 § Päätettiin pyydysmerkkien käyttämisestä ja uusien pyydysmerkkien käyttöönottoajankohdasta seuraavaa: 

 ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

16 § Päätettiin palautettujen omistajakorvausten käytöstä seuraavaa: ______________________________ 

  ___________________________________________________________________________________ 

17 § Hyväksyttiin osakaskunnalle tulo- ja menoarvio vuodelle 202__  (liite    ). 

18 § Päätettiin hoitokunnan jäsenten ym. toimihenkilöiden palkkioista seuraavaa:                                                

  Puheenjohtaja _________________________ Hoitokunnan jäsen ______________________________  

Rahastonhoitaja _______________________ Sihteeri________________________________________  

Kokousedustajat_______________________ Km-korvaus____________________________________ 

Toiminnantarkastajat___________________  Muut  palkkiot__________________________________ 

Päätettiin Suomen Kalastuslehden tilaamisesta hoitokunnalle seuraavaa:_________________________ 

19 § Valittiin hoitokunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varamiehikseen (varamies suluissa)  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Todettiin, että entisinä jatkavat__________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________________________   

Todettiin, että nyt valittu hoitokunta jatkaa tehtävässään niin kauan, kunnes uusi on toimintakykyinen. 
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Hoitokunnan ensimmäisen kokouksen koollekutsujaksi valittiin ________________________________ 

20 § Valittiin kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet (suluissa) tarkastamaan taloutta ja hallintoa 

___________________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________________ 

Päätettiin, että toiminnantarkastajiin, heidän tehtäviin, toimintaan ja vastuuseen on soveltuvin osin voi-

massa, mitä yhdistyslaissa on säädetty yhdistyksen toiminnantarkastajasta. 

21 § Valittiin osakaskunnan kokousedustajaksi _____________________________________ kalatalousalu-

een kokoukseen ____________________________ ja hänen varalleen __________________________, 

sekä valittiin osakaskunnan edustajaksi Pohjois-Savon Kalatalouskeskus ry:n vuosikokoukseen ______ 

_____________________________ ja hänen varalleen ______________________________________ 

22 § Päätettiin vesialueen muusta käytöstä seuraavaa: ___________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

23 § Päätettiin (tarpeen mukaan) pöytäkirjan nähtävänä oloajasta ja -paikasta tai lehdestä, jossa kokouskutsu 

julkaistaan__________________________________________________________________________ 

24 § Käsiteltiin muut esille tulevat asiat _______________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

24 § Puheenjohtaja päätti kokouksen kello __________. 

Kokouksen puolesta 

    _____________________________ ____________________________________ 

 puheenjohtaja    sihteeri 

Liitelomakkeita ___________kpl. 

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

__________________________  _____ p:nä  ___________________ kuuta 202__ 

  _______________________________                          ______________________________________ 

ÄÄNESTYSPÄÄTÖKSEN KIRJAAMISESSA MUISTETTAVAA 
Mikäli jostakin asiasta joudutaan äänestämään, on äänestysmenettely (osuusluvun mukainen tai jokaisella osakkaal-

la yksi ääni) päätettävä ja merkittävä pöytäkirjaan erikseen, mikäli sitä ei ole päätetty valmiiksi 4 §:ssä. 

Mikäli jokin päätös syntyy äänestyspäätöksenä, tehdyt esitykset ja niiden saama kannatus (äänimäärät) sekä loppu-

tulos on merkittävä aina kokouksen pöytäkirjaan tai tehtävä sen liitteeksi erillinen liite, johon nämä asiat kirjataan. 
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