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KESKI.PUULAN OSAKASKUNNAN VUOSIKOKOUS

97 -876-15-1, 213-876-30-1 y-TUNNUS 2876557-4

18.4.2022

MUISTIO

Paikka Salmenkylän Metsästysseuran Maja

Osoite Syvälahdentie 331

51200 Kangasniemi

pövrÄrrRJA

1. Kokouksen avaus

Jyrki vasi kokouskenklo 10.00

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Taskinen ja sihteeriksi valittiin Jukka Viskari

3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka voivat toimia samalla
ääntenlaskijoina

Pöytzikirjan tarkistajilksi valittiin Auvo Arkko ja Aki Laurikainen jotka toimivat myös
tarvittaes sa iiäntenlaskij oina

4. Päätetään äänestystavasta

Kokouksen iiiinestystavaksi påiätettiin osuuksien mukainen äiinestystapa.

5. Todetaan kokouksen osallistujat

Kokouksessa paikalla 13 äänioikeutettua henkilöä ja ilman äänioikeutta 0 henkilöä.

6. Hyväksytään kokouksen työjärjesfys

Kokouksen työj ärj e stykseksi hyviiksyttiin kokoukses sa esitety as iali sta.
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7. Päätetään kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta

Kokous todettiin lailliseksi j a päätösvaltaiseksi

7,1. Timo Marjomäen esitys Puulan muikun tilasta

Videoyhteyden avulla Timo Marjamiiki esitti katsauksen Puulan muikun tilasta.

- Muikku on erittäin hiilineutraalia ruokaa verrattuna muuhun kala ja liharuokaan.

- Puulan muikun kasvu on varsin hidas ja ldhes tyrehtyy kokonaan muutaman vuoden iässä.

- Muikku jää pienikasvuiseksi jos muikku kanta on hyvin runsas

- Muikun keskimtiäräinen kuolevuus on n.50Yo vuodessa joten muikku harvoin kasvaa yli 5

vuotiaaksi. Monessa Suomen järvessä muikun keskimääräinen kuolevaisuus onyli 70Yo.

- 2 vuotinen muikku tuottaa n. 2000 mätimunaa. Mätimunista kaksivuotiaaksi tuhoutuu noin
99,96yo.

- Muikkuja kuoriutuu n. 5000 - 10000 kpl / ha joista n. 5 Yo selviää 2 vuotiaaksi.

- Mädin syöjät syövät ison osan mätiä.

- Puulalla muikun kanta vaihtelee kahden vuoden välein. Joka toinen vuosi tulee nrnsas
kanta.

- Muikkukanta on hankala romahduttaa kalastamalla. Kalastuksen kannattuvuus yleensä
loppuu ennenkuin muikkukanta romahtaa.

- Kutukaruran riittävyyttii tulee kuitenkin tarkkailla säåinnöllisesti.

- Puulan muikkukantaa seurattu vuodesta 1994.

- Muikkukanta tiimiin talven kalastuksen perusteella 50 % 2 vuotiaita ja 30 % I vuotiaita. Eli
tulevan kesiin pyydyksiin menevä muikku on hyvin pieni.

8. Käydään läpi sääntöjen12 pykälän asiat

Esitefiiin hoitokunnan toimintakertomus. Kokouksella ei ollut huomauttamista
toimintakertomuksesta

- Esiteuiin tilintarkastajien ja toiminnan tarkastajien lausunto. Kokouksella ei ollut
huomauttamista toiminnan tarkastaj ien lausunnosta

8.1 Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hoitokunnalle ja vastuullisille henkilöille

- Kokous vahvisti tilinpeiätöksen ja myönsi vastuuvapauden hoitokunnan jäsenille.

8.2 P äätetään hoitokunnan j äsenten toiminnantarkastaj an j a m uiden
toimihenkilöiden palkkioista

- Hoitokurman jäsenten palkkioiden määrääminen. Puheenjohtajan palkkio 700 eur, vuodessa,
Sihteerin 700 eur ja luvan myynnistä vastaavan 400 eur ja muiden hoitokunnan jäsenten
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palkkio 200 eur. Kilometrikorvaus päätettiin nostaa vastaamaan valtion
matkustusohj esäärurön mukainen palkkio.

8.3 Hyväksytään osakaskunnalle toimintasuunnitelma ja budjetti vuodeksi 2022

- Hyväksyttin kokoukselle esitetty toimintasuunnitelma.

- Hyväksyttiin alijäämäinen Budjetti vuodella 2022 jottavältytäiin verojen maksulta.

8.4 Valitaan osakaskunnan hoitokunta seuraavaksi kaksivuotis kaudeksi

Erovuoroiset valittiin jatkamaan hoitokunnan jäseninä seuraavan kaksi vuotta

8.5 Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa

Toiminnan tarkastajina jatkavat Matti Laukkarinen ja Tapio Loimula

8.6 Valitaan osakaskunnan edustaja kalatalousalueen kokouksiin.

Hoitokunta pitättitä edustaj at kokouksiin.

9. Päätetään lupahinnat vuodeksi 2022

Lupahinnat päätettiin pitiä entisinä.

10 Päätetään trooliluvat vuodelle 2022

Liukkosen kalalle, Kalapuula Oy ja T.mi Esa Ruhaselle myönnettiin troolluvat vuodelle
2022 edellyttäen että edellisen vuoden kalastuspöytäkirjat on toimitettu asianomaisille
tahoille

11 Muut asiat

Ei muita asioia

12 Pöytäkirjan nähtävänä olo aika ja paikka

-Tarkastettu pöytäkirja pidettiän nähtäviinä osakaskunnan nettisivulla www.keskipuula.net
25.4.2022 alkaen.

13 Kokouksen päätös

Puheenj oht aja päätti kokouksen Klo I 1 . I 7
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Kokouksen puolesta vakuudeksi,

l'tt 2 '-:
Puheenj ohtaj a Jyrki Taskinen

p övrÄxrRJAN TARKASTAJAT

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi :

{ y päivänä, ["lu\]'' tuuta, 20alkokouspaikalla.

Nimi: Aki Laurikainen

LIITTEET

Liite 1. Osallistujaluettelo

AÅ A<L{.,

Nimi: Auvo Arkko

Sihteeri Jukka Viskari


