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PERTUN oSAKASKUNNAN sA,,iNN6T
Osakaskunnan nimi: Pertun osakaskunta

Kotipaikka: Pertunmaa

Sij aintikunnat: Pertunmaa, Miintyharj u

Kiinteist<itunnus : 5 8 8-8 76- I 0- l, 507 -97 6- I 7 -2

osakaskunnan vesialue on pinta-alaltaan noin 2220 hehtaaria ja sen sijainti on ilmaistukarttaliitteessii (Liite l). Kalavedet sijaitsevat piiiiosin Peruvesi- 3a rienivesi -lzirvien alueillasekii niiden liiheisissii jiirvissii ja lammissa. Lisriksi osakaskunnan alueeseen kuuluvat yhteisenvesialueen kanssa samalla kiinteistcitunnuksella olevat vesijiittci- j" il;;hteiset alueet.osakaskunta toimii kalastuslais sa (37912015) tarkoitettuna yhteisen vesialueen osakaskuntana.
osakaskunta on kokoul<sessaan I2 pciivcinri helmikuuta 2020 hyvdt<synyt itselleen seuroqvatscicinndt:
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osakaskunnan teht'iviinti on huolehtia osakaskunnalle kuuluvan yhteisen vesialueen sektisiihen liittyvien yhteisten maa-alueid", tutti*or":" 
"r""* koskevien asioiden hoidosta.

osakaskunnan tehtaviinti on parhaaseen kiiytettiivissii olevaan tietoon perustuen jdrjestririkalavarojen ekologisesti, taouaeuiseJi ja sosiJi*"ii"rr"rii kriytt<i ja hoito siten, ettiiturvakan kalavarojen kestiivti ja monipuolinen tuouo, tutut *ro.i.n luontainen elinkiertosekti karavarojen ja muun vesiluonnon monimuotoisuus ja suojeru.
osakaskunta kantaa ja vastaa osakaskunnalle l<uuluvaa yhteista aluetta koskevissa asioissaja voi saada nimiinsti oikeuksia ."ta t"rraa sitoumuksia tehttiviensti toteuttamiseksi.osakaskunnan osakkaat eiviit ole t"ntittitottui...tiu^;;;ru osakaskunnan velvoitteista.
osakaskunnan piititdsv altaa kiiyttitii osakaskunnan kokous lukuun ottamatta niita tehtiivia,jotka jaljemptinii niiissti stianntiissa-on mauiratty hoitokunnan piiiit6svaltaan kuuluviksi.osakaskunnan kokouksen priatokselia ei s&l *tuu- oruttaiden tai osakaskunnankustannuksella kenelletarin osakkJr"iui;oil"r.ir, -urii" ilmeisesti epiioikeutettua etua.

osakaskunnan alueella harjoitetaan kalastusta kalastuslaissa sekii tiimiin nojalla s?iiidetyl*i
l1lx13-*fliffiir-rffT*'ta arueera mriaratrian naissa ,,,,,rroi.rd ;a pziatetarin

osakaskunnan kokous voi kala-, rapu- tai vesilintukantojen suojelemiseksi tai kantojen
3i"Tffil3,h|Im"eksi piiatttia kalastusta, .u"orr'.,u tai metsrisryria- koskevista
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oikeus kalaveden kayftd.n 
-*ri,iraygl. pyydysyksikkrijen (py) perusteella siten, ettiikalavedessa kavtettyjen pyydysvrcir.oia# t"ni""i.-aita on 4 000 pyydysyksikk.a.Lisdksi osakaskunnutiu on r.*uurui efloi.turut,



Yrittiijiilupa, uistelulupa, hoitokalastuslupa, vesilinnustuslupa, kilpailulupa,
tutkimus- ja koekalastuslupa.
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$ydysyksikiiiden jakaminen tapahtuu seuraavasti:

Osakkaiden kesken jaetaan omistusosuuden mukaisessa suhteessa 2000 pyydysyksikkda'

Jako suoritetaan kunkin osakkaan vesialueosuuden mukaan tasoittamalla murto-osat

ltihinnti suuremmaksi kokonaisluvuksi. Omistusosuutta vastaava pyydysyksikkdmiiiirii

korotetaan l5:een pyydysyksikkdtin (lisiiyksikk6ja), mikiili se jiiii alle 15:en yksiktin'

Erikoislupier, ,n,rt airta 
- 
khastusta, kaupallista Lalastusta harjoitettzvaa kalastusta ja

ulkopuolist"r, napaa-a;ankalastusta sekti pienosakkliden listiyksikdiUi vartgn.v.arataan 2000

fyydyrytrikkoa. frif.oi"f"pien mukaisesta kalastuksesta ja pyydysyksikiiiden mtiiiriistii

sekzi lisiiyksittiiaenlJamisesta eri kalast,kseen pii[tetiiiin osakaskunnan kokouksessa.

Eripyydyksiiikohtilasketaanpyydystenyksikktiarvotseuraavasti:
. Verkko, 30 m : 1 Yksikk<iii
. Katiska: 0 Yksikkiiti
. Rysiit/paunetit, pyyntikorkeus enintiiiin 2 m : 3 yksikktiii

' Isorysiit, pyyntikorkeus yli 2 m :20yksikkdii

' Trooli : 100 Yksikkiiii
. Nuotta, alle 3 m : 20 Yksikktiii

' Nuotta, Yli 3 m : 40 Yksikk<iii
. Pitkiisiima (max' 100 koukkua) : 2 yksikkdii

. Isku- tai vastaavat koukut 10 kpl : 1 yksikkti?i-

. Tuulastus (atrain), harppuun4 jouset: l yksikkoii

' Rapumerta (1 kPl) : 1 Yksi-$oa
. Uistin trupu 

j'fpil, i vt.*r.oii,lisiiksi erikoislupa uistelulupa

. yrittajdtupa erikoistupa yrittiijalrp..? . ---_r,r

.Vesilinnustuslupa,erikoislupavesilintujenmetsuistyKseen

. Kilpailulupa,erikoislupakilpailulupa
r Hoitokalastuslup4 erikoislupa hoitokalastuslupa

rTutkimus-iakoetalastuslupa,.,ikoi.lupututkimus-jakoekalastuslupa

Listiyksikoistti lunastamatta jeiiineitii yksikoitii voidaan tarpeen mukaan myontiiii

kalastusluPiin.

Satunnaisesti kiiytetttivien pyydysten ja pyyntiviilineiden yksiktrinnistzi tehdiiiin piiiitiis

tarvittaessa.

pyydysyksiktit voidaan jakaa osakaskunnan piiiitoksell2i mytis muun perusteen mukaan'

Oikeus kalastaa osakaskunnan yhteisellii vesialueella voidaan antaa vuokralle

osakaskunnan kokouksen paiiittiksellil o'urtrt*uu on oikeus ilman muiden osakkaiden

suostumustu *,*,oi."ti" trr* vastikkeetta tai vastiketta vastaan kayftiiii hanele yhteisellti

vesialueella kuuluvaa kalastusoikeuttaan' Luovutuksesta on ilmoitettava hoitokunnalle' ja

jos lupa on kestolftn-fia"rrrpi t ri. yt ri vuosi, on ilmoitus luovutuksesta annettava

ki4 ullit"nu hoitokunnalle'
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Osakaskunta paiittiiii kokouksessaan yhteisen vesialueen kalastuksen jtirjestiimisestii ja
kalaveden hoitotoimenpiteistii. NAita piiiit<iksiri tehtiiessii on tarpeen mukaan otettava
huomioon, mita osakaskunnan ja kalatalousalueen ktiyttri- ja hoitosuunnitelmassa sekti
muissa piiiit6ksissii on kalavarojen hoitoa ja k[yttciti koskevista asioista esitetty.

Jos kalastuksen jfiestiimistti, kalakannan ja kalavarojen hoitoa tai lupien antamista koskeva
piiiitdksenteko siirrettiiin kalatalousalueelle, on tiitti koskeva selvittelysopimus hyviiksyttiivii
osakaskunnan kokouksessa.

Osakaskunta voi peri?i osakaskunnan kalavedessii kalastavilta pyydysten yksikdintiin
perustuvan maksun ja erikoislupamaksun, joiden ehdot ja maksut mtiiiriittiiin osakaskunnan
kokouksessa. Milloin osakaskunta mydntiiii muita kuin pyydysten yksik<iintiin perustuvia
kalastusoikeuksia taikka vuokraa vesialueen tai osan siitii, tehdiiiin piiiit<is maksusta tai
vuokrasta erikseen.

Osakaskunta voi kalaveden hoitoa ja muita osakaskunnan menoja varten mdiir6tii
osakkaiden suoritettavaksi kunkin vesialueosuutta vastaavan maksun.

Kalastuksessa kiiytettiiviit pyydykset tulee merkitii lakien ja asetusten miiiiriiiimiillii tavalla.
Osakaskunta voi tarvittaessa tehdti tarkennuksia ja lisiiyksii pyydysten
merkintiivaatimuks i in.

Osakaskunnan vesialueella muutoin kuin yleiskalastusoikeuksin kalastusta harjoittavat
henkildt voidaan osakaskunnan kokouksen piiiitriksellii velvoittaa antamaan kalastusta ja sen
tuottoa koskevia tietoj a kokouksen tarkemmin peiEttiimzilla tavalla.

Osakaskunnan kokouksessa piiiitetiiiin alueen tai sen osan keiytdstii muuta tarkoitusta kuin
kalastusta varten, mukaan lukien metstistyksen ja riistanhoidon harjoittamisesta alueella ja
hiekan ja muun aineksen ottamisesta osakaskunnan alueelta, ja tallaisesta kiiytd,stii
perittavasta korvauksesta.

Ellei kokouspiiiit<iksess?i toisin miiiiriitti, on 5-8 pykiilissii tarkoitettu ptiiitds voimassa
toistaiseksi.

Osakaskunnan piiiitiintiivaltaz kaytt{iA osakaskunnan kokous. Osakaskunnan varsinainen
kokous tulee jfiestiiii vuosittain huhtikuun loppuun mennessii. Osakaskunnan kokouksen
kutsuu koolle hoitokunta.

Osakaskunnan kokouksesta kuulutetaan piiiitristen mukaisesti verkkosivuilla, paikallisissa
sanomalehdissii ja s?ihk<ipostilla tai kirjeella osakkaan osakaskunnalle ilmoittamaan
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osoitteeseen. Kuulutus on julkaistava ja stihk<ipostit tai kirjeet on liihetettiiv2i vtihintii2in 14

vuorokauffa ennen kokousta.

Kokouskutsussatulee ollamainittunakokouksen aika, paikkaja sielliiratkaistavat asiat sekti

missii ja milloin kokouksesta laadittu tarkistettu priyttikirja pidetiiiin asianosaisten

niihtavanA.

Tarkastettu pdytdkirja pidetiiiin niihtavAnA kokouskutsussa ilmoitetussa paikassa

seitsemiinnestii kokouspiiiviin jtilkeisestti piiiviistii lukien siihen saakka, kunnes

kokousp?iiviistii on kulunut 30 p[ivtiii.

Kokouksessa ei saa ratkaista asioita, joista kokouskutsussa ei ole ilmoitettu. Milloin
osakaskunnan osakas haluaa osakaskunnan kokouksessa ratkaistavaksi asian, on aloite siitii
tehtava kirjallisesti hoitokunnalle kokousta edeltavan tammikuun loppuun mennessii, jonka
tulee piiiittiiii joko asian kiisittelemisestti seuraavassa osakaskunnan kokouksessataipdEttAE,
ettei hoitokunta vie asiaa osakaskunnan kokouksen kasiteltAvAksi.

Hoitokunta voi tarvittaessa piiiittiiii ylimiiiiriiisen kokouksen koolle kutsumisesta. Jos
osakkaat, joiden yhteenlasketut osuudet edustavat viihintiiiin kymmenettii osaa kaikista
osuuksista, sita maiirattyii asiaa varten kirjallisesti vaativat, ylimtiflrtiinen kokous on
kutsuttava koolle 3 viikon kuluessa siitti, kun vaatimus kokouksen pitiimisestit esitettiin
hoitokunnalle tai toimitsij alle.
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Osakaskunnan varsinaisessa kokouksessa:

I ) esitetiiiin hoitokunnan kertomus edelliseltii toimintavuodelta;

2) esitetiiiin ja vahvistetaan edellisen vuoden tilinpiiiitds ja kertomus toiminnasta;

3) p?iiitetiitin vastuuvapauden my<intiimisestii hoitokunnalle ja vastuullisille
toimihenkikiille;

4) tehdtiiin nliiden stiiint<ijen 5-8 $:ssti tarkoitetut piiiitrikset;

5) hyvtiksytiiiin osakaskunnalle tulo- ja menoarvio tulevaksi vuodeksi;

6) hyviiksyttiiin osakaskunnalle toimintasuunnitelma tulevaksi vuodeksi;

7) miiiirtitiiiin hoitokunnan jtisenten, hallinnon tarkastajien, kokousedustajien ja muiden
toimihenkil<iiden palkkiot ja kulukorvaukset;

8) valitaan hoitokunnan erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi
j iisenet sekii heille henkikikohtaiset varamiehet;

9) valitaan kaksi henkilda ja heille varahenkilot tarkastamaan tulevan toimintakauden
hallintoa ja tileja;

10) valitaan osakaskunnan edustaja ja hiinelle varamies kokouksiin ja edustustehttiviin;

11) ptiiitetiiiin sanomalehdistii tai lehdestti, joissa osakaskunnan kokouksista tiedotetaan;
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12) p?tiiteti;in muista kokouskutsussa mainituista asioista;

13) kasitelliiiin muut esille tulevat asiat.

Sen estiimtittii, mitil edellti on miitiriitty toimikaudesta, jatkavat edellii kohtien 8-10 nojalla
valitut henkilcit tehtAvissiiiin, kunnes uusi valintapiiiitcis on tityttintddnpanokelpoinen.

Osakaskunnan hoitokunnan piiAtdkset, kalastusviranomaisen mtiiir?iykset, osakaskunnalle
annetut haasteet tai muut tiedonannot saatetaan osakaskunnan osakkaiden ja muiden
asianosaisten tietoon ilmoittamalla niistii osakaskunnan viestintiijtirjestelmillii ja liihinn[
seuraavassa osakaskunnan kokouksessa.

Osakaskunnan kokouksessa kullakin osakkaalla on osuuttaan vastaava iiiinioikeus.
Kokouksen puheenjohtajaa valittaessa ja iiiinestysluetteloa hyviiksyttiiessti on kuitenkin
jokaisella kokoukseen osaa ottavalla yksi azini ja, jos osakaskunnan kokouksessa osanottajat
siita yksimielisesti sopivat, voidaan kokouksessa muutkin ptiiitokset tehdti niin.

Kokouksessa osakasta voi edustaa hiinen valtuuttamansa asiamies. Kokouksessa ei
kuitenkaan kukaan saa iiiinestiiii enemmtillti kuin kolmellakymmenellii prosentilla liisnii
olevien yhteenlasketusta tiiinimiiiiriistii. Jos useammalla osakkaalla on sama asiamies,
tiiinimtiiiriileikkuri kohdistetaan koko asiamiehen edustamaan iitinimiiiiriiiin.

Kokouksen piiiitdkseksi katsotaan se mielipide, jota enemmist<i on kannattanut. Atinten
jakaantuessa tasan tulee ptiiitdkseksi piiiiluvun mukaan lasketun enemmistdn mielipide. Jos
tiiinet my<is niiin laskien meneviit tasan, ratkaisee iiiinestyksen tuloksen puheenjohtajan iiiini,
jos hiin on osakas. Jos puheenjohtaja ei ole osakas, tai jos kyseessii on vaali, ratkaisee arpa.

Osakaskunnan ptiiit<iksen tekemiseen vaaditaan, ettti piiiitdstii kannattaa viihintiiiin kaksi
kolmannesta tiiinestykseen osaa ottaneiden yhteisestii ?iiinimiiiirtistii ja viihintiiiin yksi
kolmannes iiiinesttineistti osakkaista, jos ptiiitds tarkoittaa:

1) yhteisen alueen tai yhteisen erityisen etuuden taikka sen osan myymistti tai vuokraamista
viittti vuotta pitemmtiksi ajaksi;

2) yhteisen alueen kayftdtarkoituksen pysyviiii muuttamista;

3 ) osakaskunnan stiiint<ij en muuttamista;

4) velan ottamista;

5) osakkaiden suoritettavaksi tarkoitetun maksun mtiiiriiiimistti.

6) yhteisten alueiden yhdistiimistii tai kiinteist<idn kuuluvan alueen liittiimista yhteiseen
alueeseen osakkuutta vastaan koskevan sopimuksen hyviiksymistfl;

7) osakkaiden pyydysyksikktijen jakamista vesialueosuuksista poikkeavalla tavalla.

8) kalakantojen hoitoa ja kalastuksen jtirjestiimistii koskevien teht[vien siirtiimistd
kalatalousalueen suoritettavaksi ; taikka

9) yhteisen vesialueen kiiyttiimistii kalastukseen muulla tavoin kuin siten, ettii kukin osakas
tai se, joka laillisesti ktiyttiiii htinen kalastusoikeuttaan, kalastaa vesist<issii.



Edell2i I ja 6 kohdassa tarkoitettu ptiiit<is on alistettava tuomioistuimen vahvistettavaksi, jos
joku kokouksessa ltisnii olevista osakkaista sitii vaatii. Piiiitds on vahvistettava,jos se on
tehty lain mukaisesti eikti aiheuta taloudellista vahinkoa osakkaalle, joka ei ole ptiiitristii
kannattanut.
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Osakaskunnan kokouksessa on pidettiivii p<iyttikirjaa, johon on merkittiivti kokouksen aika
ja paikka, miten kokous on kutsuttu koolle, liisnii olevat osakaskunnan osakkaat tai heidiin
asiamiehensii, kunkin tiiinimtiiirii sekti kokouksessa tehdyt ehdotukset, tapatrtuneet
?iiinestykset sekti kokouksen piititokset.

Pdytiikirjan allekirjoiuavat puheenjohtaja ja p<iyfiikirjan pitiijA sek[ kaksi kokouksen
valitsemaa pdytiikirjan tarkistajaa. Milloin puheenjohtaja itse pitiiii p6ytiikirjaa ptiytzikirjan
allekirjoittavat puheenjohtaja ja viihintiiiin yksi kokouksen valitsema p<iytiikirjan tarkistaja.

Osakaskunta valitsee hoitokunnan, johon kuuluu 6-12 jiisentii, sekd heille henkildkohtaiset
varajiisenet. Hoitokunnan jiisenten toimikausi on kaksi vuotta. Ensi kerran valituista
jtisenistii eroaa ensimmtiisen vuoden lopussa arvan mukaan puolet ja toisen vuoden lopussa

jAljelle jiiiineet jiisenet. Sen jtilkeen erovuoroisuus ratkaistaan siten, ettii puolet jtisenistii on

valitsemisj iirj estyksessii kunakin vuonna erovuorossa.

Hoitokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi

kerrallaan. Hoitokunta on piiiitdsvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja

viihintiiiin puolet muista jtisenist[ tai heidiin henkildkohtaisista varamiehistiiiin on

saapuvilla.

Hoitokunnan kokouksissa johtaa puhetta hoitokunnan puheenjohtaia tai hiinen estyneenti

ollessaan varapuheenjohtaja. Hoitokunnan piiiitdkseksi katsotaan se mielipide, jota

enemmistd on kannattanut. Atinten mennesstt tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide.

Hoitokunnan kokouksesta on pidettiivA pdytakirjaa, johon on kirjattava kokouksen aika ja
paikka, liisnti olleet henkil<it sekii kokouspiiiitdkset.

Hoitokunnan puheenjohtaja tai hiinen estyneenti ollessaan varapuheenjohtaja kAyftiiii

hoitokunnan puolesta puhevaltaa tuomioistuimessa ja viranomaisen luona, jollei hoitokunta
j o ssakin asiassa erikseen miiiiriiii toi sta asiamiestii.
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Sen listiksi mitii kalastuslaissa ja yhteisaluelaissa sekii niiden nojalla muutoin on stiiidetty

tai miiiirtitty tulee hoitokunnan:

1) johtaa osakaskunnan toimintaa;

2) valvoa osakaskunnan efua;

3) tehda osakaskunnan kokoukselle osakaskunnan toimintaa koskevia ehdoflrksia ja

valmistella osakaskunnan kokouksessa esille tulevat asiat;

4) panna ttiyttintririn osakaskunnan kokouksen ptiiitdkset sekii huolehtia niiden

tiedottamisesta;

5 ) huo lehtia osakaskunnan taloudenpidosta j a omaisuudesta;



6) edustaa osakaskuntaa yhteisen alueen ja siihen liittyvien samalla kiinteistdtunnuksella
olevien vesijtitt<i- ja muiden yhteisten alueiden kayftoa ja hoitoa koskevissa asioissa
yksityistii osakasta ja kolmatta henkil<iii kohtaan;

7) pitiaiiluetteloa osakaskunnan osakkaista ja heidtin tiiinimiiiiristti;

8) valvoa osakaskunnan stiiintdjen ja pii5tristen noudattamista; sekii

9) ilmoittaa hoitokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tultua valituiksi heidiin
nimensii ja postiosoitteensa aluehallintovirastolle, Maanmittauslaitokselle sekii sen
kalatalousalueen hallitukselle, jonka alueella osakaskunta toimii;

l0) kasitellti suostumuksen antaminen merkitykselttizin viihtiisen laiturin, kaapelin tai muun
sellaisen laitteen sijoiuamiseksi yhteiselle vesialueelle, suostumukset kilpailujen ja muiden
jiirjestettyjen tilaisuuksien jfiestiimiseksi, suostumukset viihiiisiin ruoppauksiin ja
ruoppausmassojen sijoittamiseen, vtihflisten tai pienialaisten kosteikkojen perustamiseen
osakaskunnan vesijtittdalueelle sekii suostumukset hoito- ja koekalastuksiin ja muihin
tutkimuksiin osakaskunnan alueella.
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Osakaskunnan nimen kirjoittaa ensisijaisesti hoitokunnan puheenjohtaja, ja hiinen ollessa
estyneenii kaksi hoitokunnan jiisentii yhdessii.

le$
Osakaskunnan toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Osakaskunnan tilinpii2it<is ja
kertomus toiminnasta on annettava hallintoa tarkastaville henkilcrille viihintiiiin 2 viikkoa
ennen varsinaista kokousta. Tarkastajien on annettava kertomuksensa hoitokunnalle ennen
varsinaista kokousta.
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Osakkaalla on oikeus tutustua osakaskunnan kirjanpitoon ja muihin osakaskunnan
toimintaan liittyviin asiakirjoihin. Osakkaalla on oikeus kapiia avustajaa sekii oikeus saada
jiiljenn<iksia kirjanpidosta ja muista asiakirjoista. Tiill<iin osakaskunnalla on oikeus saada

osakkaalta korvaus osakaskunnalle aiheutuneista asiakirjojen jtiljentiimis- ja
I iihettiimi skului sta.
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Osakkaalla, joka katsoo, ettei osakaskunnan tai hoitokunnan pii2itds ole syntynyt laillisessa
jfiestyksessti taikka ettii se on muutoin lain tai siiiintdjen vastainen, on oikeus moittia
piiiitcistii nostamalla kanne osakaskuntaa vastaan kiiriijtioikeudessa 60 piiivtin kuluessa
piiiit<iksen tekemisestii. Jos piiiitdksen johdosta on tehty jaljempiina tarkoitettu
oikaisuvaatimus, osakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne osakaskuntaa vastaan
kririijiioikeudessa, kunnes 30 piiiviiii on kulunut oikaisuvaatimukseen annetun ptiiitdksen
tiedoksisaamisesta.

Sen estiimtittti, mitii edellii on miiiiriitty, osakas, jonka oikeutta osakaskunnan tai
hoitokunnan piiiit<is koskee, voi, jollei ptiiitdstii ole alistettava, vaatia osakaskunnan
kokoukselta piiiitriksen oikaisemista, sillii perusteella, ettii piiiittis ei ole syntynyt laillisessa
jtirjestyksessti taikka on lain, asetuksen tai osakaskunnan siiiintdjen vastainen taikka loukkaa



hiinen oikeuttaan. Oikaisuvaatimus on esitettavA 21 piiiviin kuluessa piiiitdksen tekemisestii.
Osakaskunnan hoitokunnan on 30 piiiviin kuluessa oikaisuvaatimuksen tekemisestti
kutsuttava osakaskunnan kokous koolle kiisittelemiiiin oikaisuvaatimus tai piiiitettiivii
samassa ajassa, ettei oikaisuvaatimusta saateta osakaskunnan kokouksen ktisiteltiiviiksi.
Hoitokunnalla on my<is oikeus itse samassa ajassa ratkaista hoitokunnan tekemiiii piiiit<istii

koskeva oikaisuvaatimus. Jollei oikaisua suoriteta, oikaisun pyyljdij'J voi moittia piifltdstti

nostamalla kanteen osakaskuntaa vastaan ktirtijiioikeudessa 30 piiiviin kuluessa
oikaisuvaatimukseen annetun piiiit<iksen tiedoksisaamisesta.
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Osakaskunnalla voi olla sihteeri, toimitsija ja tiimiin henkildkohtainen varamies,
rahastonhoitaja, kalastuksenvalvojia ja muita toimihenkiloitti, jotka hoitokunta ottaa
toimiinsa ja vapauttaa tehtAvistiiiin. Se, mitii niiissii siiiinndissii on hoitokunnasta mtiiirtitty,
sovelletaan tarpeen mukaan toimitsijaan ja htinen varamieheensti.

Osakaskunnan kokouksen puolesta,

J^?, Lt"ttY2r*U
Puheenjohtaja
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