
PERTUN OSAKASKUNTA 
Osakaskunnan kokous 

P O Y T A K I R J A 

Aika: Perjantai 29.4.2022 kello 18.05-19.40 
Paikka: Nuorisotalo, Juhlakuja 1, Pertunmaa 

Lasna: Liitteessa 1 mainitut osallistujat 

1. Kokouksen avaus 
Osakaskunnan puheenjohtaja Jari Liukkonen toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouk
sen. 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 
Puheenjohtajaksi valittiin Jari Liukkonen ja sihteeriksi Markus Montin. 

3. Valitaan kaksi poytakirjantarkastajaa ja kaksi aanten laskijaa 
Pfiytakirjan tarkastajiksi valittiin Raimo Toikka ja Rauno Virtanen. Paatettiin, etta poytakirjan-
tarkastajat toimivat tarvittaessa aantenlaskijoina. 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja paatosvaltaisuus 
Kokouskutsu oli julkaistu Pitajanuutisissa 13.4.2022 ja osakaskunnan nettisivuilla. 
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja paatdsvaltaiseksi. 

5. Hyvaksytaan kokouksen tydjarjestys 
Esitysiista hyvaksyttiin muutoksitta. 

6. Esitetaan hoitokunnan kertomus edelliselta toimintavuodelta 
Puheenjohtaja luki toimintakertomuksen. 

7. Esitetaan ja vahvistetaan edellisen vuoden tilinpaatds ja toiminnantarkastajien lausunto 
Puheenjohtaja esitteli tilinpaatoksen ja luki toiminnantarkastajien lausunnon. 

8. Paatetaan vastuuvapauden myontamisesta hoitokunnalle ja vastuullisille 
Tilinpaatds vahvistettiin ja hyvaksyttiin. Vastuuvapaus mydnnettiin hoitokunnalle ja muille vas
tuullisille. 

9. Toimintasuunnitelma ja talousarvion vahvistaminen vuodelle 2022 
Toimintasuunnitelma ja talousarvio vahvistettiin. 

10. Paatetaan kuluvan vuoden eri pyydyksien yksikkdarvoista ja pyydysyksikkd hinnasta. Seka 
Pyydysmerkkien voimassaoloajasta 
-katiska=0 yksikkda -verkko 30m=1 yksikkd 
-rysat/paunetit, pyyntikorkeus enintaan 2m=3 yksikkda -nuotta, alle 3m=20 yksikkda 
-nuotta yli 3m=40 yksikkda -rapumerta(1kpl)=1 yksikkd 
-pitkasiima, max. 100 koukkua=2 yksikkda -isku-/koukku(10kpl)=1 yksikkd 
-tuulastus, harppuuna, jouset=1 yksikkd -uistin(vapa 1kpl)=1 yksikkda 
-uistelulupa=10 yksikkda -yrittajalupa=5 yksikkda 

Paatettiin pitaa pyydyksien yksikkdarvot entisina ja yksikkd hinta 4 €/yksikkd. Pyydys merkit 
ovat voimassa 1.5.2022-30.4.2023. 

11. Maarataan hoitokunnan jasenten, hallinnon tarkastajien, kokousedustajien ja muiden toimi-
henkildiden palkkiot ja kulukorvaukset 
Hoitokunnan jasenille ja kalastuksenvalvojille annetaan 5 yksikkda kalastuslupia. 



Puheenjohtajalle ja sihteerille maksetaan molemmille 300 euron korvaus. Sihteerille makse
taan tulostustarvikkeita laskun mukaan. 

12. Valitaan hoitokunnan erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 
jasenet seka heiile henkilokohtaiset varamiehet 
Erovuoroiset jasenet ovat: Jari Liukkonen, Juhani Vuorinen, Petri Raisanen, Raimo Mattila, 
Seppo Ollikainen ja Seppo Piira. 
Ehdotettiin, etta entiset jatkaisivat. Ehdotus hyvaksyttiin. 

13. Valitaan kaksi henkilda ja heiile varahenkilot tarkastamaan tulevan toimintakauden 
hallintoa ja tileja 
Toiminnantarkastajiksi valittiin Silja Latvanen ja Toivo Huovinen seka heiile varahenkiloiksi 
Kaija Montin ja Pekka Ollikainen. 

14. Valitaan osakaskunnan edustaja ja haneile varamies kokouksiin ja edustustehtaviin 
Paatettiin, etta hoitokunta valitsee edustajan keskuudestaan. 

15. Paatetaan sanomalehdista tai Iehdesta, joissa osakaskunnan kokouksista tiedotetaan 
Paatettiin kokousten tiedottamisesta Pitajanuutisissa ja osakaskunnan nettisivuilla. 

16. Vainajien tuhkansirottelu osakaskunnan vesialueella 
Paatettiin mydntaa lupa vainajien tuhkansirottelulle osakaskunnan vesialueilla. 

17. Osakaskunnan osallistuminen Virtaa kirkonkylan vesistoihin -hankkeeseen 
Paatettiin, etta Pertun osakaskunta puoltaa hanketta ja tukee hanketta 3.000 eurolla. 

18. Kasitellaan muut esille tulevat asiat. 
- Osakaskunnan omistamien laavujen Hintosaari, Korkeasaari ja Pykalasaari tasearvot sel-

vitetaan. 
- Kaislanniittokoneen vuokraushinta ja tilauksesta seuraavaa: 

Konetta vuokrataan vain kuljettajan kanssa ja tuntihinta on 50 euroa/tunti. Tunnit alkavat, 
kun koneen siirto alkaa ja paattyy kun kone on palannut takaisin. Niittokoneen varaus on 
tehtava 30.6. mennessa. Niitot suoritetaan 15.7.-15.8. valisella ajalla. 
Niittomiehelle maksetaan tyokorvausta 20 euroa/tunti ja 5 euroa/tunti polttoaineesta. 

Kokouksen paatoksista ja niittokoneen vuokraamisesta tehdaan artikkeli/tiedotus 
Pitajanuutisiin. 

19. Kokouksen paattaminen 
Puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja paatti kokouksen kello 19.40. 

puheenjohtaja 

Poytakirjan tarkastajat 

Rauno Virtanen 



PERTUN OSAKASKUNTA 
Osakaskunnan kokous 

ESITYSLISTA 

Aika: Perjantai 29.4.2022 kello 18.00 
Paikka: Nuorisotalo, Juhlakuja 1, Pertunmaa 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 

3. Valitaan kaksi poytakirjantarkastajaa ja kaksi aanten laskijaa 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja paatosvaltaisuus 

5. Hyvaksytaan kokouksen tydjarjestys 

6. Esitetaan hoitokunnan kertomus edelliselta toimintavuodelta 

7. Esitetaan ja vahvistetaan edellisen vuoden tilinpaatds ja toiminnantarkastajien lausunto 

8. Paatetaan vastuuvapauden mydntamisesta hoitokunnalle ja vastuullisille 

9. Toimintasuunnitelma ja talousarvion vahvistaminen vuodelle 2022 

10. Paatetaan kuluvan vuoden eri pyydyksien yksikkdarvoista ja pyydysyksikkd hinnasta. Seka 
Pyydysmerkkien voimassaoloajasta 
-katiska=0 yksikkda -verkko 30m=1 yksikkd 
-rysat/paunetit, pyyntikorkeus enintaan 2m=3 yksikkda -nuotta, alle 3m=20 yksikkda 
-nuotta yli 3m=40 yksikkda -rapumerta(1kpl)=1 yksikkd 
-pitkasiima, max. 100 koukkua=2 yksikkda -isku-/koukku(10kpl)=1 yksikkd 
-tuulastus, harppuuna, jouset=1 yksikkd -uistin(vapa 1kpl)=1 yksikkda 
-uistelulupa=10 yksikkda -yrittajalupa=5 yksikkda 

11. Maarataan hoitokunnan jasenten, hallinnon tarkastajien, kokousedustajien ja muiden 
toimihenkildiden palkkiot ja kulukorvaukset 

12. Valitaan hoitokunnan erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 
jasenet seka heiile henkildkohtaiset varamiehet 
Erovuoroiset jasenet ovat: Jari Liukkonen, Juhani Vuorinen, Petri Raisanen, Raimo Mattila, 
Seppo Ollikainen ja Seppo Piira 

13. Valitaan kaksi henkilda ja heiile varahenkildt tarkastamaan tulevan toimintakauden 
hallintoa ja tileja 

14. Valitaan osakaskunnan edustaja ja haneile varamies kokouksiin ja edustustehtaviin 

15. Paatetaan sanomalehdista tai Iehdesta, joissa osakaskunnan kokouksista tiedotetaan 

16. Vainajien tuhkansirottelu osakaskunnan vesialueella 

17. Osakaskunnan osallistuminen Virtaa kirkonkylan vesistdihin -hankkeeseen 

18. Kasitellaan muut esille tulevat asiat. 

19. Kokouksen paattaminen 


