PELTOINYHTEISTEN
VESIALUEIDEN
OSAKASKUNTA
OSA KASK TJNNA,VSAA,V'V6T
1. YLEINENPAAToKSENTEKO
1$ Osakaskunnan
nimi
PELTOINyhteisenvesialueiden
osakaskunta
2 $ Kotipaikka
TAIPALSAAREN
kunta
3 S Yhteinenalue
TAIPALSAAREN
kunnanPELTOINyhteinenvesialue.
Vesialuekdsitt2idPELTOINja HALILANkyldt,Peltointalotja Halilantalo nro 1
Yhteisenalueenkiinteistorekisteritunnus
on 831-876-5-0
yhteiseenvesialueeseen
Osakaskunnan
kuuluvatmyosvesialueella
olevatjakamattomat
jotkakiinteistorekisterin
yhteisetsaaretja vesijiittoalueet,
ja kiinteistorekisterikartan
mukaansisdltyviitko.vesialueeseen.
4 $ Sidntiijen soveltamisala
Osakaskunta
noudattaanditi sddntojd.Jos asiassaei ndissiisddnnoissd
ole sddnnoksid,
yhteisaluelain
(758/1989/muutettu
on noudatettava
556/1995/muutettu
686/2000)
saanndksie.
(286/1982)
Osakaskunta
toimiimyoskalastuslaissa
tarkoitettuna
kalastuskuntana.
5 $ Osakaskunnan
kokous
peattavaelinon osakaskunnan
Osakaskunnan
kokous.
Kokouksenkutsuukoollehoitokunta.
jotkakokouskutsussa
Kokouksessa
saadaanpdiittiiiivainniisti asioista,
on mainittu.
Kokousj6rjestdytyy
valitsemalla
itselleenpuheenjohtajan.
ValinnanjSlkeenlaaditaanldsnd
joka
olevistaosakkaista
aanestysluettelo, Iiisniiolevienosakkaiden
enemmiston
on
hyviiksyttdvd.
jdlkeenvalitaankokoukselle
Ainestysluettelon
hyviiksymisen
sihteeri,kaksipoytdkirjan
ja kaksi6dntenlaskijaa.
tarkastajaa

6 $ Osakaskunnan
varsinainenkokous
Kokouson pidettiivdvuosittain
maaliskuun
loppuunmennessa.
Kokouksessa
on kiisiteltiiviiedellii5 $ :ssiimainittujen
asioidenlisiiksiseuraavatasiat:
1. Esitetaenhoitokunnan
kertomusedelliseltd
toimintavuodelta
2. Esitetiiiinedellisenvuodentilitja toiminnantarkastajan
lausuntotilienja hallinnon
hoidosta
ja vastuuvapauden
3. Pddtetddn
tilipiiiitoksen
vahvistamisesta
myontdmisestd
ja
hoitokunnallevastuullisille
toimihenkiloille
piiiitokset
4. Tehdddnndidensaantojen14 - 15 $:ssiitarkoitetut
5. P6dtetddnKall:n 89 a $ : n ja 91 $ :n mukaisten
omistajakorvausten/viehelupatulojen
kdytostd
ja
6. Hyvdksytdiin
osakaskunnalle
tulo- menoarviokuluvaksi/tulevaksi
vuodeksi
jSsenten,
ja muiden
7. Paatetaanhoitokunnan
toiminnantarkastajan,
kokousedustajien
toimihenkil6id
en oalkkiot
8. Valitaanhoitokunnan
erovuorossa
olevientilalleseuraavaksi
kaksivuotiskaudeksi
3
jdsentdsekdheillehenkil6kohtaiset
varamiehet.
Lisdksivalitaanhoitokunnan
kokouksenkoollekutsuja
ja heillehenkilokohtaiset
9. Valitaan2 toiminnantarkastajaa
varamiehet
tarkastamaan
ja tilejd
tulevantoimintavuoden
hallintoa
10.Valitaanosakaskunnan
edustajaja hdnellevaramieskalastusalueen
kokouksiin
11.Kdsitelldiin
muutkokouskutsussa
mainitut
asiat
7 $ Osakaskunnankokouskutsuja muut tiedoksiannot
1. Kokouskutsut
jokajulkaistaan
Osakkaatkutsutaankokoukseen
kokouskutsulla,
Eteli-Saimaa- lehdessd
postitetaan
viihintiiiin14 vuorokautta
ennenkokousta.Kutsu
tai sdhk6postitetaan
jotkaovatilmoittaneet
samassaajassakaikilleniilleosakkaille,
tdtdvartenosoitteensa.
2. Muuttiedonannot
Muuttiedonannot
annetaankutenedelldon sanottukokouskutsusta.
elleiasianlaatu
edellytiikirjeitseliihettdmistii.
8 $ Hoitokunta
Hoitokunnan
tehtavandon huolehtia
'l . Osakaskunnan
oiiiitostenvalmistelusta
2. Piiiitostentaytant6onpanosta
3. Muustakdytdnn6n
toiminnasta
Hoitokunnan
muodostavat
6 jiisentd,joillakullakintuleeollahenkilokohtainen
varamies.
jdsenet
ja
Hoitokunnan
varamiehet
valitaanosakaskunnan
varsinaisessa
kokouksessa
jdsenistaeroaaensimmdisen
kahdeksivuodeksikerrallaan.
Ensikerranvalituista
vuoden
lopussaarvanmukaanpuoletja toisenvuodenlopussajdljetlejdaneetjdsenet.

3
Hoitokunta
ja varapuheenjohtajan
valitseepuheenjohtajan
keskuudestaan.
Hoitokunta
on paatosvaltainen
kun puheenjohtaja
ja viihintddn
tai varapuheenjohtaja
puoletmuistajiisenistdtai heiddnhenkilokohtaisista
varamiehistddn
on saaouvilla.
9 $ Osakaskunnan
nimenkirjoitus
Nimenkirjoittavat
puheenjohtaja
ja varapuheenjohtaja
hoitokunnan
kumpikinyksin.
10 $ Osakasmaksujenperusteet
Yhteisenalueenkdyttoiitai hoitoataikkaosakaskunnan
muitatarpeellisia
menojavarten
voidaanosakkaiden
joidenperusteena
maksettavaksi
mddriitiimaksuja,
on kunkin
osakkaan
osuuden
suuruus.
11 $ Hallinnonja tilientarkastus
ja tilientarkastamiseksi
Osakaskunnan
hallinnon
osakaskunnalla
on 2
ja heillevaramiehet.
toiminnantarkastajaa
ja heidenvaramiehensa
Toiminnantarkastajat
valitaanosakaskunnan
varsinaisessa
kokouksessa
vuodeksikerrallaan.
12 $ Tilikausi
Osakaskunnan
tilikausion kalenterivuosi.
Osakaskunnan
ja muut
tilit,selostustoiminnasta
tarvittavat
asiakirjat
on annettavatoiminnantarkastajalle
ennenhelmikuunloppua.
Toiminnantarkastajan
on annettavakertomuksensa
hoitokunnalle
ennenmaaliskuun
roooua.
2, KALASTUS
13 $ Kalastuksenharjoittaminen
osakaskunnan kalavedessdharjoitetaankalastusta kalastuslaissaja sen nojalla
siiiidetylliisekd tarkemminndissdsddnnoissiimddrdtylldja osakaskunnankokouksen
piiiittdmdll6
tavalla.
14 $ Kalastuksenjdrjestiiminenja kalakantojenhoito
osakaskunnan tehtiivene on j6rjestiiii alueellaan kalastuksen harjoittaminenja
kalakannanhoito siten, ettd osakaskunnan
alueellapyritddnmahdollisimman
suureen
vesialueenpysyvddntuottavuuteen.
Erityisestion pidettdvdhuoltasiitd, ettd kalakantaa
ja ottaenhuomioonkalataloudelliset
kdytetdiinhyvdksijdrkiperaisesti
nakokohdat,
sekdon
huolehdittava
kalakannanhoidostaja lisddmisestd.
Talloinon vdltettdviitoimenpiteitd,
jotkavoivatvaikuttaavahingollisesti
tai haitallisesti
luontoontai sen tasaDainoon.
Osakaskuntapaattaakokouksessaan
yhteisenvesialueenkalastuksen
jdrjestiimisestd
ja
kalavedenhoitotoimenpiteistd
sekii tarvittaessa
kalastuksen
ohjaamisesta,
rajoittamisesta
tai kieltemisesta.
Ndita p2idtdksid
tehtdessdon, sen lisdksi,mitd ndissdsddnnoissdon
madratty, tarpeen mukaan otettava huomioon, mita kalastusalueenkavtto- ra

A.

hoitosuunnitelmassa
seka kokouspadtdksisse
on kalavarojen
hoitoaja kiiyttoiikoskevista
asioistaesitetty.
ja muulla perusteellamaerafyvd kalastusoikeus
15 $ Pyydysyksikcit
Oikeus osakaskunnalle kuuluvan yhteisen vesialueen kiiyttdon mddrdytyy
pyydysyksikkojenperusteellasiten, ette vesialueellakiiytettyjen pyydysyksikoiden
kokonaismiiiird on enintiiiin 4000 pyydysyksikk6ii.Lisdksi osakaskunta voi
kokouksessaanpddttddjdljempiiniimainittujenlupien myynnistd.Eri pyydyksiAkohti
lasketaanpyydystenyksikkoarvot
seuraavasti:
PYYDYS
Muikkunuotta
(alle3 m)
Rysii/pieni
y
R y s d / i s o (l i3 m )
Verkko( pituus30 m)

YKSIKKOA
20
z

5
1

PYYDYS
Pitkdsiima
(1 kpl)
lsku-/syottikoukut
(1
Viehe-/uistin kol)
(1 kpl)
Rapumerta
Katiska

YKSIKKOA
1
1

1
I

joilla kalaveden tuoton
Satunnaisestikdytettiivienpyydysten tai pyyntivdlineiden,
talteenotonkannaltaon viihdinenmerkitys(esim. onki, pilkki),yksikoinnistdtehdiiiin
perustuvia
Milloinosakaskunta
myont?iii
muitakuinpyydystenyksikointiin
kalastusoikeuksia,
taikkavuokraavesialueen
tai osansiitd,tehdiidnpadtdsmaksustatai
vuokrastaerikseen.
1) Osakkaidenkeskenjaetaan3200 pyydysyksikkod.
Jako suoritetaankunkinosakkaan
vesialueosuuden
mukaantasoittamalla
murto-osatldhinndsuuremmaksi
kokonaisluvuksi.
Jaon perusteenakeytetaankiinteistojenyhteista vesialueosuuslukua.
Osakaskunnan
jakaa
pddtokselld
pyydysyksikot
perusteen
kokouksen
osakkaiden
voidaan
muun
mukaan
(Yhteisaluelaki15 $). Osakaskuntavoi perid osakaskunnanyhteiselliivesialueelta
kalastaviltaosakkailta pyydysten yksikointiinperustuvan maksun, jonka suuruus
miiiirdtiiiinosakaskunnan
kokouksessa.
2) Kylassa muutoin kuin tilapiiisestiasuvien (KL I
virkistyskalastusta
vartenvarataan200 pyydysyksikkoii.

S'1

mom) kotitarve-ja

3) Ammattimaisesti harjoitettavaa kalastusta, pienosakkaiden lisdyksikoiksi,
ja muitaerikoislupa
hoitokalastuksen
vartenvarataan600 pyydysyksikkoii.
16 S Paat6stenvoimassaolo
Elleikokouspddtoksessa
tosinmearata,on 14 - 15 pykdlissdtarkoitettupddtosvoimassa
toistaiseksi.

ja muu luovuttaminen
vuokraaminen
17 $ Katastusoikeuden
Osakkaallaon oikeus ilman muiden osakkaidensuostumustaantaa toiselle luvan
vastikkeettatai vastikettavastaan kilyttiiii hdnelle yhteiselldvesialueellakuuluvaa
hoitokunnalle.
on ilmoitettava
Luovutuksesta
kalastusoikeuttaan.
Oikeus kalastaa osakaskunnanyhteisel16vesialueellavoidaan antaa vuokralle
'viiftd vuofta
osakaskunnankokouksen pddtoksellii.Mikdli vuokraaminentehdddn
pidemmiiksi ajaksi paetdksen tekemiseen vaaditaan maeraenemmistopddtos
(Yhteisaluelaki
15$).
tekemdstd
estaosakaskuntaa
Osakkaan1 momentinmukainenluovutusei kuitenkaan
koskevaavuokrasopimusta.
kalastusoikeutta
3.S,\ANT6JEN VAHVISTAMINEN
ja
yhteisenvesialueenhallintoa
16152O13hyvdksynyt
on kokouksessaan
Osakaskunta
ja
Ldnsi- Sisd-Suomen
hoitoavartenedelldmainitutsidnnot.Sddnndtalistetaan
(Yhteisaluelaki
18$:n3 momentti).
vahvistettavaksi
aluehallintovirastolle
kokouksen
Osakaskunnan
ouolesta
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puheenjohtala

