
PELTOIN YHTEISTEN VESIALUEIDEN OSAKASKUNTA
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1. YLEINEN PAAToKSENTEKO

1$ Osakaskunnan nimi

PELTOIN yhteisen vesialueiden osakaskunta

2 $ Kotipaikka

TAIPALSAAREN kunta

3 S Yhteinen alue

TAIPALSAAREN kunnan PELTOIN yhteinen vesialue.

Vesialue kdsitt2id PELTOIN ja HALILAN kyldt, Peltoin talot ja Halilan talo nro 1

Yhteisen alueen kiinteistorekisteritunnus on 831-876-5-0

Osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen kuuluvat myos vesialueella olevat jakamattomat
yhteiset saaret ja vesijiittoalueet, jotka kiinteistorekisterin ja kiinteistorekisterikartan
mukaan sisdltyviit ko. vesialueeseen.

4 $ Sidntiijen soveltamisala

Osakaskunta noudattaa nditi sddntojd. Jos asiassa ei ndissii sddnnoissd ole sddnnoksid,
on noudatettava yhteisaluelain (758/1989/muutettu 556/1995/muutettu 686/2000)
saanndksie.

Osakaskunta toimii myos kalastuslaissa (286/1982) tarkoitettuna kalastuskuntana.

5 $ Osakaskunnan kokous

Osakaskunnan peattava elin on osakaskunnan kokous.

Kokouksen kutsuu koolle hoitokunta.

Kokouksessa saadaan pdiittiiii vain niisti asioista, jotka kokouskutsussa on mainittu.

Kokous j6rjestdytyy valitsemalla itselleen puheenjohtajan. Valinnan jSlkeen laaditaan ldsnd
olevista osakkaista aanestysluettelo, joka Iiisnii olevien osakkaiden enemmiston on
hyviiksyttdvd.

Ainestysluettelon hyviiksymisen jdlkeen valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi poytdkirjan
tarkastajaa ja kaksi 6dntenlaskijaa.



6 $ Osakaskunnan varsinainen kokous

Kokous on pidettiivd vuosittain maaliskuun loppuun mennessa.
Kokouksessa on kiisiteltiivii edellii 5 $ :ssii mainittujen asioiden lisiiksi seuraavat asiat:

1. Esitetaen hoitokunnan kertomus edelliseltd toimintavuodelta
2. Esitetiiiin edellisen vuoden tilit ja toiminnantarkastajan lausunto tilien ja hallinnon

hoidosta
3. Pddtetddn tilipiiiitoksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myontdmisestd

hoitokunnalle ja vastuul l isi l le toimihenki loi l le
4. Tehdddn ndiden saantojen 14 - 15 $:ssii tarkoitetut piiiitokset
5. P6dtetddn Kall:n 89 a $ : n ja 91 $ :n mukaisten

omistajakorvausten/viehelupatulojen kdytostd
6. Hyvdksytdiin osakaskunnalle tulo- ja menoarvio kuluvaksi/tulevaksi vuodeksi
7. Paatetaan hoitokunnan jSsenten, toiminnantarkastajan, kokousedustajien ja muiden

toim ihen ki l6id en oalkkiot
8. Valitaan hoitokunnan erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 3

jdsentd sekd heille henkil6kohtaiset varamiehet. Lisdksi valitaan hoitokunnan
kokouksen koollekutsuja

9. Valitaan 2 toiminnantarkastajaa ja heille henkilokohtaiset varamiehet tarkastamaan
tulevan toimintavuoden hal l intoa ja t i lejd

10. Valitaan osakaskunnan edustaja ja hdnelle varamies kalastusalueen kokouksiin
11. Kdsitel ldi in muut kokouskutsussa mainitut asiat

7 $ Osakaskunnan kokouskutsu ja muut tiedoksiannot

1. Kokouskutsut

Osakkaat kutsutaan kokoukseen kokouskutsulla, joka julkaistaan Eteli-Saimaa - lehdessd
viihintiiiin 14 vuorokautta ennen kokousta. Kutsu postitetaan tai sdhk6postitetaan
samassa ajassa kaikille niille osakkaille, jotka ovat ilmoittaneet tdtd varten osoitteensa.

2. Muut t iedonannot

Muut tiedonannot annetaan kuten edelld on sanottu kokouskutsusta. ellei asian laatu
edellytii kirjeitse liihettdmistii.

8 $ Hoitokunta

Hoitokunnan tehtavand on huolehtia

'l . Osakaskunnan oiiiitosten valmistelusta
2. Piiiitosten taytant6onpanosta
3. Muusta kdytdnn6n toiminnasta

Hoitokunnan muodostavat 6 jiisentd, joilla kullakin tulee olla henkilokohtainen varamies.
Hoitokunnan jdsenet ja varamiehet valitaan osakaskunnan varsinaisessa kokouksessa
kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Ensi kerran valituista jdsenista eroaa ensimmdisen vuoden
lopussa arvan mukaan puolet ja toisen vuoden lopussa jdljetle jdaneet jdsenet.
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Hoitokunta valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan.

Hoitokunta on paatosvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja viihintddn
puolet muista jiisenistd tai heiddn henkilokohtaisista varamiehistddn on saaouvilla.

9 $ Osakaskunnan nimen kir joi tus

Nimen kirjoittavat hoitokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kumpikin yksin.

10 $ Osakasmaksujen perusteet

Yhteisen alueen kdyttoii tai hoitoa taikka osakaskunnan muita tarpeellisia menoja varten
voidaan osakkaiden maksettavaksi mddriitii maksuja, joiden perusteena on kunkin
osakkaan osuuden suuruus.

11 $ Hall innon ja t i l ien tarkastus

Osakaskunnan hallinnon ja tilien tarkastamiseksi osakaskunnalla on 2
toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet. Toiminnantarkastajat ja heiden varamiehensa
valitaan osakaskunnan varsinaisessa kokouksessa vuodeksi kerrallaan.

12 $ Ti l ikausi

Osakaskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Osakaskunnan tilit, selostus toiminnasta ja muut
tarvittavat asiakirjat on annettava toiminnantarkastajalle ennen helmikuun loppua.
Toim innantarkastajan on annettava kertomuksensa hoitokunnalle ennen maaliskuun
roooua.

2, KALASTUS

13 $ Kalastuksen harjoittaminen

osakaskunnan kalavedessd harjoitetaan kalastusta kalastuslaissa ja sen nojalla
siiiidetyllii sekd tarkemmin ndissd sddnnoissii mddrdtylld ja osakaskunnan kokouksen
piiiittdmdll6 tavalla.

14 $ Kalastuksen jdrjestiiminen ja kalakantojen hoito

osakaskunnan tehtiivene on j6rjestiiii alueellaan kalastuksen harjoittaminen ja
kalakannan hoito siten, ettd osakaskunnan alueella pyritddn mahdollisimman suureen
vesialueen pysyvddn tuottavuuteen. Erityisesti on pidettdvd huolta siitd, ettd kalakantaa
kdytetdiin hyvdksi jdrkiperaisesti ja ottaen huomioon kalataloudelliset nakokohdat, sekd on
huolehdittava kalakannan hoidosta ja lisddmisestd. Talloin on vdltettdvii toimenpiteitd,
jotka voivat vaikuttaa vahingollisesti tai haitallisesti luontoon tai sen tasaDainoon.

Osakaskunta paattaa kokouksessaan yhteisen vesialueen kalastuksen jdrjestiimisestd ja
kalaveden hoitotoimenpiteistd sekii tarvittaessa kalastuksen ohjaamisesta, rajoittamisesta
tai kieltemisesta. Ndita p2idtdksid tehtdessd on, sen lisdksi, mitd ndissd sddnnoissd on
madratty, tarpeen mukaan otettava huomioon, mita kalastusalueen kavtto- ra



A.

hoitosuunnitelmassa seka kokouspadtdksisse on kalavarojen hoitoa ja kiiyttoii koskevista
asioista esitetty.

15 $ Pyydysyksikcit ja muulla perusteella maerafyvd kalastusoikeus

Oikeus osakaskunnalle kuuluvan yhteisen vesialueen kiiyttdon mddrdytyy
pyydysyksikkojen perusteella siten, ette vesialueella kiiytettyjen pyydysyksikoiden
kokonaismiiiird on enintiiiin 4000 pyydysyksikk6ii. Lisdksi osakaskunta voi
kokouksessaan pddttdd jdljempiinii mainittujen lupien myynnistd. Eri pyydyksiA kohti
lasketaan pyydysten yksikkoarvot seuraavasti:

Satunnaisesti kdytettiivien pyydysten tai pyyntivdlineiden, joilla kalaveden tuoton
talteenoton kannalta on viihdinen merkitys (esim. onki, pilkki), yksikoinnistd tehdiiiin

Milloin osakaskunta myont?iii muita kuin pyydysten yksikointiin perustuvia
kalastusoikeuksia, taikka vuokraa vesialueen tai osan siitd, tehdiidn padtds maksusta tai
vuokrasta erikseen.

1) Osakkaiden kesken jaetaan 3200 pyydysyksikkod. Jako suoritetaan kunkin osakkaan
vesialueosuuden mukaan tasoittamalla murto-osat ldhinnd suuremmaksi kokonaisluvuksi.
Jaon perusteena keytetaan kiinteistojen yhteista vesialueosuuslukua. Osakaskunnan
kokouksen pddtokselld osakkaiden pyydysyksikot voidaan jakaa muun perusteen mukaan
(Yhteisaluelaki 15 $). Osakaskunta voi perid osakaskunnan yhteisellii vesialueelta
kalastavilta osakkailta pyydysten yksikointiin perustuvan maksun, jonka suuruus
miiiirdtiiiin osakaskunnan kokouksessa.

2) Kylassa muutoin kuin t i lapi i isesti  asuvien (KL I S'1 mom) koti tarve- ja
virkistyskalastusta varten varataan 200 pyydysyksikkoii.

3) Ammattimaisesti harjoitettavaa kalastusta, pienosakkaiden lisdyksikoiksi,
hoitokalastuksen ja muita erikoislupa varten varataan 600 pyydysyksikkoii.

16 S Paat6sten voimassaolo

Ellei kokouspddtoksessa tosin mearata, on 14 - 15 pykdlissd tarkoitettu pddtos voimassa
toistaiseksi.

PYYDYS YKSIKKOA PYYDYS YKSIKKOA
Muikkunuotta 20 Pitkdsiima
Rysii /pieni (al le 3 m) z lsku-/syottikoukut (1 kpl) 1
Rysd/ iso(  y l i  3m) 5 Viehe-/uistin (1 kol) 1
Verkko ( pituus 30 m) 1 Rapumerta (1 kpl) 1

Katiska I



17 $ Katastusoikeuden vuokraaminen ja muu luovuttaminen

Osakkaalla on oikeus ilman muiden osakkaiden suostumusta antaa toiselle luvan
vastikkeetta tai vastiketta vastaan kilyttiiii hdnelle yhteiselld vesialueella kuuluvaa
kalastusoikeuttaan. Luovutuksesta on ilmoitettava hoitokunnalle.

Oikeus kalastaa osakaskunnan yhteisel16 vesialueella voidaan antaa vuokralle
osakaskunnan kokouksen pddtoksellii. Mikdli vuokraaminen tehdddn 'viiftd vuofta
pidemmiiksi ajaksi paetdksen tekemiseen vaaditaan maeraenemmistopddtos
(Yhteisaluelaki 15$).

Osakkaan 1 momentin mukainen luovutus ei kuitenkaan esta osakaskuntaa tekemdstd
kalastusoikeutta koskevaa vuokrasopimusta.

3.S,\ANT6J EN VAHVISTAMINEN

Osakaskunta on kokouksessaan 1615 2O13 hyvdksynyt yhteisen vesialueen hallintoa ja
hoitoa varten edelld mainitut sidnnot. Sddnndt alistetaan Ldnsi- ja Sisd-Suomen
aluehallintovirastolle vahvistettavaksi (Yhteisaluelaki 18$:n 3 momentti).

Osakaskunnan kokouksen ouolesta
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puheenjohtala


