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VUOSIKOKOUS 

 

Aika ja Paikka: 03.08.2021 klo 17.00 Konnustupa 

Konnuksentie 595, 79100 Leppävirta 

 

 
ESITYSLISTA 

 

 

1. Kokouksen avaus. 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 

ääntenlaskijaa. 

3. Todetaan kokouksen koollekutsuminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

4. Todetaan läsnä ja edustettuina olevat osakaskunnan osakkaat, heidän äänimäärä ja 

päätetään äänestysmenettelystä ja hyväksytään äänestysluettelo. 

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen. 

6. Esitetään toimintakertomus 2020. 

7. Vuoden 2020 tilinpäätös ja tase, sekä toiminnantarkastajien lausunto hallinnosta ja 

varainhoidosta. 

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hoitokunnalle ja muille tilivelvollisille. 

9. Päätetään osakaskunnan eri käyttäjäryhmien maksut ja pyydysyksikkömäärä, 

erikoislupien jakaminen ja järjestäminen vuosille 2021-2022 sekä lupien 

voimassaoloajasta. 

 

      Osakkaat: 14000 py 

 

• Osakkaat: x e / py, pyydyslupapaketti 6 py sisältää uisteluluvan. 

• Ravustus: Vain osakkaat lunastaessaan pyydyslupapaketin. 

 

Kaupallinen kalastus: 2000 py 

 

• Kaupallinen kalastus:  x e/ py 

 

Erikoisluvat: 4000 py 

 

• Lisäyksiköt osakkaat: x e /py , x py/ osakas 

• Ei osakkaat: x e / py ,  x py/ henkilö 

• Troolilupa: x py, erikoislupaehdot 

• Yrittäjälupa: x e / py tai erikoislupien mukaisesti 

• Uistelulupa ei osakas: 

                                      x py / x e / kausilupa / erikoislupa 

   x py / x e / kuukausi 30 vrk / erikoislupa 

       x py / x e / viikko 7 vrk / erikoislupa 



   x py / x e / päivä 1 vrk /erikoislupa 

• Hoitokalastuslupa: Ei yksiköidä, erikoislupaehdot 

• Tutkimus- ja koekalastuslupa: erikoislupaehdot 

• Kilpailulupa: erikoislupaehdot 

• Metsästyslupa osakkaat: x e/ osakas metsästysvuosi 

• Metsästyslupa vieraat osakkaan seurassa: x e / x vrk metsästysvuosi,erikoislupaehdot 

• Muut satunnaiset luvat. 

 

 

 

10. Päätetään pyydysten merkitsemisestä. 

 

11. Osakaskunnan kalastusrajoitukset ja rauhoitusalueet. 

 
12. Hoitotoimenpiteet. 

 
14. Päätetään osakaskunnan alueella tapahtuvasta metsästyksestä. 

 

15. Päätetään osakaskunnan alueen muusta käytöstä. 

 

16. Päätetään osakaskunnan lupien myyjästä. 

 

17. Valitaan metsästyksen- ja kalastuksenvalvojat. 

 

           18. Toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion hyväksyntä vuodelle 2021   

           19. Päätetään hoitokunnan jäsenten ja toimihenkilöiden kokouspalkkiot ja          

               kulukorvaukset. 

• Puheenjohtaja: 

• Varapuheenjohtaja: 

• Sihteeri: 

• Hoitokunnan jäsen: 

• Toiminnantarkastajat: 

• Kalastuksenvalvojat:   

• Metsästyksenvalvojat: 

   

20. Valitaan erovuoroisten tilalle hoitokunnan jäsenet ja 

      heidän varahenkilöt. Hoitokunnan koollekutsuminen. 

  

 21. Valitaan varainhoidon ja hallinnon tarkastajat ja heidän varahenkilöt. 

 22. Valitaan osakaskunnan kokousedustajat ja heidän varahenkilöt. 

 24. Muut asiat 

• Varkauden lohikalaselvitys. 

• Jalmari-loukut 

• Saimaannorpan suojelusopimus 

• Työryhmän maastokartoitus 

 

 

 



24. Vuosikokouksen koollekutsuminen. 

 
        25. Kokouksen pöytäkirjan nähtävänä oloaika ja paikka. 

  

 26. Kokouksen päättäminen. 

 

Kokouksen jälkeen ruokailu ja kahvit, sekä Konnuskosken esittely ja siirtyminen 

kohteeseen. 

 

 

 

 

  


