
Kyyveden osakaskunta vuosikokous 2021   PÖYTÄKIRJA 

Aika: 25.4.2021, klo 15.00 

Paikka: Haukivuoritalo, keskustie 49, 51600 Haukivuori ja Teams 

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Veijo Hämäläinen avasi kokouksen toivottaen osakkaat tervetulleiksi.. 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 

Puheenjohtaja Veijo Hämäläinen avasi keskustelun. Markku Läärä esitti puheenjohtajaksi Pekka 

Länsmania ja häntä kannatti Jaana Seppänen. Tämän jälkeen Leo Laukkanen esitti 

puheenjohtajaksi Veijo Hämäläistä ja häntä kannatti Veli Manninen. 

Käydyn keskustelun perusteella puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: A = Veijo 

Hämäläinen ja B = Pekka Länsman.   

Äänestyksen tulos:  

A = Veijo Hämäläinen, 22 ääntä, B = Pekka Länsman, 4 ääntä ja tyhjiä 2. 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin äänestyksen jälkeen Veijo Hämäläinen.  

3. Valitaan kokoukselle sihteeri 

 Kokouksen sihteeriksi valittiin Minna Saloviin. 

4. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat 

 Pöytäkirjantarkistajiksi sekä äänenlaskijoiksi valittiin Markku Pajunen ja Matti Karhu. 

5. Todetaan kokouksen laillisuus 

Osakaskunnan kokouksesta oli ilmoitus osakaskunnan www-sivuilla, paikallisissa 

sanomalehdissä: Länsi-Savo, Haukivuoren Seutu ja Kangasniemen kunnallislehti 14 vrk ennen 

kokousta. Keskustelun jälkeen kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

6. Todetaan kokouksen osallistujat 

Kokousosanottajia todettiin olevan 28 henkilöä. Todettiin, että paikalla ja edustettuina olivat 

osakaskunnan osakkaat, heidän omistamansa kiinteistöt ja niiden osuuksien suuruudet oli 

merkitty äänestysluetteloon (liite 1). 

7. Sovitaan äänestysmenettelystä 

Puheenjohtaja avasi keskustelun äänestysmenettelystä. Keskustelun jälkeen hyväksyttiin 

äänestystavaksi, että kullakin osakkaalla on osuuttaan vastaava äänioikeus. 

8. Hyväksytään kokouksen esityslista 



Keskustelun jälkeen päätettiin lisätä muihin asioihin jäähilekoneiden avaimet sekä kaupallisten 

kalastajien lupien myöntäminen. 

9. Vuoden 2020 toimintakertomus 

Puheenjohtaja esitteli hoitokunnan laatiman toimintakertomuksen. Keskustelun jälkeen 

toimintakertomukseen lisättiin hoitokunnan varajäsenet, minkinloukkujen määrä ja kalastuksen 

ja metsästyksen valvonta sekä korjattiin: Haukivuoren aluejohtokunta on myöntänyt rahoitusta 

3500 € (ei Mikkelin kaupunki). Toimintakertomus hyväksyttiin edellä olevilla muutoksilla. 

10. Esitetään 2020 tilit, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto 

Puheenjohtaja Hämäläinen esitteli osakaskunnan tilinpäätöksen tuloslaskelman ja taseen 

muodossa sekä tilintarkastajan lausunnon. 

11. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle ja vastuullisille toimihenkilöille 

 Päätettiin myöntää vastuuvapaus hoitokunnalle vuoden 2020 tilinpäätöksestä ja hallinnosta. 

12. Hoitokunnan esitys kalastuksen järjestämisestä (liite) 

Puheenjohtaja Hämäläinen esitteli hoitokunnan laatimaa esitystä kalastuksen järjestämiseksi. 

Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin siten, että kaupallisten kalastajien yksikköhinta on 3,5€ 

mikäli he ottavat vähemmän kuin 80 yksikköä. 

13. Hyväksytään toimintasuunnitelma v. 2021 

Puheenjohtaja Hämäläinen esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2021. Keskustelun jälkeen 

toimintasuunnitelmasta päätettiin poistaa lasten pilkkitapahtuma ja lisätä seuraavat asiat: 

Sorsien keinopesä –kurssi pidettiin Luusniemellä huhtikuussa, Metsästyksen ja kalastuksen 

valvontaa tehostetaan, Järjestetään kalankäsittelykurssi. Lisäksi muutettiin lause ” 

Alivedenkorkeuden nosto hankkeen selvitystyön käynnistäminen.” 

muotoon ”Alivedenkorkeuden nosto hankkeen selvitystyön mahdollinen käynnistäminen.” 

  

14. Hyväksytään Osakaskunnalle tulo ja menoarvio v. 2021 

Puheenjohtaja Hämäläinen esitteli tulo ja menoarvion vuodelle 2021. Keskustelun jälkeen tulo- 

ja menoarvio hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Liite. 

15. Hyväksytään hoitokunnan jäsenten puheenjohtajan toiminnantarkastajien ja muiden 

toimihenkilöitten palkkiot 

Keskustelun jälkeen hyväksyttiin hoitokunnan esitys seuraavalla muutoksella, lupamyyjien 

palkkio nostettiin 20 % lupien myynnistä. Lisäksi sovittiin, että vuodelle 2022 hoitokunta 

valmistelee uuden palkkiojärjestelmän, jossa mietitään miten muut hoitokunnan jäsenet saavat 

korvausta tekemästään työstä.      

16. Päätetään hoitokunnan koko 

 Hoitokunnan kooksi päätettiin 10 jäsentä. 



17. Valitaan hoitokunnan erovuorossa olevien tilalle jäsenet ja heille varamiehet 

Puheenjohtaja Veijo Hämäläinen avasi keskustelun. Markku Läärä esitti uudeksi hoitokunnan 

varsinaiseksi jäseneksi Pekka Länsmania, Leo Laukkanen esitti Outi Huuhkaa, Veijo 

Hämäläinen Erkki Kiukasta ja  Harri Lahikaista, Heikki Seppänen Jari Kaukosta, Pekka 

Länsman Markku Läärää, Markku Pajunen Sami Liikasta, Veli Manninen Heikki Häkkistä, 

Paavo Pulkkinen Risto Kohvakkaa ja Markku Läärä Jaana Seppästä. Kaikki esitykset saivat 

kannatusta. 

Käydyn keskustelun perusteella puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Jokainen 

äänestää enintään viittä ehdotetuista henkilöistä ja viisi eniten ääniä saanutta henkilöä valitaan 

varsinaisiksi jäseniksi. 

Äänestyksen tulos: (ääniä antoi 28 henkilöä): 

Erkki Kiukas, 68 200 ääntä 

Harri Lahikainen, 64 182 ääntä 

Risto Kohvakka, 56 169 ääntä 

Outi Huuhka, 54 877 ääntä 

Jari Kaukonen, 51 381 ääntä 

Heikki Häkkinen, 30 837 ääntä 

Pekka Länsman 7 763 ääntä 

Sami Liikanen, 4 790 ääntä 

Jaana Seppänen, 4623 ääntä 

Markku Läärä, 1760 ääntä 

Äänestyksen jälkeen hoitokuntaan valittiin erovuoroisten tilalle seuraavat henkilöt ja heille 

henkilökohtaiset varajäsenet: 

Erkki Kiukas vpj varamies Pekka Länsman 

Harri Lahikainen varamies Sami Liikanen 

Risto Kohvakka varamies Paavo Pulkkinen 

Outi Huuhka  varamies Jaana Seppänen 

Jari Kaukonen  varamies Heikki Häkkinen 

 

2022 erovuorossa olevat hoitokunnan jäsenet 

Jukka Ahtiainen  varamies  Leo Laukkanen 

Veijo Hämäläinen pj varamies Juha Hänninen 

Pekka Partti  varamies Juha Hämäläinen 

Minna Salovin siht varamies Veli Manninen 

Kari Lahikainen varamies Reino Hokkanen 

 

18. Valitaan osakaskunnalle toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö 

 Päätettiin valita uudelleen Tapio Viljanen ja varalle Tapani Miina. 

19. Päätetään sanomalehdistä, joissa osakaskunnan kokouksista tiedotetaan 

Käydyn keskustelun pohjalta päätettiin, että osakaskunnan kokouksista tiedotetaan Länsi-

Savossa, Haukivuoren Seudussa, Kangasniemen kunnallislehdessä sekä osakaskunnan 



kotisivuilla. Lisäksi päätettiin, että hoitokunta selvittää kyläkohtaiset ilmoitustaulut, joissa 

kokouksista voidaan tiedottaa pylväsilmoituksilla. 

20. Valitaan edustaja kalatalousalueen kokoukseen 

 Edustajaksi valittiin Veijo Hämäläinen. 

21. Käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksyminen vuosille 2021-2025 

Puheenjohtaja esitteli työryhmän viimeistelemään käyttö- ja hoitosuunnitelmaa. Käydyn 

keskustelun pohjalta, päätettiin korjata kohdassa 5.1 oleva teksti ” vedenkorkeuden vaihtelun 

hallinta (ilmastonmuutos lisää haihtumista Suomessa / ilmasto-opas.fi)” muotoon ” 

vedenkorkeuden vaihtelun hallinta (ilmastonmuutoksen vaikutukset haihduntaan ja sadantaan / 

ilmasto-opas.fi), muuten suunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan. 

 

22. Päätetään myönnetäänkö hoitokunnalla oikeus myydä vesijättö alueita kiinteistöjen edustalta 

kiinteistön omistajalle. 

Päätettiin myöntää hoitokunnalle lupa myydä vesijättöalueita kiinteistöjen edustalta kiinteistön 

omistajalle. 

23. Vesijätön myynti Kiinteistön 491-490-17-50 Niinikko edustalta. (Hietajärvi) Sekä kiinteistön 491-

 451-72-0 Haukiranta edustalta. 

Matti Valli jääväsi itsensä ja poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Päätettiin, että kiinteistön 

491-490-17-50 Niinikko edustalta vesijätön hinta 2000,00€ joka on kiinteistön edustajan kanssa 

sovittu(arvio 800-1000m2 /2€neliö) 

  Kiinteistön 491-451-72-0 Haukiranta edustalta 4 €/m2. Lisäksi myönnettiin hoitokunnalle 

 valtuus määrittää lopullinen hinta vesijätön mittauksen jälkeen. 

24. Aliveden korkeus 

Puheenjohtaja Hämäläinen avasi keskustelun aliveden korkeuden noston mahdollisesta 

selvittämistyöstä. Keskustelun aikana nousi esille huoli haittojen korvausvelvollisuudesta, 

Rauhajärven veden määrästä, Läsäkosken virtaamasta, veden noususta liikaa sekä toivottiin, että 

kaikkia kuultaisiin selvitystyön yhteydessä. 

Useassa mielipiteessä myös koettiin, että syksyllä vesi on liian matalalla ja tämä vaikeuttaa mm. 

vihannesviljelijöiden peltojen kastelua sekä lisää sinilevän määrä ja aiheuttaa matalien lahtien 

umpeenkasvua. 

Keskustelun aikana Markku Läärä teki esityksen, että työhön ei ryhdyttäisi ja häntä kannatti 

Pekka Länsman. Vastaesityksen teki Paavo Pulkkinen ja häntä kannatti Matti Valli. 

Käydyn keskustelun perusteella puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: A = Paavo 

Pulkkisen esitys, selvitystyöhön ryhdytään ja B = Markku Läärän esitys, selvitystyöhön ei 

ryhdytä. 

Äänestyksen tulos: 



 

 

 


