
 
 

KUTSU 
POHJOIS-PUULAN OSAKASKUNNAN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEEN 
Kangasniemen kunnantalo, Kangasniemi -Sali, Otto Mannisen tie 2, 51200 KANGASNIEMI 
9.4.2019, klo 12:00-16:00 
 
 
Pohjoisen Puulan altaan ja sen lähijärvien osakaskunnat sekä yksityiset vesitilukset (29 kpl) 
ovat vuoden 2017-2018 kokouksissaan päättäneet yhdistyä karttaliitteen mukaiseksi Pohjois-
Puulan osakaskunnaksi. 

Järjestäytymiskokouksessa käsitellään tämän paperin kääntöpuolelta löytyvät asialistan asiat, 
tärkeimpinä osakaskunnan sääntöjen hyväksyminen sekä hoitokunnan valinta. Osakaskunnan 
toimintaa valmistelleen työryhmän sääntö- ja lupaesitykset järjestäytymiskokoukseen 
löytyvät nettisivuilta (www.pohjois-puula.fi). Kokouspöytäkirja on nähtävillä 10.4.2019 
alkaen osakaskunnan internet-sivuilla (www.pohjois-puula.fi) sekä 30 päivän ajan 
Kangasniemen kunnantalolla, Otto Mannisen tie 2, Kangasniemi ja Mikkelin 
kaupungintalolla, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli. 

 

 

LUPAMYYNTI ALKAA 2019 KESÄLLÄ 

Uuden osakaskunnan lupamyynti käynnistyy 2019 vuoden kesällä. Vanhojen osakaskuntien 
pyydysmerkkejä voi käyttää rinnakkain siirtymäkauden ajan. Siirtymäkauden jälkeen, 
Pohjois-Puulan osakaskunnan vesillä pitää olla osakaskunnan kalastuslupien 
edellyttämät pyydysmerkit pyydyksissä ja maksut maksettuna. Siirtymäkausi on 
kestoltaan kiinteistötoimituksen lainvoimaisuudesta kaksi kuukautta eteenpäin, josta 
tiedotetaan osakaskunnan kotisivuilla: www.pohjois-puula.fi 

 

 



 

 

Osakaskunnan kalastuslupia myydään paikallisissa luvanmyyntipisteissä ja 
nettimyyntinä: 

 

 

Mikkeli:  

 Vahvaselän kauppa Ky, Vanhamäentie 96, 50770 KORPIKOSKI 

 Kala-Kalle, Porrassalmenkatu 24, 50100 MIKKELI 

Kangasniemi: 

 Teboil Kangasniemi, Kiviniementie 2, 51200 KANGASNIEMI 

 KPA-Sport Oy, Satamatie 15, 51200 KANGASNIEMI 

 Läsäkosken Kartano Oy, Tukkilahdentie 71, 51430 KANGASNIEMI 

Hirvensalmi: 

 Pirkon kioski, Eteläkyläntie 88, 52550 HIRVENSALMI 

 

www.kalakortti.com 

 

 

RAVUSTUSLUVAT MYYDÄÄN VAIN LÄSÄKOSKEN KARTANOLTA 

 Läsäkosken Kartano Oy, Tukkilahdentie 71, 51430 KANGASNIEMI 

 

 

Tiedot rauhoitusalueista ja mahdollisista pyyntirajoituksista löydät osakaskunnan nettisivuilta 
ja luvanmyyntipisteistä. 

 

 

Terveisin, 

Pohjois-Puulan osakaskunnan toimintaa valmisteleva työryhmä  



 

POHJOIS-PUULAN OSAKASKUNNAN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS  

ASIALISTA  

 

Vetovoimaa maaseudulle -hankkeen puheenvuoro osakaskunnan perustamisesta ennen 
kokousta. 

 

1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 
3. Päätetään äänestystavasta (osallistuja per ääni / osuuden mukainen äänestys) 
4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa 
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
6. Todetaan kokouksen osanottajat 
7. Päätetään järjestäytymiskokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta 
8. Yhteisen vesialueen osakaskunnan sääntöjen hyväksyminen 
9. Päätetään muista pyynti- ja pyydysrajoituksista sekä rauhoitusalueista 
10. Päätetään liittymisestä Puulan viehelupa-alueeseen 
11. Päätös pyydysten merkitsemisestä ja pyydysmerkkien käyttämisestä 
12. Päätös kalastuksen järjestämisestä, perittävistä pyydysmaksuista sekä erikoislupien 

hinnoista ja ehdoista 
13. Päätökset kalastus- ja ravustuslupien myynnistä ja myyntipisteistä 
14. Päätökset metsästyksestä osakaskunnan vesialueella ja metsästysvuokrasopimuksista 
15. Päätetään metsästyksen rajoittamisesta ja rauhoitusalueista 
16. Hoitokunnan jäsenten, hallinnon ja varainhoitajien palkkiot 
17. Tulo- ja menoarvion hyväksyminen tilivuodelle 
18. Päätetään hoitokunnan koosta ja valitaan hoitokunnan jäsenet sekä heille 

henkilökohtaiset varamiehet 
19. Päätös sihteerin ja/tai kirjanpitäjän nimeämisestä. 
20. Toiminnantarkastajista tai tilintarkastuksesta päättäminen 
21. Pankkitilin avaaminen osakaskunnalle (tilinavaajan valtuuttaminen) sekä todetaan 

vanhojen osakaskuntien varojen siirto 
22. Kokousedustajat ja heidän varamiehet 
23. Muut esille tulevat asiat 
24. Pöytäkirjan nähtävänä oloaika ja paikka 
25. Kokouksen päättäminen 
 

Hoitokunnan järjestäytymiskokous heti 

osakaskunnan järjestäytymiskokouksen jälkeen! 


