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1. Kokouksen avaus
Suonteen kalastusalueen puheenjohtaja Jukka Manninen avasi kokouksen klo 12.05 ja
toivotti kokouksen osanottajat ja vieraat tervetulleeksi kokoukseen.
2. Vuosikokouksen esitelmät
- Kokouksen alussa puheenjohtaja kertoi hopeisen ansiomerkin luovuttamisesta
hallituksen jäsenelle Matti Tonterille 30 vuoden työstä vapaa-ajankalastuksen ja
nuorisotyön kehittämisestä kalastusalueella.
- Jyväskylän kalatalouskeskuksen toimitusjohtaja Timo Meronen puhui kalastuslain
kokonaisuudistuksesta ja sen vaikutuksista kalastusalueen toimintaan.
Kokous kävi aiheista lyhyen keskustelun, jossa puhuja vastasi osakaskuntien
edustajien kysymyksiin.
- ELY-keskuksen kalatalousasiantuntija Mari Nykänen kertoi kalataloushallinnon
strategiasta ja kalastuksenvalvonnan suunnitelman laatimisesta.
- Päijät-Hämeen kalatalouskeskuksen toimitusjohtaja Ilkka Vesikko kertoi uusien
alamittasäännösten vaikutuksista ja esitti tutkimustuloksia verkkojen solmuvälien
vaikutuksesta saaliskalojen kokoon.
3. Kokouksen järjestäytyminen
- kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Meronen
- kokouksen sihteeriksi pyydettiin Risto Oinonen
- pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Mikko Pylvänäinen ja
Matti Sievänen
4. Kokousedustajien toteaminen
Kokoukseen oli saapunut 17 virallista ja äänioikeutettua kokousedustajaa.
Kokousedustajilla oli yhteensä 17 ääntä. Lisäksi kokouksessa oli läsnä 6 muuta
osanottajaa. Heille myönnettiin läsnäolo ja puheoikeus kokouksessa.
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous sääntöjen mukaisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouskutsu oli lähetetty kaikille jäsenille 14 pv ennen kokousajankohtaa. Lisäksi
kokouskutsu oli nähtävillä kalastusalueen virallisella ilmoitustaululla Joutsassa sekä
Pertunmaan ja Hirvensalmen kunnan ilmoitustauluilla 14.-26.4.2014, sekä
kalastusalueen nettisivuilla 10.4.2014 alkaen.
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6. Kokouksen asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin kokousedustajille kokouskutsun mukana lähetetty asialista kokouksen
työjärjestykseksi.
7. Vuoden 2013 toimintakertomuksen hyväksyminen
Esiteltiin kokoukselle hallituksen laatima vuoden 2013 toimintakertomus, joka
hyväksyttiin liitteen mukaisesti. Liite 1.
8. Vuoden 2013 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
Esiteltiin kokoukselle hallituksen laatima vuoden 2013 tilinpäätös ja kuultiin
tilintarkastajien lausunto. Tilinpäätös ja tase hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 2.
9. Vastuuvapauden myöntäminen
Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja tilivelvollisille.
10. Edellisen vuoden ylijäämä ja sen käyttäminen
Päätettiin tilinpäätöksessä mainitun ylijäämän 2619,02 euroa siirtämisestä voitto/tappio
tilille.
11. Palkkioista päättäminen
Hyväksyttiin esitys hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten, isännöitsijän ja
toiminnantarkastajien palkkioista tulevalle toimikaudelle.
hallituksen puheenjohtaja 500 €/v ja 60 €/hallituksen kokous
hallituksen jäsenet 40 €/hallituksen kokous
isännöitsijä 2400 €/vuosi ja 60 €/hallituksen kokous
puhelin ja kopiointi puheenjohtajalle ja isännöitsijälle10 €/kk
tilintarkastajat ja tilitoimisto laskun mukaan
matka- ja kulukorvaukset (Valtion virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti)
12. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle kolmivuotiskaudeksi
Erovuorossa olivat: Unto Järvinen, Mikko Pylvänäinen ja Esko Honkanen.
Kokous ehdotti uusiksi hallituksen jäseniksi Mikko Pylvänäistä, Esko Honkasta ja Tapio
Salomaata. Heidät valittiin yksimielisesti hallitukseen kolmivuotiskaudeksi.
13. Kalastusalueen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
Kalastusalueen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Manninen Hirvensalmelta ja
varapuheenjohtajaksi Markku Riipinen Joutsasta.
14. Tilintarkastajien valinta
Tilintarkastajaksi valittiin HTM yhteisö SYS audit Oy Tilintarkastus Riuttanen Oy.
15. Viehelupien hinnoittelu, lupaehdot ja myyjät sekä myyntipalkkiot
Lupien hinnoittelu, lupaehdot ja myyjät ovat liitteessä 3.
Myyntipalkkioksi päätettiin 10% myyntihinnasta.
16. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014
Käsiteltiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2014 joka hyväksyttiin.
Liite 4.
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17. Varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2014
Esiteltiin kokoukselle hallituksen laatima varainkäyttösuunnitelma 2014 joka
hyväksyttiin. Lisäksi kokous päätti osallistua jäähilekoneen hankintaan, johon
kalastusalue osallistuu 3000 € kustannuksella. Liite 5.
18. Omistajakorvausten ja viehekalastuslupamaksutulojen jako tai käyttö
Esiteltiin hallituksen ehdotus lupamaksutulojen jaosta. Kalastusalueelle tuloutetut tulot
käytetään kalanpoikasistutuksiin kalastusalueella. Osakaskunnat, jotka eivät ole
antaneet valtakirjaa kalastusalueelle tuotot jaetaan aiemman käytännön mukaisesti
osakaskunnille tai tallennetaan kalastusalueen tilille. Viehekortti- ja omistajakorvauksia
jaettaessa käytetään rasituskerrointa 1,00 kaikille vesialueiden omistajille
19. Kalastusalueen virallinen ilmoitustaulu ja välineet, joissa kalastusalueen
kokouskutsut ja muut ilmoitukset julkaistaan
Päätettiin, että kalastusalueen virallinen ilmoitustaulu on Joutsan kunnan kirjaston
ilmoitustaulu. Lisäksi ilmoitukset julkaistaan kalastusalueen kotisivuilla
www.suonteenkalastusalue.fi.
20. Hallituksen esittämät ilmoitusluonteiset asiat
Kokousedustajia informoitiin kalastuksen valvojien päivästä joka pidetään 17.5.2014
alkaen klo 15.00 Vallaspellossa.
Kokousedustajia informoitiin kalamatkasta Laatokalle 29.8. – 31.8.2014.
Ilmoittautuminen matkalle juhannukseen mennessä.
21. Muut esille tulevat asiat
Käytiin lyhyt keskustelu kannanotosta kalastuslain uudistukseen.
Kokouksessa kysyttiin kalastuksen toimintaryhmän toiminnasta, johon Mari Nykänen
antoi lyhyen selvityksen.
22. Pöytäkirjan esillepano
Päätettiin laittaa kokouksen pöytäkirja esille Joutsan kirjaston ilmoitustaululle
Ohjesääntö 16 § mukaisesti sekä kalastusalueen omille kotisivuille.
23. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.30 ja kiitti kaikkia kokousedustajia kokouksesta ja
aktiivisuudesta kokouksessa.
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