
KOKOUSAIKA 22/4  2018 KLO 14.00 

Multian Osuuspankin kerhohuoneella, Keskustie 29, Multia 

 

TARHAPÄÄN OSAKASKUNNAN VUOSIKOKOUKSEN ASIALISTA: 
 

1. Kokouksen avaus 

 -Pasi Koppinen avasi kokouksen klo. 14.00 

 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 

-Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Lampinen ja sihteeriksi Pasi 

Koppinen 

 

3. Päätetään äänestystavasta (mies ja ääni/manttaali) 

 -Äänestystavaksi päätettiin mies ja ääni 

 

4.       Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 -Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 

5. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat 

-Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Jyrki Koivulahti ja 

Kalevi Pekkarinen 

 

6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

 -Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin 

 

7. Todetaan kokouksen osanottajat 

-Kokouksen osanottajat: Jyrki Koivulahti, Pasi Koppinen, Seppo Lampinen, 

Kalevi Pekkarinen 

 

8. Esitetään osakaskunnan vuoden 2017  toimintakertomus ja päätetään sen 

hyväksymisestä 

 -Toimintakertomus esitettiin ja hyväksyttiin 

 

9. Esitetään osakaskunnan vuoden 2017  tilinpäätös ja toiminnantarkastajien 

lausunto sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilintekijöille ja 

johtokunnalle 

-Tilinpäätös esitettiin  ja toiminnantarkastajien lausunto.  Tilinpäätös 

hyväksyttiin.  Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilintekijöille ja 

johtokunnalle/hoitokunnalle 

 

10. Päätetään osakaskunnan hoitokunnan jäsenten, toiminnantarkastajien ja 

kalastuksen valvojien palkkioista 

 -Päätettiin: Hoitokunnan puheenjohtajan palkkio 100 €.  Kilometrikorvaus 



laskun perusteella.  Hoitokunnan jäsenille ja toiminnantarkastajille ja 

kalastuksen valvojille ei makseta palkkiota.  Kalastuksen valvojina toimivat 

Vesa Rajakangas ja Ismo Rajakangas.  Tilinteko, tilinpäätöksen teko ja 

veroilmoituksen laatiminen maksetaan laskua vastaan 

 

11. Valitaan erovuoroiset hoitokunnan jäsenet ja heille henkilökohtaiset 

varamiehet. Valitaan hoitokunnan jäsenistä ensimmäisen kokouksen 

koollekutsuja. 

 -Erovuoroisten hoitokunnan jäsenet valitaan uudelleen:  Kalevi Pekkarinen 

varamiehenään Oiva Rinneaho, Hannu Haahkala varamiehenään Seppo 

Lampinen, Pirkko Lihjamo varamiehenään Antti Solismaa.  Ensimmäisen 

kokouksen kutsuu koolle Pasi Koppinen. 

 

12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet.  

-Toiminnantarkastajiksi valittiin Pekka Sydänmaa ja Jari Hursti varamiehet 

järjestyksessä Vesa Rajakangas ja Sari Hursti 

 

13. Päätetään kalanpyydysten merkitsemisestä ja perittävistä maksuista sekä 

lupien myynnistä. - osakashinnat - ulkopuolisten luvat 

  

-Pyydykset tulee merkitä lain vaatimalla tavalla. 

 

Osakkaiden Ruokakuntalupa 20 €, Villinkosken lupa 30 €/vuosi sisältää 

yhden lohikalan viikossa. 

 

Vieraslupa:  Kausilupa 40 €, viikonloppulupa 10 €, Villinkosken lupa 30 

€/vuorokausi sisältää kaksi lohikalaa. 

 

Vieraslupia myy Multian Osuuspankki. 

 

14. Päätetään pyynti- ja pyydysrajoituksista sekä rauhoitustavoista 

 

 Kalastusalueen rajoitukset. 

 Muu vesialue: 

 Osakkailla: Ei pyydysrajoituksia. 

Vieraslupa ja rajoitukset: Kolme pyydystä ja verkon solmuväli vähintään 40 

mm. Vierasluvalla ei saa kalastaa virtapaikoissa.  Katiskalla pyynti vapaa. 

 

15. Päätetään osakaskunnan vesialueella tapahtuvasta metsästyksestä ja 

ravustuksesta 

  

Metsästys on vuokrattu Soutujoen Erä ry:lle ja Tarhan Jahti ry:lle.  Ravustus 



sallittu vain osakkaille 

 

16. Päätetään istutustoiminnasta ja muista vesialueen hoitotoimenpiteistä. 

 Siikaa istutetaan Tarhapäänjärveen ja Villinkoskeen kirjolohta.  Päätettiin 

jatkaa niittoa Purstinsalmessa.  Päätettiin jatkaa ruoppausta Purstinsalmessa. 

 

17. Hyväksytään tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle 2018 

 

 Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin: Tulot 4515 € ja menot 4515 €.  

Vuosikokous päätti nostaa Tarhapään Koskikalastajat ry:n vuokraa 

Järvenpäänkoskesta ja Tamppikoskesta siten, että vuokra on 700 €.  Keuruun 

Urheilukalastajat ry:n koskivuokra nostettiin 500 €:oon. 

 

18. Valitaan kokousedustajat ja varamiehet: 

kalastusalueen kokoukseen vuodelle 2018 (2019) (mielellään hoitokunnan 

puheenjohtaja) ja muihin kokouksiin vuodelle 2018 (2019) 

(kalatalouskeskuksen vuosikokous ym.) 

 

Hoitokunnan puheenjohtaja valittiin kokousedustajaksi kokouksiin.  

Hoitokunnan puheenjohtaja valtuutettiin osallistumaan 

Kalastusalueen/Kalatalousalueen kokousristeilylle. 

 

19. Päätetään kalastuslehden tilaamisesta toimihenkilöille 

 

 Päätettiin, ettei Kalastuslehteä tilata. 

 

20. Päätetään Villinkosken rauhoittamisesta tontin rajojen mukaisesti 

 

 Villinkosken kalastusta rajoitetaan rakennetun tontin kohdalla siten, että 

koski rauhoitetaan kalastukselta osakaskunnan ja tontin omistajan toimesta.  

Rauhoitettu alue merkitään. 

 

21. Purstinsalmen ruoppaushankkeen toteuttaminen 

 

 Päätettiin jatkaa Purstinsalmen ruoppausta ja hoitokunta valtuutettiin 

viemään asiaa eteenpäin. 

 

22. Muut esille tulevat asiat. 

  Pöytäkirja nähtävänä 24.4. – 21.5.2018, osoitteessa Multia, Raitamäentie 16. 

 

 Kuhan alamitta Tarhapäänjärvessä 38 cm.  Pidetään yhteiset sorsanpesä  

 -talkoot metsästysseurojen kanssa 26.4.2018 alkaen klo. 17.00. 



 

 

23. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 15.50. 

 

 

 

 

 
 


