
Outakosken yhteisen vesialueen osakaskunta PÖYTÄKIRJA

Outakosken osakaskunnan varsinainen kokous vuonna 2022

Aika: Lauantai 26.3.2022 klo 13.00

Paikka: Tenon Eräkievari

Osallistujat: Osallistujalue elon mukaan 

1§  Kokouksen avaus ja puheenjohtajan valinta

 Kokouksen avaus, osakaskunnan puheenjohtaja 
 Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen päätös: osakaskunnan puheejohtaja Ilmari Tapiola vali in kokouksen puheenjohtajaksi.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä osallistujalue elon hyväksyminen.

 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokousilmoitus julkaistu: Osakaskunnan verkkosivuilla 12.3.2022 sekä Inarilaisessa pvm 16.3.2022. 

 Osallistujalue elon hyväksyminen

Osallistujalistan mukainen osuusluku 7775,27 

Kokouksen päätös: Laillisuus ja päätösvaltaisuus tode in ja kokouksen osuusluku hyväksy in.

    Liisa Helander jä  eriävän mielipiteen, koska hän ei ole saanut kutsua

3§ Kokouksen toimihenkilöiden valinta ja pöytäkirjan tarkistamisaika

 pöytäkirjan tarkistajien ja ääntenlaskijoiden valinta

pöytäkirjan tarkistamisaika, kokouksen pää eeksi

Kokouksen päätös:  Pöytäkirjan tarkastajiksi vali in Jouni Nousuniemi ja  Niilo Heikki Aikio, jotka toimivat 
myös äännenlaskijoina tarvi aessa. 

4§ Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Kokouksen päätös: Esityslista hyväksy in

5§ Toimintakertomus v. 2021

Esitetään laadi u toimintakertomus Osakaskunnalle hyväksy äväksi 

Kokouksen päätös: Toimintakertomus hyväksy in.



6§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 

Osakkaalla on oikeus osakaskunnassa tutustua osakaskunnan kirjanpitoon ja muihin osakaskunnan 
toimintaan lii yviin asiakirjoihin. Osakkaalla on myös oikeus saada jäljennöksiä kirjanpidosta ja muista 
asiakirjoista. 

Esitys: Esitetään linpäätös Osakaskunnalle vahviste avaksi, Osakaskunta pää ää vastuuvapauden 
myöntämisestä hoitokunnalle ja muille livelvollisille.

Tilivelvolliset eivät osallistu tämän pykälän osalta päätöksen käsi elyyn. 

Kokouksen päätös: Tämän pykälän ajaksi vali in puheenjohtajaksi Urho Gu orm. Tilinpäätös vahviste in 
ja vastuuvapaus myönne in livelvollisille. 

7§ Toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2021

Toiminnantarkastajat ovat tarkastaneet Outakosken yhteisen vesialueen osakaskunnan kirjanpidon,

linpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon koko likaudelta.

Hoitokunnanpäätös: Esitetään yleiselle kokoukselle vuoden 2021 linpäätös ja toiminnantarkastajien 
lausunto lien ja hallinnon hoidosta vahviste avaksi. 

Kokouksen päätös:  Tilinpäätös vahviste in ja vastuuvapaus myönne in livelvollisille. 

8§ Vuoden 2022 talousarvio

Hoitokunta on laa nut vuoden 2022 talousarvion 

Hoitokunnan päätös: Esitetään talousarvio yleiselle kokoukselle hyväksy äväksi. 

Kokouksen päätös: Talousarvio vuodelle 2022 hyväksy in

Luomusjärven hoitokalastusta hoidetaan yhdessä Metsähallitusen kanssa

9§ Toimintasuunnitelma 2022

Hoitokunta on laa nut toimintasuunnitelman vuodelle 2022.

Hoitokunnan päätös: Esitetään toimintasuunnitelma yleiselle kokoukselle hyväksy äväksi.

Kokouksen päätös:   Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 hyväksy in.

10§ Vuoden 2020 voiton käy äminen ja omistajakorvausten maksaminen

Kalastuslain 91 §:n 1 momen n mukaan kalastuksenhoitomaksuina v.2020 (Elin keino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus, Dnro 1463/3171-2016) kertyneet varat käytetään kalavesien omistajille kalavesien 



käytöstä makse aviin korvauksiin, kalastustoiminnan ja kalastusalan järjestöjen toiminnasta ja 
kalatalouden edistämisestä aiheutuneisiin kustannuksiin.

Yleinen kokous pää ää kertynei en varojen käytöstä.

Hoitokunnan esitys: Jätetään esitys yleiselle kokoukselle pääte äväksi.

Kokouksen päätös: Mikäli omistajakorvaukset saadaan kuluvan vuoden aikana, kokous valtuu aa 
hoitokunnan pää ämään omistajille jae avan määrän ( osuuden / osakkuusluku ) 

11§ Hoitokunnan jäsenten, toiminnan tarkastajain, kokousedustajain ja muiden toimintahenkilöi en 
palkkiot

Toimihenkilöi en palkkiot v. 2020 ovat olleet:

Hoitokunnan jäsenen kokouspalkkio 50 €

Hoitokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 2000 € 

Hoitokunnan varapuheenjohtajan vuosipalkkio 500 €

Osakaskunnan sihteerin vuosipalkkio 2000 €

Rahastonhoitajan palkkio 2000 €

Toiminnantarkastajien palkkiot 500 €

Matkakustannusten korvaukset maksetaan val on matkustussäännön mukaises

Hoitokunnan esitys: Palkkiot hyväksytään edellä esitetys . 

Esitetään yleiselle kokoukselle hyväksy äväksi.

Kokouksen päätös:  palkkiot hyväksy in esityksen mukaan.

12§ Hoitokunnan erovuorossa olevien lalle vali avat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet

Erovuorossa ovat seuraavat hoitokunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä

jäsen: henkilökohtainen varajäsen:

Ilmari Tapiola Samuel Pal o

Maarit Harjunen Hans O Ki

Rauna Gu orm Jouni Esa Nousuniemi

Nykyiset hoitokunnan jäsenet, jotka jatkavat edelleen

An  Katekee a Kari Gu orm, 

Heikki Nii yvuopio Urho Gu orm

Rii a Or -Berg Eija Huhtamella



Esitykset: An  Katekee a esi , e ä nykyiset valitaan. 

Hans O Ki ä ehdo in

Äänestetään, siten e ä suoritetaan yksi äänetys ja kolme eniten ääniä saaneet valitaan. 

Kokousedustajia ja äänestyslipukkeita oli yhteensä 13 kpl

Ääniä yhteensä anne in:

Maarit Harjunen 7775,27

Ilmari Tapiola 6216,23

Rauna Gu orm 6216,23

Hans O Ki  1559,04

Olavi Porsanger 122,4

Varajäseniksi ehdote in: 

Mika Saijets

Jouni Esa Nousuniemi 

Hans O Ki

Hoitokunnan kokoonpano vuodelle 2022 on 

Varsinaiset jäsenet heidän henkilökohtaiset varajäsenet

Maarit Harjunen Hans O ki

Rauna Gu orm Mika Saijets

 Ilmari Tapiola Jouni Esa Nousuniemi

13§ Toiminnantarkastajat ja heidän henkilökohtaiset varahenkilöt

Esitys: Yleinen kokous valitsee toiminnantarkastajat. Edellisenä vuonna toiminnantarkastajina olivat Oula 
Ki  ja Merja Vuolab sekä varalla Veijo Nii yvuopio ja Piera West

Kokouksen päätös: Esite in ja hyväksy in samat kuin edellisenä vuonna eli toiminnantarkastajiksi vali in 
Oula Ki  ja Merja Vuolab sekä varalla Veijo Nii yvuopio ja Piera West

14§ Osakaskunnan edustaja ja varamies Kalastusalueen kokouksiin vuonna 2023 ja Lapin 

kalatalouskeskuksen kokouksiin vuonna 2023



Esitys: valitaan kaksi edustajaa, varsinainen ja hänelle varamies. Nykyiset osakaskunnan edustajat ovat 
puheenjohtaja Ilmari Tapiola ja An  Katekee a sekä heille henkilökohtaiseksi varajäseneksi Heikki 
Nii yvuopio ja Samuel Pal o.

Hoitokunta esi ää, e ä jatkossa Kalatalouskeskuksen kokouksiin valitaan kaksi edustajaa. 

Kokouksen päätös:   Osakaskunnan edustajat ovat puheenjohtaja Ilmari Tapiola ja An  Katekee a sekä 
heille henkilökohtaiseksi varajäseneksi Heikki Nii yvuopio ja Rii a Or -Berg.

15§ Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 

Esitys: Osakaskunnan kokouksen tarkaste u ja hyväksy y pöytäkirja tallennetaan Osakaskaskunnan 
verkkosivuille h ps://www.tenonkalatalousalue.fi/outakosken-osakaskunta

Kokouksen päätös: Esitys hyväksy in, pöytäkirja tallennetaan osakaskunnan verkkosivuille.

16§ Kokouksen pää äminen

Puheenjohtaja pää  kokouksen klo 14:45. 

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI

Ilmari Tapiola Urho Gu orm Annikki Por

puheenjohtaja puheenjohtaja 6§ sihteeri

Pöytäkirja tarkaste u 26.3.2022

Jouni Nousuniemi Niilo Heikki Aikio

Valitusosoitus

Osakkaalla, joka katsoo, e ei osakaskunnan tai hoitokunnan päätös ole syntynyt laillisessa järjestyksessä taikka e ä 
se on muutoin lain tai sääntöjen vastainen, on oikeus moi a päätöstä nostamalle kanne osakaskuntaa vastaan 
käräjäoikeudessa 60 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. Jos päätöksen johdosta on tehty jäljempänä tarkoite u 
oikaisuvaa mus, osakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne osakaskuntaa vastaan käräjäoikeudessa, kunnes 30 
päivää on kulunut oikaisuvaa mukseen annetun päätöksen edoksisaamisesta. 

Sen estämä ä, mitä edellä on määrä y, osakas, jonka oikeu a osakaskunnan tai hoitokunnan päätös koskee, voi, 
jollei päätöstä ole aliste ava, vaa a osakaskunnan kokoukselta päätöksen oikaisemista sillä perusteella, e ä päätös ei
ole syntynyt laillisessa järjestyksessä taikka on lain, asetuksen tai osakaskunnan sääntöjen vastainen taikka loukkaa 
hänen oikeu aan. 



Oikaisuvaa mus on esite ävä 21 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. Osakaskunnan hoitokunnan on 30 päivän 
kuluessa oikaisuvaa muksen tekemisestä kutsu ava osakaskunnan kokous koolle käsi elemään oikaisuvaa mus tai 
pääte ävä samassa ajassa, e ei oikaisuvaa musta saateta osakaskunnan kokouksen käsiteltäväksi.

Käräjäoikeuden osoite: Lapin Käräjäoikeus

Toivoniemen e 1

99600 SODANKYLÄ


