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TÄMÄN PÄIVÄN KOKOUS:

1. Perustietoa yhdistyvästä alueesta
2. Työryhmämenettelyn esittely
3. Osakaskunnan nimi
4. Osakaskunnan nettisivut
5. Osakaskunnan esitykset järjestäytymiskokoukseen
6. Toiminnan suunnittelu
7. Hoitokunta-asioita
8. Ohjeistusta lakkaaville osakaskunnille
9. Askelmerkit tästä eteenpäin



1. PERUSTIETOA YHDISTYVÄSTÄ ALUEESTA

 Yhdistyviä osakaskuntia 7
 Pinta-ala n. 4 000 ha
 Kiinteistötoimitus vireillä, valmis 

syksyllä 2020



2. TYÖRYHMÄMENETTELYN ESITTELY

 Jokainen yhdistyvä osakaskunta nimeää työryhmään jäsenen tai 
jäseniä niin halutessaan

 Vapaa-muotoinen, byrokatia-vapaa alustava ajatuspaja, jossa 
tehdään järjestäytymiskokoukseen esityksiä

 Tämä työryhmä poikkeaa muista; hanke melkein jo loppu

 Tämän päivän ehkä tärkein asia sopia miten osakaskunnan 
järjestäytyminen saatetaan loppuun



3. OSAKASKUNNAN NIMI

 Ehdotuksia?

Nimen olisi hyvä olla:
Ytimekäs
Tasapuolinen
Kuvaava
Lyhyt/helppo



4. OSAKASKUNNAN NETTISIVUT

 Hanke voi rahoittaa osakaskunnalle nettisivut
 Nyt saadaan ”raamit” pystyyn, hoitokunta vie sisältöasiat omatoimisesti 

loppuun
 Hankkeelta saa sähköistä aineistoa, kuten perussisältöehdotuksia ja lupa-

aluekarttaa
 Tekijä: Unto Pasanen, Puumala (UP Pro Palvelut)
 Hanke maksaa perustamisen, vuotuiset kustannukset 2021 & eteenpäin 

osakaskunnalle (noin 200-300 € / vuosi)

 Vaatisi sen, että tiedetään mille nimelle sivusto avaan, eli pitäisi olla 
”käryä” osakaskunnan nimestä…



5. ESITYKSET JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEEN

 Kiinteistötoimitus- ja järjestäytymiskokoukset tehdään samana 
päivänä, kokouksen peräjälkeen

 Tyypillisesti hankeprojekteissa työryhmä laatinut sääntö- ja 
erikoislupalupa ym. luonnokset järjestäytymiskokoukseen

 Tämä projekti poikkeaa edellä olevasta, hanke ei ehdi enää 
järjestämään työryhmäkokouksia – keskustellaan ja suunnitellaan nyt 
miten haluatte toimia!



6. TOIMINNAN SUUNNITTELU

 Hyvää alueen osakaskuntien toimintaa kannattaa jatkaa yhdistymisen 
jälkeenkin!

 Hyviä toimivia käytäntöjä kannattaa vaalia, mutta tarpeellisia asioita 
kehittää

 Yhteensovittakaa ja kehittäkää aluetta!

 Lupa-maksut, yksikköjaot, osakkaat/ulkopuoliset, metsästys, taloushallinto, 
toimintalinjaukset, ym.



7. TULEVA HOITOKUNTA
 Kyseessä vaali, eli ei voida tehdä etukäteen esityksiä
 Jos kokous hyväksyy yksimielisesti, voidaan kuitenkin 

hoitokunnan valinta toteuttaa kokouksessa ”keräämällä” 
nimilistaa

”Marssijärjestys järjestäytymiskokouksessa”:
1) Päätetään hoitokunnan koko (esim. 6-12 / miten säännöissä 

kirjattu);
TAI

2) Lähdetään kokouksessa kysymään nimiä, ja katsotaan 
montako nimeä tulee

3) Jos tulee enemmän nimiä kuin on paikkoja (+12), järjestetään 
vaalit tai yksimielisesti haetaan sovitus asiaan

4) Varajäsenet nimetään vasta hoitokunnan järjestäytymisessä, 
jokainen valittu jäsen järjestää itselleen varajäsenen & hänen 
yhteystiedot

5) Hoitokunnan järjestäytyminen siis heti itse osakaskunnan 
järjestäytymiskokouksen jälkeen

 Miettikää tarpeellisia toimenkuvia/vastuualueita

HOITOKUNTAAN 
TARVITAAN TEKIJÖITÄ!
HOITOKUNTAAN 
TARVITAAN TEKIJÖITÄ!



8. OHJEISTUSTA LAKKAAVILLE OSAKASKUNNILLE
Onko osakaskuntia, joilla Y-tunnus?
Osakaskuntien pitää käsitellä:

Varallisuus ja omaisuus –asiat
Pankkitilin sulkeminen
”Siirtymäkausi” (vuosi 2020)

Nykyiset osakaskunnat lakkaavat vasta, kun uusi rekisteriyksikkö on 
saanut lainvoiman (syksy/alkutalvi 2020)

Mietintään – jos ei ole y-tunnusta, pankkitilistä on tehty 
sulkupäätökset, varallisuus on käsitelty, ei ole tarvetta 
päätöskokoukselle…



9. ASKELMERKIT TÄSTÄ ETEENPÄIN

 Pidättekö lisää työryhmäkokouksia? Hanke loppuu, tämä 
yhdistyminen siirtyy kalatalouskeskuksella (Harry)

 Keskustelua & suunnittelua nyt

Hanke päättyy virallisesti 31.3. , mutta käytännössä jo 13.3.


