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1. Perustietoa yhdistyvästä alueesta 
Katsastettiin perustietoja yhdistyvästä alueesta (Liite 1). Osakaskunnan pinta-ala on 
noin 4 000 ha tietämillä, ja yhdistymisessä on mukana 7 eri osakaskuntaa. 
 

2. Työryhmämenettelyn esittely 
Hanke esitteli työryhmämenettelyn, joka on todettu hyväksi toimintamalliksi 
osakaskuntien yhdistymisessä. Siinä ennen järjestäytymistä eri osakaskuntien 
edustajat kokoontuvat yhdessä suunnittelemaan uuden yksikön toimintaa ja asioita; 
mm. sääntöluonnosta, sopimustarpeita ja hoitokunnan rakennetta. 
 
Tämän yhdistymisen työryhmävaihe poikkeaa kaikista muista hankkeen vastaavista, 
koska hanke loppuu pian, eikä lisäkokouksia ehditä pitämään. Esiteltiin ennakkoon 
suunniteltu malli, jossa kalatalouskeskuksen Harry Härkönen avustaisi osakaskunnan 
järjestäytyneeksi. 
 
Keskusteltiin jatkokokouksista, ja todettiin että yksi sääntöjä ja järjestäytymistä 
suunnitteleva kokous olisi tarpeellinen. Kalatalouskeskus vetää ja järjestää 
kokouksen. 
 

3. Osakaskunnan nimi 
Keskusteltiin osakaskunnan nimestä. Projektille ei ole vakiintunut mitään yhtä 
yksittäistä työnimeä. Kysyttiin ehdotuksia kokousväeltä nimistä, ja saatiin esityksiä: 
 
Partalansaaren osakaskunta 
Kietävälä-Varmavirran osakaskunta 
Keriniemen osakaskunta 
 
Keskustelun ja mietinnän jälkeen päädyttiin käyttämään työnimenä Kietävä-
Varmavirran osakaskunta. Todettiin, että nimi ei ole lyhyin ja helpoin mahdollinen, 
mutta se on alueellisesti kuvaava ja tasapuolinen. 
 

4. Osakaskunnan nettisivut 
Keskusteltiin osakaskunnan nettisivuista (Liite 1). Hanke voi rahoittaa 
osakaskunnalle nettisivut, eli hanke maksaa perustamisen, jonka jälkeen vuotuiset 
ylläpitokustannukset tulevat osakaskunnalle. 
 
Kokousväki oli yksimielinen sivujen tarpeellisuudesta, eli osakaskunnalle 
toteutetaan hankerahoitteiset sivut. Sivuston omistaja tulee olemaan osakaskunta, 
eikä sivustojen ottaminen velvoita tai rajoita osakaskuntaa mihinkään, paitsi että 
sivustolla pitää olla hankkeen rahoittajatunnus esillä. Sivustojen teosta on 
etukäteen keskusteltu Unto Pasasen kanssa, joka on tehnyt mm. Itä-Puumalan ja 
Puumalan kirkonkylän osakaskuntien kotisivut (www.itapuumala.fi & 
www.kkpuumala.fi ) 
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Keskusteltiin osakaskunnan nimestä, ja todettiin että nimen ja domainin (www-
sivujen osoitteen) kannattaa olla mahdollisimman yhteneväisiä. Sivustot on avattava 
nopeasti, jotta ne saadaan perustettua hankerahoituksella. Tarvittaessa jos 
osakaskunnan nimeä muutetaan, muutetaan sivuston domainiakin. 
 

5. Osakaskunnan esitykset järjestäytymiskokoukseen 
Mietittiin tiiviisti, miten osakaskunnan järjestäytymiskokous toteutetaan. Se 
kannattaa pitää yhdessä kiinteistötoimituskokouksen kanssa, jonka maanmittari 
kutsuu koolle. Tähän kutsukirjeeseen saa liitteitä mukaan, eli esim. 
järjestäytymiskokouksen kutsun ja osakaskunnan nettisivuston osoitteen. Siten 
jokainen osakas saa sivuston osoitteen tietoonsa, joka on nykyaikainen 
tiedotuskanava. 
 
Keskusteltiin tarkemmin järjestäytymiskokouksessa. Todettiin, että tässä 
yhdistymisessä hyvä toimintamalli olisi, että osakaskunta vain järjestäytyy 
kokouksessaan ja valitsee hoitokunnan, joka alkaa valmistelemaan ensimmäiseen 
varsinaiseen kokoukseen asialistaa ja siihen esityksiä. Hankkeen aikataulusta 
johtuen laajempaa työryhmävaihetta, jossa suunniteltaisiin yksityiskohtaisesti 
tarkemmin asioita järjestäytymiskokoukseen, ei ole mahdollista järjestää. 
 

6. Toiminnan suunnittelu 
Korostettiin toiminnan suunnittelussa yhteistyötä. Yhdistyvät osakaskunnat ovat 
toimivia, jolloin hyviä käytäntöjä kannattaa yhteensovittaa alueella. Osakaskunnalle 
tulee melko paljon pienvesiä, joihin esim. siikaistutuksia kannattaa jatkaa, missä ne 
ovat tuottaneet hyvin. 
 
Ensimmäiseksi valitulla hoitokunnalla on merkittävä rooli toiminnan jouhevassa 
käynnistämisessä. 
 

7. Hoitokunta-asioita 
Keskusteltiin hoitokunta-asioita, ja käytiin lävitse millaisia periaatteita kannattaa 
hoitokunnan valinnassa huomioida. Alueellisesti laaja edustus on tärkeää, kuten 
myös osallistuvien toimijoiden valitseminen. Erityisesti osakaskunnan alkuvaiheella 
hoitokunnalla on paljon tehtävää, jolloin tarvitaan työpanosta. 
 
Keskusteltiin sopivasta hoitokunnan koosta. Yksi tapa on kirjata liukuva hoitokunnan 
koko sääntöihin, ja muuttaa sitä tarpeen mukaan; aluksi yhdistyvissä osakaskunnissa 
kannattaa olla laaja hoitokunta, jota ”tehostetaan” toiminnan vakiintuessa. 
Korostettiin, että ison osakaskunnan hoitokuntatyö on tiimityötä, eli vastuu- ja 
toimenkuva-alueita kannattaa jakaa. 
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8. Ohjeistusta lakkaaville osakaskunnille 
Keskusteltiin osakaskuntien lakkaamisesta. Ilmeisesti alueella ei ole y-tunnuksellisia 
osakaskuntia, eli päätöskokousten pitäminen on yksinkertaista eikä kovin tarkasti 
ajallisesti sidottua. Hyvä tapa on pitää viimeinen päätöskokous noin lähimailla 
kiinteistötoimituskokousta, voi olla ennen tai jälkeen sen. Juridisesti nykyiset 
osakaskunnat lakkaavat, kun kiinteistötoimitus on saanut lainvoiman 
(kiinteistötoimituspäivä + 30 pv ilman valituksia). Päätöskokous voi olla varsinainen 
tai ylimääräinen, mutta kokouskutsussa kannattaa mainita ”käsitellään 
osakaskunnan lakkaamiseen liittyvät asiat”. 
 
Mikäli mukana on osakaskuntia, jotka ovat tehneet osaliitospäätöksiä, mm. 
yhdistymisen ulkopuolelle on jätetty saaria tai joitain alueita, tällöin osakaskunta ei 
lakkaa, vaan jää toimimaan edellä mainittujen palstojen osalta. 
 

9. Askelmerkit tästä eteenpäin 
Mietittiin sopivaa työryhmäkokouksen ajankohtaa. Todennäköisesti tämä 
kiinteistötoimitus on syksyllä / alkutalvella, joten kokouksella ei ole kiire. 
Keskustelun jälkeen kirjattiin karkeasti ajankohdaksi noin elo-syyskuun vaihde, josta 
tiedotetaan laajemmin sähköpostilla. Hanke tekee ryhmäsähköpostin, jota 
osakaskunta voi käyttää keskinäiseen viestintäänsä ja suunnitteluun: kietavala-
varmavirta@vetovoimaa-maaseudulle.fi  Sähköpostilaatikossa on tiedossa olevien 
työryhmäläisten sähköpostit, sekä kalatalouskeskuksen ja nettisivujen tekijän 
osoite. 
 
Kokouksen lopuksi vielä keskusteltiin erinäisistä osakaskuntien asioista ja 
kysymyksistä, sekä syötiin loput tuoreet pullat pois. 
 
Hanke toivottaa onnea ja menestystä uudelle osakaskunnalle! 

 
 
Liite 1. Kokousesitys 


