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Kokous 5.12.2018 
 
 Sijoitustalletukset 

Päätettiin, että tehdään vuoden jatko molemmille talletuksille 0,35% korolla. 
 Jääskänjärven säännöstelyn muutos ja järven kunnostus 

Päätettiin ettei suostumusta palauteta, koska siinä sitouduttaisiin myös tulevien 
omistajien puolesta ehtoihin. 

 Kalatalousalueen perustaminen 
Perustamiskokous 19.2.2019 Seinäjoella ELY:n tiloissa, valittiin kokousedustajaksi 
Timo Raisio. 

 Lunastukset, lohkomiset, avustukset, metsästyskorttivarat ja muut asiat 
Kalastusalueen ja tulevan Kalatalousalueen nettisivujen tilannetta seurataan ja päätetään 
asioiden selvittyä perustetaanko omat nettisivut. 
Käytiin läpi maksetut avustukset, tulleet mesästyskorttivarat, lunastukset, lohkomiset ja 
kokoukset, joihin on osallistuttu sekä tulleet tiedoksiannot ja hyväksytyt 
ruoppaushakemukset ja muut vastaavat hakemukset. 

 
 
Kokous 24.10.2018 
 

Uudet säännöt 
  Todettiin, että AVI on 7.9.2018 hyväksynyt uudet säännöt. 
 Pankkitilien nimenmuutos ja Kalastuskunnan tilin lopettaminen 

Tilien nimet muutetaan Alavuden osakaskunnan tileiksi ja vanha Kalastuskunnan tili 
OP:ssa lopetetaan ja varat siirretään osakaskunnan OP:n tilille. 

 Periaatteet lupien ja suostumusten myöntämiselle 
Hoitokunnan puheenjohtaja allekirjoittaa luvat ja suostumukset, ne lähetetään tiedoksi 
paikalliselle kalastusseuralle. 

 Ilmoitusasiat ja muut asiat 
Käytiin läpi yleissuunnitelmia, säännöstelyn muutamisia, lohkomisia, vesijättöjen 
lunastuksia sekä annettuja lupia ja suostumuksia. 
Käytiin läpi lunastusten maksutilanne, ainoasta osittain maksamattomasta lunastuksesta 
sovittiiin maksuohjelma. 

 



 

2 
 

 
Kokous 25.04.2018 
 

Vuoden 2018 vuosikokouksen päätös talous- ja menoarviosta => sovitaan 
avustuksista 

  Vuosikokous nosti avustuksiin käytettävää rahasummaa. 
Päätettiin että aikaisemmin myönnetyt avustukset pidetään ennallaan, mutta jos tulee 
lisää hankkeita voidaan avustusta myöntää lisää. 

 Vuoden 2018 vuosikokouksen lisäasiat: Säännöt ja vuokrasopimukset 
  Säännöt lähetetään tarkistettavaksi kun se on mahdollista (valitusajan jälkeen). 

Hoitokunnan ikäraja ei tule sääntöihin, koska jälkikäteen selvitettäessä sitä ei sääntöihin 
olisi hyväksytty (AVI:n tarkastaja Anu Lassus ilmoitti, että säännöt eivät mene läpi jos 
ikäraja lisätään. Yhteisaluelaki lähtee siitä, että kaikkien osakkaiden on halutessaan 
voitava olla ehdolla hoitokuntaan). 

 Päätettiin että puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja allekirjoittavat vuokrasopimukset ja 
ne lähetetään vuokraajille allekirjoitettavaksi. 

 Ilmoitusasiat ja muut asiat 
Maanmittaustoimitus Seinäjoki-Haapamäki välillä on tehty, joitain rata-alueen 
laajennuksia on tullut penkan kasvamisen johdosta (penkkaa on kasvatettu huoltotöiden 
yhteydessä). 
Luonnonsuojelulain mukainen poikkeuslupa laulujoutsenen pesänmunien tarkkailua 
varten Mulkkujärvelle on myönnetty ELY:n toimesta. 

  Rahka-Romunevalle on päätetty päästö- ja vesistötarkkailusuunnitelma AVI:n toimesta. 
 
 
Kokous 13.03.2018 
 
 Vuoden 2018 vuosikokouksen ajankohta, paikka ja puheenjohtaja 

Päätettiin pitää kokous kaupungintalon valtuustosalissa keskiviikkona 25.4.2018 klo 9 
alkaen ja puheenjohtajaksi on alustavasti suostunut Kimmo Toivola. 

 Vuoden 2017 tilinpäätös, toimintakertomus, palkkiot 
  Käsiteltiin ja tehtiin ehdotukset vuosikokoukselle. 
 Avustukset 2018 
  Käsiteltiin määräaikaan mennessä tulleet 8 hakemusta. 

Hakemukset: Sapsalammin Kalastusseura ry, Miekkajärviseura ry, Sydänmaan 
Kalastusseura ry, Yhtenäinen Sapsalampi kaikille ry, Soukkajärven Kalastusseura ry, 
Niinimaan Kalastusseura ry, Allasjärvien Kalastusseura ry ja Edesjärvien Kalastusseura 
ry. 
Tehtiin ehdolliset päätökset yhteensä 24670 euroa, jotka vahvistuvat jos vuosikokous 
hyväksyy esitetyn talousarvion. 

 Tulo- ja menoarvio 2018 ja vuosikokoukselle esitettävät sääntöjen mukaiset asiat 
  Käsiteltiin asiat ja tehtiin vuosikokoukselle esitykset. 
 Käsiteltiin muut vuosikokoukselle esitettävät asiat 
  Metsästys- ja kalastusvuokrasopimukset ja uudet säännöt. 
 Ilmoitusasiat ja muut asiat 

Käytiin läpi kokoukset joihin on osallistuttu ja tulleet tiedoksiannot ja hyväksytyt 
ruoppaushakemukset ja muut vastaavat hakemukset. 

 
 
Kokous 31.01.2018 
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 Hoitokunnan järjestäytyminen, toimihenkilöt ja edustaja maanmittaustoimituksissa 
  Hoitokunnan puheenjohtajaksi valittiin Timo Raisio ja varapuheenjohtajaksi Pauli Näsi.  
  Hoitokunnan sihteeriksi/rahastonhoitajaksi valittiin Timo Raisio. 

Hoitokunnan edustajaksi maanmittaustoimituksiin valittiin puheenjohtaja ja tarvittaessa 
muukin hoitokunnan jäsen voi edustaa hoitokuntaa toimituksissa. 

 Vuoden 2018 avustusten hakeminen 
  Avustukset julistetaan haettavaksi 8.3.2018 mennessä viime vuonna toteutetulla tavalla. 

Jatkossa hoitokunta tekee päätökset avustuksista ehdollisina ja ne vahvistetaan kevään 
yleisen kokouksen jälkeen, jossa hyväksytään talousarvio. 

 Lunastukset 2017/2018 ja metsästyskortti tilitykset 
  Käytiin läpi tilanteet ja myönnettiin yhdelle lunastuksen maksulle lisäaikaa. 
 Ilmoitusasiat ja muut asiat 

Käytiin läpi kokoukset, joihin on osallistuttu ja tulleet tiedoksiannot ja hyväksytyt 
ruoppaushakemukset ja muut vastaavat hakemukset. 

  Hoitokunnalla on kaksi 100000€ määräaikaista tiliä. 
Päätettiin, että Kuotes- ja Putulanjärven säännöstelyn tarkistaminen- 
suunnittelutoimikunnan palaveriin (15.3.2018 klo 9.30) hoitokunnan edustajaksi 
nimetään Jari Hunnakko ja varaedustajaksi Matti Hautakorpi. 
Päätettiin, että Jääskänjärven säännöstelyn tarkistaminen- suunnittelutoimikunnan 
palaveriin (15.3.2018 klo 12.30) hoitokunnan edustajaksi nimetään Jari Hunnakko ja 
varaedustajaksi Matti Hautakorpi. 

  Käytiin läpi ehdotus uusista säännöistä. 
 
 
Hoitokunta 2017 
Erkki Peltonen, puheenjohtaja 
Timo Raisio, sihteeri/rahastonhoitaja 
Markku Pyylampi, jäsen 
Raimo Lamminmäki, jäsen 
Jouni Majamaa, jäsen 
Pauli J Näsi, jäsen 
Hannu Puska, jäsen 
Mika Pihlajamäki, jäsen 
Jari Hunnakko, jäsen 
Vilho Lahti, jäsen 
 
 
Kokous 01.12.2017 
 
 Maksamattomat lunastukset ja metsästyskorttien tilitystilanne 
  Käytiin läpi tilanteet 
 Alavudenjärven kalastusseura 
  Seuran järjestäytymiskokous 12.12.2017, toiminta on viriämässä uudelleen. 
 Päätös Sapsalammille ja Isorimmille vesikulkuneuvoilla liikkumisen rajoittamiseksi 

Päätös tehty 21.8.2017 ja tietojen mukaan siitä on valitettu, mutta asiasta ei ole vielä 
tullut lausuntopyyntöä. 

 Päätökset Kuotes- ja Putulanjärven säännöstely ja kunnostaminen 
  Päätökset tehty 8.9.2017, puheenjohtaja selvittää asiaa vielä tarkemmin. 
 Sijoitustalletukset 

Päätettiin että tehdään vuoden jatko molemmille talletuksille, tavoitteena saada 0,5% 
korko. 
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 Maanvuokraussopimus Kirkkojärven vesijättöalue 
  Tehty vuokrasopimus Päivi Kirmasen kanssa kosteikkoalueesta. 
 Osakaskunnan säännöt 

Käytiin läpi säännöt, joista muutettu versio oheisena, säännöt lähetetään 
ennakkotarkastettaviksi (ennakkotarkastus ei onnistunut koska sääntöjen hyväksyjä ei 
siihen suostunut) ja tavoitteena saada hyväksyntä kevään osakaskunnan kokouksessa. 

 Ilmoitusasiat ja muut asiat 
Käytiin läpi kokoukset, joihin on osallistuttu ja tulleet tiedoksiannot ja hyväksytyt 
ruoppaushakemukset ja muut vastaavat hakemukset. 

 
 
Kokous 11.08.2017 (sähköpostikokous) 
 
 Kalastusalueen esitys väliaikaisesta lainasta 

Hoitokunta teki päätöksen edellisessä kokouksessa Kalastusalueen myönnettävästä 
väliaikaisesta 1000€ lainasta yhdeksi vuodeksi. 
Kalastusalueen esitys on, että maksatus takaisin tapahtuu viimeistään vuoden 2018 
loppuun mennessä, mahdollisesti aikaisemmin riippuen ELY:n käsittelyajasta. 
Päätettiin myöntää laina maksimissaan vuoden 2018 loppuun saakka. 

 
 
Kokous 01.08.2017 
 
 Avustukset 2017 
  Vuonna 2017 myönnettyjä avustuksia nostamatta 5600 €. 
  Aikaisemmin myönnetyt on kaikki nostettu tai siirretty takaisin pääomaan. 
 Kalastusalueen esitys väliaikaisesta lainasta 

Kalastusalue tulee esittämään 1000 € lainaamista vuodeksi projektirahoitusta varten. 
Päätettiin antaa rahastonhoitajalle valtuus myöntää kyseinen laina maksimissaan 
vuodeksi. 

 Hallintopakko koskien Kaidesojan vesikorkeuden nostoa 
Aluehallintoviraston päätöksestä on tehty valitus, johon osakaskunnalta on pyydetty 
vastinetta. Osakaskunta on antanut vastineena lausunnon ”Alavuden kalastuskunta- 
niminen osakaskunta pitäytyy edelleen 10.1.2017 asiasta antamassaan vastineessa eikä 
katso tarpeelliseksi sitä muuttaa.” 

 Saarijärven Lahdenpohjan kosteikko 
  Asian osalta on tehty vuokrasopimus Alavuden Saarijärven Järvitoimikunta ry:n kanssa. 
 Pahajoen kosteikko 

Osakaskunta on antanut Päivi Kirmaselle suostumuksen kosteikon toteuttamiseen ja 
hoitoon. 

 Pyylammin pato 
  Myönnettiin enintään 400 € avustus kuittia vastaan padon kunnostamiseen. 
 Sapsalammin rapukanta 

Ravun pyynti on tällä hetkellä rauhoitettu ja rapukanta on elpynyt. Ennen seuraavaa 
vuokrasopimusta (keväällä 2018) Sapsalammin kalastusseura selvittää rapukannan 
tilanteen ja vuokrasopimuksen teon yhteydessä mietitään ehdot emorapujen siirtoon 
seuran alueella sekä muut ehdot ravustamiseen. 

 Osakaskunnan säännöt 
Hoitokunnalle jaettiin Töysän osakaskunnan säännöt ja mallisäännöt. Markku Pyylampi 
toimittaa sihteerille Kuortaneen osakaskunnan säännöt. Sihteeri varmistaa että Töysän 
ja Kuortaneen säännöt ovat molemmat hyväksyttyjä ja nyt voimassa olevia. Sihteeri 
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laatii pohjaa säännöistä edellä mainittujen pohjalta ja laittaa jakoon hoitokunnalle. 
Tarkoituksen laatia mahdollisimman yksinkertaiset säännöt niin, että ne vastaavat myös 
käytännön toimintaa. 

 Ilmoitusasiat ja muut asiat 
Käytiin läpi kokoukset, joihin on osallistuttu ja tulleet tiedoksiannot ja hyväksytyt 
ruoppaushakemukset ja muut vastaavat hakemukset. 

 
 
Kokous 16.03.2017 
 
 Vuoden 2017 vuosikokouksen ajankohta, paikka ja puheenjohtaja 

Päätettiin pitää kokous kaupungintalon valtuustosalissa maanantaina 24.4.2017 klo 9 
alkaen ja puheenjohtajaksi pyydetään Kimmo Toivolaa. 

 Vuoden 2016 tilinpäätös, toimintakertomus, palkkiot 
  Käsiteltiin ja tehtiin ehdotukset vuosikokoukselle. 
 Avustukset 2017 
  Käsiteltiin määräaikaan mennessä tulleet 5 hakemusta. 

Hakemukset: Sapsalammin Kyläyhdistys ry, Sapsalammin Kalastusseura ry, 
Sydänmaan Kalastusseura ry, Niinimaan Kalastusseura ry ja Saarijärven järvitoimikunta 
ry. 
Päätettiin myöntää yhteensä 16500 euroa. 

 Tulo- ja menoarvio 2017 ja vuosikokoukselle esitettävät sääntöjen mukaiset asiat 
  Käsiteltiin asiat ja tehtiin vuosikokoukselle esitykset. 
 Maksamattomat lunastukset 
  Yhteen maksamattomaan lunastukseen sovittiin maksuaikaa. 
  Toiseen maksamattomaan lunastukseen, josta oli muutosesitys vireillä (muutosesitys on 

nyt hylätty oikeuskäsittelyssä) ei myönnetty jatkoaikaa. 
 Hallintopakko koskien Kaidesojan vesikorkeuden nostoa 

Aluehallintovirasto on tehnyt asiassa päätöksen jonka mukaan virasto hylkää padon 
purkamisen, mutta velvoittaa yhteisellä 1000 euron uhkasakolla asianomistajia 
hakemaan vesilain mukaista lupaa padolle vuoden kuluessa. 

 Sapsalammin ja Isorimmin lausuntopyyntö 
  ELY-keskukselle on toimitettu lausunto. 
 Saarijärven Lahdenpohjan kosteikko 

Hoitokunnan puheenjohtaja ja sihteeri ovat antaneet suostumuksen Kosteikkomaailman/ 
Juha Siekkisen laatiman toimenpidesuunnitelman mukaisen kosteikon toteutukseen. 

 Ilmoitusasiat ja muut asiat 
Käytiin läpi kokoukset joihin on osallistuttu ja tulleet tiedoksiannot ja hyväksytyt 
ruoppaushakemukset ja muut vastaavat hakemukset. 
Keskusteltiin Allasjärven imuruoppaushankkeesta, seura ei ole hakenut heille 
myönnettyä suunnittelurahaa 31.12.2016 mennessä, josta syystä raha on palautettu 
pääomaan. Heillä on suunnitelmat etenemässä ja seuraavaan hakuun on todennäköisesti 
tulossa hakemus. 

 
 
Kokous 08.02.2017 
 
 Hoitokunnan järjestäytyminen, toimihenkilöt ja edustaja maanmittaustoimituksissa 

Hoitokunnan puheenjohtajaksi valittiin Erkki Peltonen ja varapuheenjohtajaksi Markku 
Pyylampi. Hoitokunnan sihteeriksi/rahastonhoitajaksi valittiin Timo Raisio. 



 

6 
 

Hoitokunnan edustajaksi maanmittaustoimituksiin valittiin Markku Pyylampi ja 
tarvittaessa muukin hoitokunnan jäsen voi edustaa hoitokuntaa toimituksissa. 

 Vuoden 2017 avustusten hakeminen 
Avustukset julistetaan haettavaksi 10.3.2017 mennessä viime vuonna toteutetulla 
tavalla. 

 Lunastukset 2016 ja metsästyskortti tilitykset 
Käytiin läpi tilanteet ja yhden lunastuksen osalta laitettiin karhukirje liikkeelle, toisen 
maksamattoman lunastuksen osalta neuvotellaan jatkoajasta johtuen lunastuksen isosta 
kertamaksusta. 

 Kaidesojan vedenkorkeuden nosto 
  Hoitokunta on antanut asiasta lausunnon. 
 Miekkaojan patosuunnitelma 
  Miekkaojan pato on tehty lausunnon perusteella, varsinaista lupaa padolle ei ole. 
 Alavudenjärven ja Vähäjärven laiturit ja huvimajat 

Sijoituspaikoista on tehty sopimukset ja samalla annettu suostumus ruoppauksiin ja 
vesikasvillisuuden poistoon. 

 Vesiskootterikielto Sapsalammille 
Oheisena asiaan liittyvä lausuntopyyntö. Puheenjohtaja poistui asian käsittelyn ajaksi. 
Päätettiin esittää kiellon sijaan nopeusrajoitusta. 

 Ilmoitusasiat ja muut asiat 
Käytiin läpi kokoukset, joihin on osallistuttu ja tulleet tiedoksiannot ja hyväksytyt 
ruoppaushakemukset ja muut vastaavat hakemukset. 

  Hoitokunnan osoitteeksi muutetaan Raisiontie 104, 63300 Alavus. 


