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Kokous 10.2.2020 
 
 Vuoden 2020 avustusten hakeminen 

Avustukset julistetaan haettavaksi 6.3.2020 mennessä viime vuonna toteutetulla tavalla. 
Hoitokunta tekee päätökset avustuksista ehdollisina ja ne vahvistetaan kevään yleisen 
kokouksen jälkeen, jossa hyväksytään talousarvio. 

 Lunastukset, avustukset ja metsästyskortti tilitykset 
  Käytiin läpi tilanteet ja myönnettiin yhdelle lunastuksen maksulle edelleen lisäaikaa. 
 Kaidesjärven patoasia 

Heikki Järviselle myönnetty lupa rakentaa osakaskunnan maalle tulvapenkere. 
 Ilmoitusasiat ja muut asiat 

Kalatalousalueen omistajakorvaukset vuodelta 2018 tulossa jakoon keväällä 2020. 
Pahajoen kunnostushankeelle annettu lupa. 
Käytiin läpi kokoukset, joihin on osallistuttu ja tulleet tiedoksiannot ja hyväksytyt 
ruoppaushakemukset ja muut vastaavat hakemukset. 
Hoitokunnalla on kaksi 100000€ määräaikaista tiliä 0,15% korolla. 

 
 
Kokous 19.3.2020 
 
 Vuoden 2020 vuosikokouksen ajankohta, paikka ja puheenjohtaja 
 Päätettiin, että kokouksen ajankohta sovitaan myöhemmin kun Korona-viruksen 

aiheuttamat ongelmat saadaan selvitettyä ja puheenjohtajaksi pyritään saamaan Kimmo 
Toivola. 

 Kokouspaikkana kaupungintalon valtuustosali jos se vain onnistuu ja pyritään 
järjestämään ennen huhtikuun loppua. 

 Vuoden 2019 tilinpäätös, toimintakertomus, palkkiot 
  Käsiteltiin ja tehtiin ehdotukset vuosikokoukselle. 
 Avustukset 2020 
  Käsiteltiin määräaikaan mennessä tulleet 6 hakemusta. 

Hakemukset: Allasjärven Kalastusseura ry, Niinimaan Kalastusseura ry, 
Ristiinkäypäjärven toimikunta, Soukkajärven Kalastusseura ry ja Sydänmaan 
Kalastusseura ry. 
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Tehtiin ehdolliset päätökset yhteensä 24075 euroa, jotka vahvistuvat jos vuosikokous 
hyväksyy esitetyn talousarvion, lisäksi pyydetään Ristiinkäypäjärven toimikunnalta 
selvitys siitä, että toimikunta on rekisteröity yhdistys. 

 Tulo- ja menoarvio 2020 ja vuosikokoukselle esitettävät sääntöjen mukaiset asiat 
  Käsiteltiin asiat ja tehtiin vuosikokoukselle esitykset. 
 Käsiteltiin muut vuosikokoukselle esitettävät asiat 
  Kokous valitsee kaksi ehdokasta kalatalousalueen hallitukseen. 
 Jääskänjärven ja Kuorasjärven kalatie 
  Ennakkoon ei esteitä, mutta asiaan palataan kun suunnitelma on lausuntokierroksella. 
 Ilmoitusasiat ja muut asiat 

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

 
 
Hoitokunta 2020-2021 
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Kokous 25.06.2020 
 
Hoitokunnan järjestäytyminen, toimihenkilöt ja edustaja maanmittaustoimituksissa 

Hoitokunnan puheenjohtajaksi valittiin Timo Raisio ja varapuheenjohtajaksi Markku 
Pyylampi. 

 Hoitokunnan sihteeriksi/rahastonhoitajaksi valittiin Timo Raisio. 
Hoitokunnan edustajaksi maanmittaustoimituksiin Markku Pyylampi ja tarvittaessa 
muukin hoitokunnan jäsen voi edustaa hoitokuntaa toimituksissa, voidaan käyttää 
tarvittaessa myös ulkopuolista asintuntijaa. 

Vuosikokouksen päätös talous- ja menoarviosta => sovitaan avustuksista 
Päätettiin että aikaisemmin myönnetyt avustukset laitetaan jakoon, lukuunottamatta 
Ristiinkäypäjärven avustusta. Kyseinen toimikunta ei ole toimittanut vuosikokoukseen 
mennessä selvitystä siitä että on rekisteröity yhdistys. 

Lunastukset, avustukset, metsästyskorttivarat  
Käytiin läpi maksetut avustukset, tulleet mesästyskorttivarat ja lunastukset. 

Ilmoitusasiat ja muut asiat 
Käytiin läp lohkomiset ja kokoukset, joihin on osallistuttu sekä tulleet tiedoksiannot ja 
hyväksytyt ruoppaushakemukset ja muut vastaavat hakemukset. 
Kuotesjärvestä on poistettu palokunnan avustuksella kuollut hirvi. 
Keskusteltiin Kuorasjärven ammattikalastuskiistasta. 

 
 
Kokous 20.11.2020 
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 Sijoitustalletukset 
Päätettiin, että tehdään vuoden jatko molemmille talletuksille mahdollisimman isolla 
korolla. 

 Suomenselän kalatalousalue 
Osakaskunnan vesialueita on Suomenselän kalatalousalueen puolella 81 ha, toimintaa 
seurataan ja osallistutaan kokouksiin. 

 Jääskänjärven kalatie 
Käyty neuvottelu, jossa päästiin kaikkia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun niin että 
suunnittelu pääsee etenemään. 

 Pienten vesijättöjen lunastuskorvaus 
Jatkossa kaupunki lähettää ennen lunastusvaatimusta kohteen tiedot hoitokunnalle 
selvitettäväksi. 

 Lunastukset, lohkomiset, avustukset, metsästyskorttivarat ja muut asiat 
Käytiin läpi maksetut avustukset, tulleet mesästyskorttivarat, lunastukset, lohkomiset ja 
kokoukset, joihin on osallistuttu sekä tulleet tiedoksiannot ja hyväksytyt 
ruoppaushakemukset ja muut vastaavat hakemukset. 
Mulkkujärvellä on tehty sorsastajille ilkivaltaa ja annettu lupa käyttää osakaskunnan 
maalla riistakameraa asian selvittämiseen. 
Vehkajärvellä katselmus ja kuulemistilaisuus, joka koskee vanhojen toimitusten 
uudelleen käsittelyä. 


