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Kokous 22.2.2021
Lunastukset, avustukset ja metsästyskortti tilitykset
Käytiin läpi tilanteet.
Nettisivut www.alavudenosakaskunta.fi
Nettisuvut nyt toiminnassa, kehitetään eteenpäin esim. klikki, josta pääsee suoraan
maanmittauslaitoksen vesijättöjen lunastukseen.
Määräaikaiset tilit
Hoitokunnalla on yksi vuoden määräaikainen tili ja kolmen vuoden määräaikainen
turvattu sijoitus.
Vesijättöjen lunastusvaatimus pienissä alueissa
Jos kiinteistö on isompi, mutta rakennuspaikka sille merkitty, käytäntönä se että
rakennuspaikan kohdalla vesijättö lunastus 50m matkalla ”käyttörannan” kohdalla.
Jos lunastusalue on vain muutamia kymmeniä m2 (reilusti alle 100m2) niin ei tarvitse
lunastaa, mutta tietenkin saa lunastaa (vaikka koko vesijätön) jos haluaa.
Vuoden 2021 avustusten hakeminen
Avustukset julistetaan haettavaksi 15.3.2021 mennessä viime vuonna toteutetulla
tavalla. Hoitokunta tekee päätökset avustuksista ehdollisina ja ne vahvistetaan kevään
yleisen kokouksen jälkeen, jossa hyväksytään talousarvio.
Sapsalammin rumpuhanke
Päätettiin valittaa kielteisestä päätöksestä yhdessä Yhtenäinen Sapsalampi kaikille ry:n
kanssa.
Jääskänjärven säännöstelyn muuttaminen
Päätettiin tehdä muistutus, jossa kehoitetaan liittämään lupaan tarkkailu ja tarvittaessa
ennallistaminen sekä seuraamaan rantojen ruoppauksen yhteydessä ruoppausmassojen
sijoitusta niin ettei vesialue pienene nykyisestä.
Ilmoitusasiat ja muut asiat
Vehkajärven kuulemiskokouksesta ja maastokatselmuksesta on tullut pöytäkirja ja
purkuasian päätös.
Annettu puukauppavaltakirja liittyen Alueverkon 110 kV raivauksiin.
Käytiin läpi kokoukset, joihin on osallistuttu ja tulleet tiedoksiannot ja hyväksytyt
ruoppaushakemukset ja muut vastaavat hakemukset.

Kokous 1.4.2021
Vuoden 2021 vuosikokouksen ajankohta, paikka ja puheenjohtaja
Päätettiin, että kokous pidetään 30.4.2021 klo 9 ja Korona-tilanne tarkistetaan
lähempänä kokousta, alustavasti 20 ensin ilmoittautunutta pääsee kokoukseen ja loput
Teamsin välityksellä. Kokouspaikkana Huhtamäki-Sali. Puheenjohtajaksi pyritään
saamaan Kimmo Toivola.
Avustukset 2021
Käsiteltiin määräaikaan mennessä tulleet 5 hakemusta.
Hakemukset: Allasjärven Kalastusseura ry, Niinimaan Kalastusseura ry, KuorasjärvenPohjoispään-Kesämökki-Seura ry, Yhtenäinen Sapsalampi Kaikille ry ja Sydänmaan
Kalastusseura ry.
Tehtiin ehdolliset päätökset yhteensä 24060 euroa, jotka vahvistuvat jos vuosikokous
hyväksyy esitetyn talousarvion.
Tulo- ja menoarvio 2021 ja vuosikokoukselle esitettävät sääntöjen mukaiset asiat
Käsiteltiin asiat ja tehtiin vuosikokoukselle esitykset.
Käsiteltiin muut vuosikokoukselle esitettävät asiat
Kokous valitsee kaksi ehdokasta kalatalousalueen hallitukseen ja varamiehen
kalatalousalueen kokouksiin.
Pikkurimmin kunnostushanke
Keskusteltiin osakaskunnan nimenkäytöstä erilaisiin hakemuksiin ja tehtiin päätös että
nimeä voi käyttää, mutta asiaa hoitavan tahon kanssa tehdään sopimus niin että
osakaskunnan vastuulle ei jää varsinaisen hakemuksen ja sen rahoituksen hoito.
Kuivasjärven kunnostushanke
Helmi-ohjelman hanke, joka on etenemässä.
Keskisen Sulkavanjärven kosteikon rauhoitus
Sulkavankylän metsästysseura ry rauhoittaa kosteikon metsästykseltä.
Ilmoitusasiat ja muut asiat
Käytiin läpi kokoukset joihin on osallistuttu ja tulleet tiedoksiannot ja hyväksytyt
ruoppaushakemukset ja muut vastaavat hakemukset.
Hoitokunta 2021-2022
Timo Raisio, puheenjohtaja/sihteeri/rahastonhoitaja
Markku Pyylampi, varapuheenjohtaja
Juha Ikola, jäsen
Jouni Majamaa, jäsen
Veli-Pekka Teppo, jäsen
Hannu Tusa, jäsen
Mika Pihlajamäki, jäsen
Jari Hunnakko, jäsen
Vilho Lahti, jäsen
Vesa Neste, jäsen
Kokous 30.04.2021
Hoitokunnan järjestäytyminen, toimihenkilöt ja edustaja maanmittaustoimituksissa
Hoitokunnan puheenjohtajaksi valittiin Timo Raisio ja varapuheenjohtajaksi Markku
Pyylampi.
Hoitokunnan sihteeriksi/rahastonhoitajaksi valittiin Timo Raisio.
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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.
Ilmoitusasiat ja muut asiat
Majasalmen rumpuhakemukseen tulleeseen valitukseen on vastattu samoin kuin
alkuperäinen hoitokunnan päätös oli ”avustustusta ei myönnetä, koska hanke ei ole
yleishyödyllinen”.
Alavudenjärven ruoppauksesta on tullut ilmoitus.
Lapuanjoen kalastalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma on työnalla ja asiaan palataan
loppukesän kokouksessa, johon saadaan aikataulun mukaan ensimmäinen versio
suunnitelmasta.
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