ALAVUDEN OSAKASKUNTA
Toimintakertomus vuodelta 2020 (liitteeksi osakaskunnan yleiseen toimintakertomukseen,
tässä liitteessä keskitytään kalastusseurojen toiminnan kirjaamiseen)
Osakaskunnan toiminta kalastuksen osalta on keskittynyt kalastusseuroihin ja niissä toiminta on
ollut erittäin vilkasta kuten aikaisempinakin vuosina.
Alavudenseudun kalastuskunnan toiminta on alkanut 33 vuotta sitten ja osakkaina olivat Alavuden
Isojakokunnan vesialueiden omistajat. Nimi vaihtui 2001 Alavudenseudun Kalastuskuntanimiseksi osakaskunnaksi. Vuoden 2018 yleisessä kokouksessa hyväksyttiin uudet säännöt, joiden
myötä nimi vaihtui Alavuden Osakaskunnaksi.
Kalastuskunnan vesialueiden yhteispinta-alaksi on merkitty noin 4510 ha.
Kaikki alueiden hallinta ja hoitotoimenpiteet on vuokrasopimuksin annettu paikallisten
kalastusseurojen tehtäväksi. Vesialueet on vuokrattu kokonaisuudessaan ja vuokralaisina on 8
kalastusseuraa.
Kalastusseurat ovat: Alavudenjärven kalastusseura ry, Allasjärvien kalastusseura ry, Edesjärvien
kalastusseura ry, Niinimaan kalastusseura ry, Pollarin-Katteluksen kalastusseura ry, Sapsalammen
kalastusseura ry, Soukkajärven kalastusseura ry ja Sydänmaan kalastusseura ry.
Kalastusseurojen vuokrasopimukset uusittiin 2018 ja ovat nyt voimassa kesään 2023 saakka.

Alavudenjärven kalastusseura ry
Seuran yhdyshenkilö: Erkki Hietala, puhelin: kotiin 0400-772854 ja osoite: Katajarinki 24, 63400
ALAVUS as sekä sähköposti: hietala.erkki@pp.inet.fi
Seuran jäsenmäärä 31.12.2020 oli 41 henkilöä, joista 5 henkilöä oli maksanut 5 vuoden luvan.
Lupamaksujen tuotto 840 euroa. Lupien määrässä on pienoista kasvua verrattuna vuoteen 2019.
Alavudenjärven kalastusseura ry:n johtokunta piti kaksi kokousta 11.2. ja 5.3.
Kalastusseuran vuosikokous pidettiin 5.3.2020 Alavuden ABC:llä.
Hallitukseen valittiin sääntöjen mukaisesti puheenjohtaja sekä 5 varsinaista jäsentä ja varajäsenet.
Puheenjohtajaksi valittiin edelleen Erkki Hietala. Hallitukseen valittiin Erkki Peltonen (Antti
Järvinen), Mauri Rapo (Timo Rintala), Jukka Korpinen (Eero Myllykoski), Pasi Huhtala (Jorma
Tuhkanen), ja Pekka Kivelä (Juhani Rannikko). Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessa seuran
varapuheenjohtajaksi Jukka Korpisen, sihteeriksi Pasi Huhtalan, rahastonhoitajaksi Mauri Rapon.
Hallitus toimi edellä mainitulla kokoonpanolla vuoden 2021 vuosikokoukseen asti.
Toiminnantarkastajaksi vuosikokous valitsi Pertti Lähdevuoren ja varalle Aarre Ylisen.
Vuosikokous antoi sihteerille luvan lähettää seuran uudet säännöt hyväksyttäväksi patentti- ja
rekisterihallitukselle. Samalla muutetaan myös yhteyshenkilöiden tiedot.
Alavudenjärven kalastusseuran kalastusluvan hinnaksi määriteltiin 15€/vuosi, kalastuslupia
päätettiin myydä myös viideksi vuodeksi 60 € hintaan (sisältäen vuosiluvan 3 verkolle tai 50
koukun pitkäsiimalle, katiskojen määrälle ei rajoituksia). Kalastusluvan lunastaneet pääsevät
suoraan kalastusseuran äänioikeutetuiksi jäseniksi. Kalastusseuran taloudenhoitajan käyttöön
otettiin OP:n verkkopankki, jolla hoidetaan seuran maksuliikenne. Alavuden seudun
urheilukalastajien (ASUK) sivuilla on linkki, minkä alla on infoa Alavudenjärven kalastusseuran
säännöistä, liittymisestä ja kalastuslupien ostopaikoista.
Vuonna 2019 rakennettua onkilaituria Vähäjärvellä paranneltiin vielä kesäkuun puolivälissä
laittamalla kaiteisiin lisärimoja lasten turvallisuuden parantamiseksi onkilaiturilla.
Elo- syyskuun vaihteessa Alavudenjärvellä suoritettiin vesikasvien niittoa, jonka kustannuksista
vastasi Alavudenjärven kunnostushanke. Vähäjärvellä myös niitettiin vesikasveja samalla
kalustolla, kuin Alavudenjärvellä ja sen niiton kustannuksista (n. 800 €) vastasi Alavudenjärven
kalastusseura. Alavuden kaupungin ympäristölautakunnalta haimme avustusta vesikasvillisuuden
niittoon ja rantojen siistimiseen 900 €. Avustusta ympäristölautakunta myönsi meille 450 €.
Yleiskalastusoikeuksien käytöstä 19.8.2020 saimme vuodelta 2018 517,57 €, joka on noin 1000 €
pienempi, kuin vuodelta 2017 saatu korvaus.
Nuottauksia Alavudenjärvellä ei vuoden 2020 aikana suoritettu ollenkaan.
Kalastusseuran taloudenhoitajaa muistettiin 26.10.2020 lahjakortilla hänen täytettyä 70 vuotta.
Kalastuksen valvontaa Alavudenjärvellä suorittivat Juhani Rannikko ja Mauri Rapo.
Koronapandemia aiheutti vaikeuksia seuran toimintaan ja suunniteltujen tilaisuuksien peruutuksia.
Saalismäärät 300 kg ahventa, 350 kg haukea, 20 kg lahnaa, 150 kg kuhaa ja 50 kg särkeä.
Seuran alueella kalastettiin 80 verkolla ja 15 katiskalla.
Allasjärvien kalastusseura ry
Seuran yhdyshenkilö: Jukka Pakkala, puhelin: 0400-861109 ja osoite: Taipaleentie 79, 63370
TAIPALUS sekä sähköposti: jukpak@gmail.com. Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopussa 68 kpl.
Saalismääriksi arvioitiin ahventa 750 kg, hauki 900 kg, made 50 kg, särki 500 kg ja lahna 200 kg.
Seuran alueella kalastettiin 40 verkolla, 50 katiskalla ja 25 koukulla.
Kalastusluvat, vuosilupa 8 euroa, lupamaksujen tuotto 544 euroa.
Johtokuntaan kuului puheenjohtaja Jukka Pakkala, varapuheenjohtaja Asko Raiski, taloudenhoitaja
Mira Järvelä, sihteeri Reijo Taipalus, Asko Mäenpää, Pekka Yritys, Harri Ylämäki, Kyösti Järvelä
ja Aarne Saarijärvi. Vuosikokous pidetty 8.9.2020.
Kunnostustoimenpiteet jatkuvat, vesikasvillisuutta niitetty edellisvuosien tapaan.
Iso- ja Vähä-Allasjärven säännöstelyn muutokseen ja järvien kunnostushankkeeseen kuuluva
järvien tilapäinen vedenpinnan laskeminen aloitettiin syyskuussa 2020. Etelä-Pohjanmaan ELYkeskus aloitti hitaasti laskemaan Iso- ja Vähä-Allasjärven vedenpintaa enintään 100 cm tasolle N43
+114,55 m, jotta rannanomistajat voivat kunnostaa rantojaan ruoppaamalla. Vuoden 2020
ruoppaukset tapahtuivat syksyn ja alkutalven aikana pääosin kuivatyönä. Iso- ja Vähä-Allasjärven
järvitoimikunta organisoi rantojen ruoppauksia ja kaivumassojen läjityksiä.
Kalastusseuran omistama lautta moottorilla virkistyskäytössä.

Edesjärvien kalastusseura ry
Seuran yhdyshenkilö: Timo Raisio, puhelin: 0400-598017 ja osoite: Raisiontie 104, 63300
ALAVUS sekä sähköposti: timo.raisio@galileo.fi.
Kalastusseuran toiminta oli pääsääntöisesti vesistöjen kunnostamista ja kalakannan parantamista.
Vuonna 2020 kalastettiin ilman pyydysmerkkejä ja ilman pyydysrajoituksia.
Saalismäärät 350 kg ahventa, 1100 kg haukea, 300 kg lahnaa, 2 kg madetta ja 1500 kg särkeä.
Seuran alueella kalastettiin 30 verkolla, 5 koukulla ja 60 katiskalla.
Lupamaksut hoidettiin viitepankkisiirroilla. Kalastuslupia myytiin vuonna 2020 kaikkiaan 60 kpl,
joista 11 kpl ulkopuolisia. Luvat tuottivat 550 euroa. Kalastusluvan hinta 10 euroa.
Kalaistutuksia tehtiin 1493,75 eurolla, Pohjoiseen Edesjärveen kuhaa 3327 kpl ja Eteläiseen
Edesjärveen siikaa 1700 kpl.
Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopussa 111 jäsentä.
Johtokuntaan kuului puheenjohtaja/sihteeri/ rahastonhoitaja Timo Raisio, varapuheenjohtaja Marko
Kallio, Veikko Maja, Veikko Manninen, Jaakko Myllykangas ja Heimo Hirsimäki.
Alavuden Osakaskunnassa Edesjärvien Kalastusseuraa on edustanut Timo Raisio ja hän on samalla
toiminut osakaskunnassa puheenjohtajana/sihteerinä/rahastonhoitajana.
Johtokunta kokoontui toimintavuonna kaksi kertaa. Vuosikokous järjestettiin ABC:n kabinetissa,
johon osallistui 10 henkilöä.
Niinimaan kalastusseura ry
Seuran yhdyshenkilö: Hannu Erkkilä, puhelin: 040-5643328 ja osoite: Tönkäntie 4, 66440
TERVAJOKI sekä sähköposti: hannu.erkkila@veo.fi.
Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopussa 92 jäsentä, joista kalastusluvan maksoi 92 kpl ja lupamaksut
tuottivat 1380 euroa.
Saalismääriksi arvioitiin 310 kg ahventa, 250 kg haukea, 210 kg särkeä, 60 kg lahnaa ja 50 kg
siikaa. Seuran alueella kalastettiin 15 verkolla ja 29 katiskalla.
Kalastuslupien hinnat vuosilupa/jäsenmaksu 15 euroa ja ulkopaikkakuntalaisen vuosilupa 15 euroa.
Johtokuntaan kuului puheenjohtaja Juha Taijala, rahastonhoitaja / sihteeri Hannu Erkkilä,
varapuheenjohtaja: Osmo Saarimäki. Muut johtokunnan jäsenet Janne Haapasalmi, Olli Koskeno,
Pasi Lähteenmaa, Marko Loukasmäki ja Niilo Hunnakko.
Vesiheinän niittoa suoritettiin Hunnakkojärvellä sekä Putula- ja Kuotesjärvellä noin 253 tuntia.
Pidettiin kahdet jäsentenväliset onkikilpailut (Hunnakkojärvellä ja Kuotesjärvellä).
Niinimaan veneenlaskupaikka raivattiin.
Niittokaluston kanssa oli ongelmia: 2 perämoottorista hajosi vaihteisto samana kesänä.
Pollarin-Katteluksen kalastusseura ry
Seuran yhdyshenkilö: Janne Kujala, puhelin: 050-4669511 ja osoite: Konstantie 210, 63300
ALAVUS sekä sähköposti: kujala.janne.89@gmail.com.
Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopussa 71 jäsentä, joista 35 maksoi lupamaksunsa. Maksajista 7 oli
ulkopuolisia. Lupamaksut tuottivat 432 euroa.
Kalastuslupien hinnat liittymismaksu 20 euroa, vuosilupa 10 euroa ja ulkopaikkakuntalainen 10
euroa.
Saalismääriksi arvioitiin 170 kg ahventa, 340 kg haukea, 20 kg siikaa, 40 kg kuhaa, 25 kg särkeä ja
16 kg lahnaa.
Seuran alueella kalastettiin 48 verkolla, 53 katiskalla ja kahdella rysällä.
Kalaistutuksia tehtiin 598,92 euroa (Kuhaa 2300 kpl).
Johtokuntaan kuului puheenjohtaja Janne Kujala, varapuheenjohtaja Juhani Hautala,
taloudenhoitaja Tarja Kurhela, sihteeri Teuvo Kurhela, Pauli Juurakko, Allan Kattelus, Lauri
Hovimäki, Raimo Lamminmäki ja Jorma Kujala.

Sapsalammen kalastusseura ry
Seuran yhdyshenkilö: Esa Mäki-Neste, puhelin: 0500-840925 ja osoite: Mäkinesteentie 91, 63340
SAPSALAMPI sekä sähköposti: esa.makineste@gmail.com.
Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopussa 162 jäsentä, joista 162 maksoi lupamaksunsa, lisäksi yksi
ulkopuolinen luvanmaksaja. Kalastusluvat tuottivat 632 euroa
Johtokuntaan kuului puheenjohtaja Esa Mäki-Neste, varapuheenjohtaja Ari Valkealahti,
taloudenhoitaja Ulla Niemi-Saari (ulkopuolinen), sihteeri Matti Hannuksela, Ari Vuollet, Pertti
Niemi-Saari, Erkki Peltonen, Timo Pyylampi ja Jarmo Asunmaa.
Saalismääriksi arvioitiin 250 kg ahven, 800 kg hauki, 20 kg siika, 500 kg lahna, 20 kg kuha, 100 kg
made, 100 kg kuorre, 30 kg muikku ja 200 kg särki sekä 80 kpl jokirapua.
Seuran alueella kalastettiin 100 verkolla, 120 katiskalla ja 250 rapumerralla.
Kalastuslupien hinnat: liittymismaksu 6 euroa, vuosilupa jäsenltä 10 euroa, viisi vuotta 30 euroa
sekä ulkopaikkakuntalaiset vuosilupa 26 euroa, kuukausi 14 euroa, viikko 9 euroa ja päivä 4 euroa.
Kuhan ottaminen kielletty toistaiseksi Osmanjärvessä. Siian pyynnin verkkokoon rajoitus 50 mm.
Ravustusrajoitus 40 mertaa/jäsen ja verkkorajoitus 3 verkkoa/jäsen.
Kaloja ei istutettu vuosikokouksen päätöksen mukaisesti.
Hoitokalastusta Erkki Peltosen vetämänä Ähtärin Vähä-Haapajärvellä (kolme vetoa), jossa
hoitokalastus jatkuu vielä kesällä 2021.
Soukkajärven kalastusseura ry
Seuran yhdyshenkilö: Juho Soukkala, puhelin: 040-4175480 ja osoite: Soukanperäntie 1255, 63355
SEINÄJÄRVI sekä sähköposti: juho.soukkala@kuusnetikka.fi.
Kalastusluvan maksoi 83 kpl. Jäseniä seuralla on 90 kpl.
Jäsenen liittymismaksu 10 euroa, vuosilupa 10 euroa.
Lupamaksujen tuotto 835 euroa.
Johtokuntaan kuului puheenjohtaja Jouni Majamaa, varapuheenjohtaja Jouko Majamaa,
taloudenhoitaja/sihteeri Juho Soukkala, Antti Mäenpää, Harri Runnakko ja Seppo Sivula.
Johtokunnan kokouksia pidettiin yksi.
Saalismääriksi arvioitiin 106 kg ahventa, 178 kg haukea, 450 kg särkeä ja 109 kg lahnaa.
Kalanistutuksia ei tehty, eikä vesistökunnostuksia.
Vesinäytteitä otettiin Iso-Soukka- ja Iso-Vehkajärvestä.
Ostettiin lahtirysä, jolla saatiin vähempiarvoista kalaa noin 900 kg.
Pyydysmäärät verkkoja 6 kpl, rysiä 1 kpl ja katiskoja 22 kpl.
Sydänmaan kalastusseura ry
Seuran yhdyshenkilö: Matti Hautakorpi, puhelin: 050-3370473 ja
osoite: Hunnakonmäentie 224, 61170 SÄÄSKINIEMI sekä sähköposti
sydanmaankalastusseura@gmail.com.
Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopussa 209 jäsentä, jäsenistä kalastusluvan maksaneita 258 sekä 49
ulkopuolisia. Lupamaksut tuottivat 5160 euroa. Kökkätyön tekijöitä 12, joilta ei peritty lupamaksua.
Saalismääriksi arvioitiin 3600 kg ahventa, 1000 kg haukea, 5200 kg kuhaa, 2 kg made, 1 kg siikaa
sekä 18579 kg särkeä ja lahnaa.
Seuran alueella kalastettiin 80 verkolla, 10 katiskalla, 30 koukulla ja 12 rysällä.
Kalastuslupien hinnat vuosilupa 20 euroa, ulkopaikkakuntalaisen uistelulupa 20 euroa.
Johtokuntaan kuului puheenjohtaja Matti Hautakorpi, varapuheenjohtaja Vesa Louvesniemi,
taloudenhoitaja Marika Hautakorpi, sihteeri Jorma Nyrhinen, Esko Louvesniemi, Ari Louvesniemi,
Raili Kiviluoto, Jani Pihlajamäki, Heikki Hietala, Juhani Järvinen ja Timo Rissa.
Kuoras- ja Jääskänjärvellä verkon alin solmuväli 50 mm, luvat oikeuttavvat kaksi verkkoa, 2 rysää
(suurin pyyntikorkeus 1 m), 3 katiskaa ja 200 koukkua.
Pyydysmerkki oltava ja salon ylin lippu neonoranssi, myös talvipyynnissä avannon koosta
riippumatta.
Hoitokalastuksella saatiin Jääskänjärveltä 2400 kg/ kökkätunteja 102 h, Kuorasjärveltä 16179 kg/
kökkätunteja 534 h, yhteensä 18579 kg/ kökkätunteja 636 h.
Johtokunnan kokouksia yksi ja yksi yleinen kokous.

