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Sähköpostipalaveri 29.1.2022 
 
Määräaikaiset tilit 

Hoitokunnan vuoden mittaista määräaikaista tiliä päätettiin jatkaa vuodella ja lisäksi 
hoitokunnalla on kolmen vuoden määräaikainen turvattu sijoitus, joka erääntyy 2024. 

 
 
Sähköpostipalaveri 14.2.2022 
 
Vuoden 2022 avustusten hakeminen 
Avustukset julistetaan haettavaksi 11.3.2022 mennessä viime vuonna toteutetulla tavalla. 
Hoitokunta tekee päätökset avustuksista ehdollisina ja ne vahvistetaan kevään yleisen 
kokouksen jälkeen, jossa hyväksytään talousarvio. 
 
 
Kokous 18.3.2022 
 
Vuoden 2022 vuosikokouksen ajankohta, paikka ja puheenjohtaja 
 Päätettiin, että kokous pidetään huhtikuun viimeisellä viikolla tarkempi ajankohta 

selviää kun tiedetään salin varaustilanne (myöhemmin ajaksi varmistui 28.4.2022 klo 9 
valtakirjojen tarkistus aloitetaan klo 8). Kokouspaikkana Huhtamäki-Sali. 
Puheenjohtajaksi pyritään saamaan Kimmo Toivola. 

Avustukset 2022 
  Käsiteltiin määräaikaan mennessä tulleet 7 hakemusta. 

Hakemukset: Alavuden Kalastusseura ry, Allasjärven Kalastusseura ry, Niinimaan 
Kalastusseura ry, Sydänmaan Kalastusseura ry, Sapsalammin Kalastusseura ry, 
Miekkajärviseura ry ja Edesjärvien Kalastusseura ry. 
Tehtiin ehdolliset päätökset yhteensä 34400 euroa, jotka vahvistuvat jos vuosikokous 
hyväksyy esitetyn talousarvion. 

Tulo- ja menoarvio 2022 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 sekä päätetään vuosikokouseen ilmoittautumismenettelystä 
jatkossa. Kokoukselle ehdotetaan että valtakirjat pitää toimittaa vähintään kaksi päivää 
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ennen kokousta annettuun sähköpostiin mutta omia osakkuuksia voi edustaa 
ilmoittautumalla kokouksessa. 

Lunastukset, avustukset ja metsästyskortivarat 
Käytiin läpi tilanteet. 

Ilmoitusasiat ja muut asiat 
  Lopuksi pöytäkirjaan liitettiin sähköpostin kautta jaetut osakaskunnalle tulleet 

lohkomiset, kuulutukset, aloitusilmoitukset, lausunnot, sopimukset, päätökset ja muut 
asiat. Asioihin on voinut jokainen hoitokunnan jäsen tarvittaessa kommentoida ja 
samoin toimitaan jatkossa. Jos jokin asioista herättää kysymyksiä ja tarvetta pitää 
kokous, niin tieto siitä puheenjohtajalle ja kutsutaan kokous kasaan tai pidetään 
sähköpostikokous. 

  Lisäksi kokouksen liitteenä on Lapuanjoen kalatalousalueen viimeistelty käyttö- ja 
hoitosuunnitelma sekä Suomenselän kalatalousalueen alustava käyttö- ja 
hoitosuunnitelma. 

  Muita sähköpostilla tehtyjä ratkaisuja edellisen kokouksen jälkeen olivat OP:n 
määräaikaisen tilin jatko yhdellä vuodella ja Pahajoen kunnostussuunnitelma 
ensimmäisen vaiheen lupa. 

  Hoitokunnalle on lisäksi tullut tiedoksi että Alavudenjärven kalastusseuran nimi on 
vaihtunut Alavuden kalastusseuraksi. 
Lisäksi keskusteltiin 2023 päättyvistä kalastusseurojen vuokrasopimuksista, niihin 
palataan alkuvuodesta 2023. 

 
 
Hoitokunta 2022-2023 
Timo Raisio, puheenjohtaja/sihteeri/rahastonhoitaja 
Jari Hunnakko, varapuheenjohtaja 
Juha Ikola, jäsen 
Jouni Majamaa, jäsen 
Veli-Pekka Teppo, jäsen 
Hannu Tusa, jäsen 
Mika Pihlajamäki, jäsen 
Esa Mäki-Neste, jäsen 
Vilho Lahti, jäsen 
Vesa Neste, jäsen 
 
 
Kokous 28.04.2022 
 
Hoitokunnan järjestäytyminen, toimihenkilöt ja edustaja maanmittaustoimituksissa 
  Hoitokunnan puheenjohtajaksi valittiin Timo Raisio ja varapuheenjohtajaksi Jari 

Hunnakko. Hoitokunnan sihteeriksi/rahastonhoitajaksi valittiin Timo Raisio. 
  Hoitokunnan jäsen voi edustaa hoitokuntaa toimituksissa, voidaan käyttää tarvittaessa 

myös ulkopuolista asiantuntijaa. 
Vuosikokouksen päätös talous- ja menoarviosta => sovitaan avustuksista 
  Päätettiin että aikaisemmin myönnetyt avustukset laitetaan jakoon. 
Ilmoitusasiat ja muut asiat 
 Johtoalueen käyttöoikeussopimusta Tusan puolen osalta ei toistaiseksi allekirjoiteta. 
 Kuorasjärven kunnostustoimnpide jätetään ”lepäämään” kunnes kuullaan ranta-

asukkaiden kannanottoja. Kuivasjärven Pikkuselän ruoppaukselle annettiin suostumus. 
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Kokous 24.11.2022 
 

Pahajoen kunnostussuunnitelma 
  Projekti on keskeytyksessä ja jatkoselvittelyvaiheessa, sille on saatu jatkoaikaa syksyyn 

2023 saakka. 
Jääskänjärven ruoppaukset 
 Ruoppausilmoituksia on tehty innolla ja vesipinta nostetaan keväällä vakiokorkeuteen. 
 Pato ja kalatie ovat valmiit, mutta padon koneisto on tulossa lähiaikoina. 
  Lankkupato oli välillä liian ylhäällä ja vesipinta alkoi nousemaan, mutta tilanne on nyt 

korjattu. 
Happimittari 
  Hankittu ja lainattavana hoitokunnan puheenjohtajalta, mittarin hankinta lähti liikkeelle 

Eteläisen Edesjärven sinilevähavainnon vuoksi. 
Vainajien tuhkan sirottelu vesialueelle 
  Asiaan otettiin myönteinen kanta, mutta yksittäinen lupa selvitetään aina paikallisen 

kalastusseuran kanssa. 
Laiturin poisto Kuorasjärveltä 
  Hoitokunta ei ottanut asiaan kantaa, mutta seuraa tilannetta. 
Ilmoitusasiat ja muut asiat 

Useita ruoppausilmoituksia, myös Jääskänjärven ruopauksien lisäksi. 
Ympäristölupahakemuksia -päätöksiä ja -valituksia turvetuotantoalueista. 
Myös jatkossa hoitokunnan jäsenille jaetaan puheenjohtajalle tuleva posti ja jos jokin 
asia nousee esille, niin siitä voi ottaa välittömästi puheenjohtajaan yhteyttä ja katsotaan 
sen jälkeen menettely eteenpäin. 
Hunnakko- ja Kuotesjärvien laiturit liikuntaesteisille ovat työnalla. 
Tusanpuolen sähkölinjan uusimiseen on otettu aikalisä ja suunnitelma päivitetään. 
Keskusteltiin rantojen risukon raivaamisesta ja sovittiin, että raivaamiselle/ 
harventamiselle annetaan myös jatkossa lupa, työn tekijä voi ottaa polttopuut kohteesta, 
raivaaja on vastuussa siististä lopputuloksesta. 

 


