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Kokous 20.2.2023 
 
 Lunastukset, avustukset ja metsästyskortti tilitykset 
  Käytiin läpi tilanteet. 
 Vuoden 2022 avustusten hakeminen 

Avustukset julistetaan haettavaksi 16.3.2023 mennessä viime vuonna toteutetulla 
tavalla. Hoitokunta tekee päätökset avustuksista ehdollisina ja ne vahvistetaan kevään 
yleisen kokouksen jälkeen, jossa hyväksytään talousarvio. 

 Vesialueiden vuokrasopimukset 
 Pohjat lähetetään kalastusseuroille ja riistanhoitoyhdistykselle tutustuttavaksi. Pohjat 

tarkoitus käsitellä vuosikokouksessa huhtikuun lopulla vko 17, joten siihen mennessä 
kommentit ja muutokset. 

 Erkki Peltosen kirje 
Otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. 

 Pahajoki hyväksi- hanke 
Sapsalammin purku-uoman kunnostus menossa, kohteessa tehdään iso kunnostustyö 
suunnitelman mukaisesti. 

 Määräaikaiset tilit 
Hoitokunnalla on yksi vuoden määräaikainen tili, jolle mietitään jatkoa maaliskuun 
aikana ja kolmen vuoden määräaikainen turvattu sijoitus. 

 Ilmoitusasiat ja muut asiat 
Tilit tilitoimistolla työnalla, lupailtu valmiiksi maaliskuun puolivälissä. 
Kuorasjärvelle tehty johtoalueen käyttösopimus Carunan kanssa. 
Töyrynnevan ympäristöluvan valituksesta tullut tieto. 
2 kpl lunastuksia Sapsalampi ja Polvilampi. 
Kuorasjärvellä menossa 10cm vedenkorkeuden nostohanke. 
Eteläistä Edesjärveä koskeva ELYn Helmi-hanke (hoitokalastus) käynnistymässä. 
Kalastusseura toimii hankeen vetäjänä. 
Oheisena Edesjärvien koeverkkokalastusten tulokset. 
Myös jatkossa Osakaskunta siirtää hankkeet paikallisen vuokralaisen (kalastusseura) 
hoidettavaksi, osakaskunta toimii avustusten kautta hankkeiden tukijana. 
Jos jostain syystä tarvitaan hakijaksi vesialueen omistaja niin osakaskunta tekee 
toimijan kanssa sopimuksen vastuista ja velvollisuuksista niin, että osakaskunnalle ei 
jää vastuuta hankkeesta. 
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Kokous 20.3.2023 
 
Lunastukset, avustukset ja metsästyskortivarat 

Käytiin läpi tilanteet. 
Vuoden 2023 vuosikokouksen ajankohta, paikka ja puheenjohtaja 
 Päätettiin, että kokous pidetään viikolla 17 keskiviikkona 26.4.2023 klo 9. 
 Puheenjohtajaksi lupautunut Kimmo Toivola. 
 Kokouspaikkana Huhtamäki-sali. 
Avustukset 2023 
  Käsiteltiin määräaikaan mennessä tulleet 7 hakemusta. 

Hakemukset: Alavuden Kalastusseura ry, Allasjärven Kalastusseura ry, Edesjärvien 
Kalastusseura ry, Niinimaan Kalastusseura ry, Pollarin kyläseura ry, Soukkajärven 
kalastusseura ry ja Sydänmaan Kalastusseura ry. 
Tehtiin ehdolliset päätökset yhteensä 37000 euroa, jotka vahvistuvat jos vuosikokous 
hyväksyy esitetyn talousarvion. 

Tulo- ja menoarvio 2023 ja vuosikokoukselle esitettävät sääntöjen mukaiset asiat 
  Käsiteltiin asiat ja tehtiin vuosikokoukselle esitykset. 
Määräaikainen tili 
  Päätettiin jatkaa tiliä vuodella. 
Käsiteltiin muut vuosikokoukselle esitettävät asiat 

Kokous valitsee kaksi ehdokasta kalatalousalueen hallitukseen ja varamiehen 
kalatalousalueen kokouksiin ja tehtiin ehdotukset kalastus- ja 
metsästysvuokrasopimuksista vuosikokousta varten. 
Hoitokunnasta erovuorossa Hannu Tusa, Vesa Neste, Vilho Lahti, Jari Hunnakko ja 
Mika Pihlajamäki, erovuorossa 2024 ovat Jouni Majamaa, Veli-Pekka Teppo, Timo 
Raisio, Juha Ikola ja Esa Mäki-Neste. 

Ilmoitusasiat ja muut asiat 
Tiedossa vuodelle 2023 yksi lohkominen Alavuden kaupungin kanssa ja yksi vesijätön 
lunastus Pollarinkylässä. 

  Lisäksi keskusteltiin Lapuanjoen kalatalousalueen kuulumisista, kalatalousalue on 
tekemässä elohopeamittauksia, mutta ei vie suurten kalojen ylämitta-asiaa eteenpäin. 
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Kokous 26.04.2023 
 
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 

100000€ on talletettu vuodeksi (31.3.2023-28.3.2024) Sydänmaan OP:n tilille. 
Kaupungin kanssa on suoritettu Kirkkojärven ranta-alueen puistotonttien lohkominen. 
Kaidesveden vedenkorkeuden nostovalitus on hylätty AVIssa. 
Jari Hunnakko on osallistunut Lapuanjoen kalatalousalueen vuosikokoukseen. 
Isolle Rimmille on myönnetty sähkökaapelille järven alitus ja kaapelin kaivaminen 
vesijättömaalle (Sapsalammin kalastusseura on hyväksynyt hankkeen). 

  Alkukesän aikana järjestetään kalastus- ja metsästysvuokrasopimusten allekirjoitus. 
 
 
 


