
ALAVUDEN OSAKASKUNTA 
 
Toimintakertomus vuodelta 2021 (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 34 vuotta sitten ja osakkaina olivat Alavuden 
Isojakokunnan vesialueiden omistajat. Nimi vaihtui 2001 Alavudenseudun Kalastuskunta- 
nimiseksi 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: Alavuden 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. 
 



Alavuden kalastusseura ry 
Seuran yhdyshenkilö: Erkki Hietala, puhelin: 0400-772854 ja osoite: Katajarinki 24, 63400 
ALAVUS as sekä sähköposti: hietala.erkki@pp.inet.fi 
Seuran jäsenmäärä 36 henkilöä. Lupamaksujen tuotto 510 euroa. 
Alavudenjärven kalastusseura ry:n johtokunta piti kaksi kokousta 8.2. ja 2.12.  
Kalastusseuran vuosikokous pidettiin 27.5.2021 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 Pekka Kivelän, sihteeriksi Pasi Huhtalan, rahastonhoitajaksi Mauri Rapon. 
Toiminnantarkastajaksi vuosikokous valitsi Pertti Lähdevuoren ja varalle Aarre Ylisen. 
Seuran nimi muutettiin Alavuden kalastusseura ry:ksi ja uudet säännöt hyväksyttiin patentti- ja 
rekisterihallituksessa. 
Alavudenjärven kalastusseuran kalastusluvan hinnaksi määriteltiin 15€/vuosi, kalastuslupia 
päätettiin myydä myös viideksi vuodeksi 60 € hintaan. Alavuden seudun urheilukalastajien (ASUK) 
sivuilla on linkki, minkä alla on infoa Alavudenjärven kalastusseuran säännöistä, liittymisestä ja 
kalastuslupien ostopaikoista. 
Vuonna 2021 suoritettiin seuraavia toimenpiteitä: 1.9. Kuivasjärven veneelaskupaikan ruoppaus 
maansiirto Soukkalan toimesta, 7.9. Vähäjärven niitto (kustannukset 1367,90€), 21.9.-
24.9.hoitokalastusta Alavudenjärvellä, Alavudenjärven kunnostusprojekti saatiin loppuun 30.11. ja 
Pahajoki hyväksi- hanke käynnistyi vuoden2021 lopulla sekä Pahajoen loppupäähän tehtiin uusi 
kosteikko ja samalle alueelle havaintopolku. 
Alavuden kaupungin ympäristölautakunnalta saimme avustusta vesikasvillisuuden niittoon ja 
rantojen siistimiseen 450 €ja Alavuden osakaskunnalta 3000€ hoitokalastukseen, jolla kalaa nousi 
2800 kg.. 
Yleiskalastusoikeuksien käytöstä saimme omistajakorvausta vuosilta 2020-2021 yhteensä 483,64€. 
Kalastuksen valvontaa Alavudenjärvellä suorittivat Juhani Rannikko ja Mauri Rapo. 
Koronapandemia aiheutti vaikeuksia seuran toimintaan myös vuonna 2021. 
Saalismäärät 350 kg ahventa, 400 kg haukea, 2300 kg lahnaa, 200 kg kuhaa, 20 kg kiiskiä ja 400 kg 
särkeä. Seuran alueella kalastettiin 85 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 40 kpl. 
Saalismääriksi arvioitiin ahventa 800 kg, hauki 725 kg, made 45 kg, särki 600 kg ja lahna 50 kg. 
Seuran alueella kalastettiin 42 verkolla ja 56 katiskalla. 
Kalastusluvat, vuosilupa 8 euroa, lupamaksujen tuotto 320 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 ja se jatkui 2021.  
Etelä-Pohjanmaan ELY- keskus aloitti hitaasti laskemaan Iso- ja Vähä-Allasjärven vedenpintaa 
enintään 100 cm tasolle N43 +114,55 m, jotta rannanomistajat voivat kunnostaa rantojaan 
ruoppaamalla. 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 2021 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 2021 kaikkiaan 58 kpl, 
joista 11 kpl ulkopuolisia. Luvat tuottivat 520 euroa. Kalastusluvan hinta 10 euroa. 
Kalaistutuksia ei tehty, menossa istutusten hyödyn seurantajakso. 
Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopussa 108 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 Alavuden Betoni Oy:n 
ruokalassa, johon osallistui 7 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 94 jäsentä, joista kalastusluvan maksoi 94 kpl ja lupamaksut 
tuottivat 1860 euroa. 
Saalismääriksi arvioitiin 350 kg ahventa, 280 kg haukea, 180 kg särkeä, 20 kg lahnaa ja 40 kg 
siikaa. Seuran alueella kalastettiin 16 verkolla ja 28 katiskalla. 
Saalismäärään vaikutti helteinen kesä, joka laskee järvikalan käyttöä ravinnoksi. 
Kalastuslupien hinnat vuosilupa/jäsenmaksu 20 euroa ja ulkopaikkakuntalaisen vuosilupa 20 euroa. 
Johtokuntaan kuului puheenjohtaja Juha Taijala, rahastonhoitaja / sihteeri Hannu Erkkilä, 
varapuheenjohtaja: Osmo Saarimäki. Muut johtokunnan jäsenet Jari Loppi, Janne Haapasalmi, Olli 
Koskeno, Pasi Lähteenmaa ja Marko Loukasmäki. 
Vesiheinän niittoa suoritettiin Hunnakkojärvellä sekä Putula- ja Kuotesjärvellä sekä Kuorasjärvellä 
noin 212 tuntia. 
Pidettiin kahdet jäsentenväliset onkikilpailut (Kuotesjärvellä). 
Niinimaan veneenlaskupaikka kunnostettiin. 
 
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 72 jäsentä, joista 32 maksoi lupamaksunsa. Maksajista 1 oli 
ulkopuolisia. Lupamaksut tuottivat 502 euroa. 
Kalastuslupien hinnat liittymismaksu 20 euroa, vuosilupa 10 euroa ja ulkopaikkakuntalainen 10 
euroa. 
Saalismääriksi arvioitiin 170 kg ahventa, 340 kg haukea, 25 kg siikaa, 60 kg kuhaa, 25 kg särkeä ja 
16 kg lahnaa. 
Seuran alueella kalastettiin 48 verkolla, 53 katiskalla ja kahdella rysällä. 
Kalaistutuksia tehtiin 253,46 euroa (Valkeajärveen siikaa 730 kpl). 
Kalastusseura järjesti lapsille suunnatun kalastuskilpailun Katteluksen perinnepäivillä 7-8.8.2021. 
Kilpailupäivän 5 parasta palkittiin sekä päivän vonkaleen saanut. Perinnepäivät palkitsivat jokaisen 
kilpailijan lätyllä sekä pillimehulla. 
Johtokuntaan kuului puheenjohtaja Janne Kujala, varapuheenjohtaja Juhani Hautala, sihteeri Teuvo 
Kurhela, taloudenhoitaja Tarja Kurhela, Pauli Juurakko, Kari Kirvesmäki, Lauri Hovinmäki, 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 Pertti Niemi-Saari, 
taloudenhoitaja Ulla Niemi-Saari (ulkopuolinen), sihteeri Matti Hannuksela, Ari Vuollet, Erkki 
Peltonen, Timo Pyylampi, Vesa Neste 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 rapua. 
Seuran alueella kalastettiin 100 verkolla ja 120 katiskalla 
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, 
verkkorajoitus 3 verkkoa/jäsen ja ravustusrajoitus 30 mertaa/jäsen. 
Kaloja ei istutettu vuosikokouksen päätöksen mukaisesti. 
Nuottakalustolle vuorasimme varaston Sapsalammin Rimmintieltä ja siirsimme kaluston syksyllä 
sinne. Testasimme VEKE-katiskojen toimivuutta roskakalan poistossa.. 
 
Soukkajärven kalastusseura ry 
Seuran yhdyshenkilö: Juho Soukkala, puhelin: 040-4175480 ja osoite: Soukanperäntie 1255, 63355 
SEINÄJÄRVI sekä sähköposti: juho.soukkala@kuusnetikka.fi. 
Kalastusluvan maksoi 81 kpl. Jäseniä seuralla on 84 kpl. 
Jäsenen liittymismaksu 10 euroa, vuosilupa 10 euroa. 
Lupamaksujen tuotto 810 euroa. 
Johtokuntaan kuului puheenjohtaja Jouni Majamaa, varapuheenjohtaja Jouko Majamaa, 
taloudenhoitaja/sihteeri Juho Soukkala, Antti Mäenpää, Harri Runnakko ja Janne Soukkala. 
Johtokunnan kokouksia pidettiin yksi. 
Saalismääriksi arvioitiin 80 kg ahventa, 150 kg haukea, 151 kg särkeä ja 143 kg lahnaa. 
Kalanistutuksia ei tehty, eikä vesistökunnostuksia. 
Vesinäytteitä otettiin Iso-Soukka- ja Iso-Vehkajärvestä. 
Lahtirysä pyydettiin vähempiarvoista kalaa. 
Pyydysmäärät verkkoja 12 kpl, rysiä 1 kpl ja katiskoja 20 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 201 jäsentä, jäsenistä kalastusluvan maksaneita 216 joista 31 
ulkopuolisia. Lupamaksut tuottivat 4320 euroa. Kökkätyön tekijöitä 15, joilta ei peritty lupamaksua. 
Saalismääriksi arvioitiin 3400 kg ahventa, 1000 kg haukea, 6000 kg kuhaa, 4 kg made, 2 kg siikaa 
sekä 4900 kg särkeä ja lahnaa. 
Seuran alueella kalastettiin 78 verkolla, 15 katiskalla, 20 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, Ari Louvesniemi, Matti Toivola, Jani 
Pihlajamäki, Heikki Hietala, Juhani Järvinen ja Timo Rissa. 
Kuoras- ja Jääskänjärvellä verkon alin solmuväli 50 mm, luvat oikeuttavat 60m verkkoa, 3 katiskaa 
ja 100 koukkua. 
Pyydysmerkki oltava ja salon ylin lippu neonoranssi, myös talvipyynnissä avannon koosta 
riippumatta. 
Hoitokalastuksella saatiin Jääskänjärveltä 2100kg/ kökkätunteja 160h kahdella rysällä ja 
Kuorasjärveltä 5200kg/ kökkätunteja 280h neljällä rysällä. 
Johtokunnan kokouksia yksi ja yksi yleinen kokous. 


