
Haukiveden osakaskunta     PÖYTÄKIRJA 

Hoitokunnan kokous 3/2021 

Aika ti 14.9.2021 klo 18.00-18.40 

Paikka: Teams –yhteydellä 

Läsnä: Tarmo Tolvanen, Jouni Pylkkänen, Kari Huupponen, Jukka Niiranen, Veli-Pekka Vepsäläinen, Pekka 
Kettunen, Saku Sallinen, Johanna Keränen 

Poissa: Terho Laitinen 

 

 

1. Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja Tarmo Tolvanen avasi kokouksen klo 18.00. 
 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 

4. Raudanvedet 2021 –hanke/ omarahoitusosuuden muutos 
 

Raudanvedet 2021 –hankkeessa on varauduttu 3250 € omarahoitusosuuteen, josta kovan 
rahan osuus on 750 € ja talkootyön osuus 2500 €. Talkootyötä kertyi rysäpyynnistä 
henkilötyötä 54 * 15 € = 810 € ja konetyötä 14*30 € = 420 €, josta yhteensä 1230 €. Mikäli 
talkootyötä ei hankkeen kuluessa enää lisää kerry, niin kovan rahan osuutta olisi pystyttävä 
nostamaan puuttuvilta osin eli 750 € + 1270 €, yhteensä 2020 euroon, jotta hankkeen 
kokonaisrahoitus täyttyy. Syysnuottaus on vielä tekemättä ja tarkoitus on tehdä se 
lokakuussa.  
 
Päätettiin hyväksyä 1270 euron kovan rahan osuuden nosto Raudanvedet 2021 –hankkeelle. 

 
5. Uudet hankehaut vuodelle 2022 

 
ELY-keskus todennäköisesti avaa uuden hankehaun ensi kesäkaudelle toteutettavaksi loka-
marraskuussa. Haku on noin kuukauden auki. Vesistöjen hoitoon tähtäävien hankkeisen 
sisällöksi voi rakentaa hoitokalastusta ja vesikasvillisuuden niittoa. Haetaanko uutta 
rahoitusta ja jos haetaan, niin mitkä ovat painopisteet ja kuinka suuri budjetti? Esitys pitää 
viedä myös kunnan päätöksentekoon, mikäli hankkeen hallinnointia esitetään kunnalle. 
Esillä kohteina ovat olleet niitto/ Loikansaaren Tyttösalmi ja ruoppauskohteena Ahvensalmi. 
Uudistetaanko niitto myös Tiiliruukin/Selkäsalmessa Rantasalmella? Miten Raudanveden 
hoitokalastus? 



 
Loikansaari-Tervasaari-Tyttösalmi –väylät, osa rummuista uusitaan ja niittokohteita tällä 
väylästöllä on => niittoaluekartat, joihin myös läjityssuunnitelma ja niittoilmoitus tehtävä; 
ennen jälkeen dronikuvaus + niittäjän varaus, Veli-Pekka ja Johanna tekee karttaharjoituksen 
ja kyselee ELYltä ennakkopäätöstä. 
 
Ahvensalmi:  Saku selvittää tämän hetken tilanteen. Ruoppaustarve on alueella. Uudet sillat 
on tehty. AVIn luvitus tarvitaan ruoppaukseen. 
 
Loikansaarensalmen ja Hirvilahden hoitokalastustarve; pientä lahnaa ja sorvaa runsaasti. 
Hoitonuottaus on kohteessa toimivin ratkaisu. 
 
Selkäsalmen niitto ei toteutunut ja sen niiton ehtoja selvitellään parhaillaan uusia hankkeita 
silmällä pitäen. 
 
Pidetään hoitokunnan kokous, kun ELYn hakuohjeet tulevat. 

 
6. Haukiveden osakaskunnan verkkosivujen teettäminen 

Osakaskunnan verkkosivut on teetetty Sulkasuunnittelulla ja kustannus oli noin 1000 euroa. 
Hoitokunta hyväksyy asian. 

Päätettiin hyväksyä verkkosivujen teettämisen kustannukset. 

7. Muut asiat 
 

Niittohanke ei toteudu tänä vuonna. ELY-keskuksen tekemä niittolupapäätös ei 
mahdollistanut kohteen niittämistä toivotussa aikataulussa. ELY –keskukselta on pyydetty 
linjausta tulevaisuutta varten, onko niittoa mahdollista toteuttaa ennen 15.8. Tänä vuonna 
niittäjän aikataulu ei taipunut enää tuohon, pääsi muista kohteista paikalle vasta vkon 36 
alussa ja järviruoko oli jo tuleentunut ja vesi laskenut, joten niittoa ei toteutettu. Niiton 
maastotöistä aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta Haukiveden kalatalousalueen 
Tehoa vesienhoitoon –hankkeesta on keskustelu avattu ELY –keskukseen.  
 
Valvonta: valvontaa terästetään ensi kesänä. Tiedotus ja yhteistyö oli menestyksekästä 
kuluneena kesänä. Oravin tapahtumassa kävi noin 300 henkeä. 
 
Hoitokunnan jäsenten puuttuvat varajäsenet ilmoitettiin seuraavasti: Pekka Kettusen 
varajäsen on Antti Hämäläinen ja Veli-Pekka Vepsäläisen varajäsen on Seppo Mäkinen. 
 
Johanna tarkentelee palkkiomaksutiedot hoitokuntalaisilta lähiaikana. 

 
8. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Tarmo Tolvanen päättää kokouksen klo 18.41. 

 

Tarmo Tolvanen Johanna Keränen 
 puheenjohtaja  sihteeri 


