
Haukiveden osakaskunta     PÖYTÄKIRJA 

Hoitokunnan kokous 1/2022 

Aika: pe 4.2.2022 klo 17.00-18.25 

Paikka: Hotelli Rinssi-Eversti 

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

 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Tarmo Tolvanen avasi kokouksen klo 17.00. 

 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

 
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Huupponen ja Jouni Pylkkänen. 
 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 
Päätettiin hyväksyä edellisen kokouksen 5/2021 pöytäkirja. 
 

5. Kalastuksen järjestäminen ja kalavesien hoitotoimenpiteet 
 
Keskustellaan kalastuksen järjestämisestä ja kalavesien hoitotoimenpiteistä ja esityksistä yleiselle 
kokoukselle: 
- troolipyytäjät; Tolvanen, Herranen, Eronen, Behm, Inkinen ja Ovaska 
- rysälupahakemus Juha Taskinen; kolme rysää kaudella 2022  
- Juha Taskinen esittää ”Olisimme tulossa näyttelijä Kari Hietalahden kanssa esittelemään Oravin 

kalapäiville  NoTu-pohjarysää norppaturvallinen.  Ainakin Hissu ja mahdollisesti myös Tommi 
Korpela oltais tulossa. Me tarvitaan n. 25 x30m tila johon rysä pystytetään näytille. Tuomme 
myös jakoon ohjeita ja tarvikeluetteloita.  NoTu-rysäkalastuksen edistäminen on kaikkien etu.” 

- Hoitokalastushanke 2022, suunnitelma liitteenä 1. 
o hoitotoimet kohdennetaan hoitokalastuksen keinoin Oravin Kokkolanlahdelle ja 

Kallislahteen ja vesikasvillisuuden niittoa tehdään Putkisalon Selkäsalmessa. 
o Ostopalvelut (sis. alv 24 %) 16 680 €, josta omarahoitusosuus on 8 340 € 

- Hoitokalastus (syysnuottaus) 8 680€  
- Niitto 8000 € 

- Kalaistutukset 

Päätettiin esittää yleiskokoukselle, että  



- troolipyyntiluvat myönnetään Tolvaselle, Herraselle, Eroselle ja ulkopuolisille Behmille, Inkiselle 
ja Ovaskalle, jos hakevat Pienelle Haukivedelle ja Haapaselälle. 

- Juha Taskiselle myönnetään rysälupa kolmen rysän pitoon ehdollisena ja vuosi kerrallaan. 
- Juha Taskisen annetaan lupa norppaturvallisten pyydysten esittelyyn Oravin kalapäivillä. 
- Hoitokalastushanke vuodelle 2022 esitetään hyväksyttäväksi suunnitelman mukaisesti ja 

määrärahavaraus tehdään omarahoitusosuuden mukaisesti.  
- Kalaistutuksia ei tehdä tänä vuonna, mutta osallistutaan taimenkassien kustannuksiin 3000 

eurolla. 
 

6. Pyydysmaksut vuodelle 2022 
 
Päätettiin esittää yleiselle kokoukselle vuoden 2022 pyydysmaksuiksi seuraavaa:  
 

 Osakkaat Lisäyksiköt Ulkopuoliset 
 €/kpl €/kpl €/kpl 
Verkkolupa 2 2 4 
Osakaslupa, sis. 
8 verkkoa, 1 
uistin ja 
ravustus 

20   

Uistelulupa, 
ilman 
vaparajoitusta 

30 €/kausi  50 €/kausi 

Sorsastuslupa   20 €/kausi 
Trooliluvat   480 €/kausi, lupia hakeneet Ovaska, Behm 

ja Inkinen Pienelle Haukivedelle ja 
Haapaselälle 

Rysälupa   Juha Taskinen, 3 lupaa hinnaston 
mukaisesti 

 
Pyydysten yksikkömäärät säännöissä määrätyt: 
- Verkko, jokaista alkavaa 30 m pituutta kohden: 1 yksikkö 
- Katiska: 0 yksikköä 
- Rysät/paunetit, korkeus enintään 1,5 m: 2 yksikköä 
- Rysät/paunetit, korkeus 1,5-5 m: 10 kaupallisen kalastuksen yksikköä 
- Rysät/paunetit, korkeus yli 5 m: 20 kaupallisen kalastuksen yksikköä 
- Pitkäsiima (max. 100 koukkua): 2 yksikköä 
- Isku- tai vastaavat koukut 5 kpl: 1 yksikkö 
- Rapumerta 5 kpl: 1 yksikköä 
- Tuulastus (atrain), harppuuna, jouset: 1 yksikkö 
- Nuotta: 70 kaupallisen kalastuksen yksikköä 
- Rantanuotta: 20 yksikköä 
- Trooli: 120 kaupallisen kalastuksen yksikköä 
- Uistin: 1 yksikköä, lisäksi erikoislupa uistelulupa 
- Yrittäjälupa, erikoislupa yrittäjälupa 
- Kilpailulupa, erikoislupa kilpailulupa 
- Hoitokalastuslupa, erikoislupa hoitokalastuslupa 



- Tutkimus- ja koekalastuslupa, erikoislupa tutkimus- ja koekalastuslupa 
 
Erikoisluvat myöntää hoitokunta. 
 

7. Lupien myyjät vuodelle 2022 
 
Päätettiin esittää yleiselle kokoukselle, että osakaskunnan kalastuslupia myyvät kaudella 2022 Foto-
Arska, Jukka Niiranen, Jouni Pylkkänen, Carlson Savonlinna ja www.ostoluvat.fi. Lisäksi kysytään 
Mikko Rautiaista Oravista tai joku muu sopiva. 
 

8. Talousarvio 2022 
 
Osakaskunnan tilillä 4.2.2022 on 55 227,38 €. 
 
- Tulot 24 794 € 

o Omistajakorvaukset 7 000 € 
o Norppakorvaus 14 394 € 
o Kalastuslupatulot 3 400 € 

- Menot 24 794 € 
o Pyydysmerkit 304 € 
o Luvanmyyntiprovisio 10 % 240 € tai luvan kirjoitusmaksu (suositellaan)  
o Kokous-, hallinto- ja toimistokustannukset 5500 € 
o Tilitoimistopalvelut 500 € 
o Kalastuksen valvonta 2000 € 
o Hoitokalastuskustannukset 4 340 € (omarahoitusosuus) 
o Niittokustannukset 4000 € (omarahoitusosuus) 
o Istutukset (siika pienvedet + lohikassiin taimenta) 3000 € 
o Hiekon rantakala 1000 € 
o Oravin kalapäivät 900€ 
o Raudanvedet 2022 –hanke omarahoitusosuus (saadaanko talkoolaisia) max 3250 € 

 
 Vuoden 2022 tulos 0 euroa 

Talousarviovuonna on tarkoitus toteuttaa Hiekon rantakala ja Oravin kalapäivät, mikäli 
koronarajoitukset eivät yleisötilaisuuksia estä. 

Päätettiin esittää yleiselle kokoukselle edellä esitetyn mukainen talousarvio vuodelle 2022. 
 

9. Palkkiot 2022  

Päätettiin esittää yleiselle kokoukselle seuraavat hoitokunnan palkkiot 

- Puheenjohtaja 1000 €/toimikausi 
- Sihteeri 1200 €/toimikausi 
- Hoitokunnan jäsenet 50 €/kokous 
- Toiminnantarkastajille korvataan kulut laskun mukaan 
- Matkakulut maksetaan valtion matkustusohjesäännön mukaan 

 
 

http://www.ostoluvat.fi/


10. Erovuoroiset jäsenet 

Päätettiin esittää yleiselle kokoukselle, että erovuoroiset hoitokunnan jäsenet ovat Pekka Kettunen, 
Jukka Niiranen ja Kari Huupponen. Seuraavalla kaudella erovuoroiset jäsenet ovat Tarmo Tolvanen, 
Jouni Pylkkänen ja Terho Laitinen. 

11. Varainhoidon tarkastajien ja varahenkilöiden valinta 2022 

Varainhoidon tarkastajiksi päätettiin esittää yleiselle kokoukselle Seppo Niiranen ja Jukka Tiilikainen 
ja varahenkilöiksi Pekka Laitinen ja Mikko Rautiainen kaudelle 2022. 

12. Osakaskunnan edustajan ja varaedustajan valinta edustustehtäviin 

Päätettiin esittää yleiselle kokoukselle, että edustustehtävissä osakaskunnan edustaja on 
puheenjohtaja ja varaedustaja on varapuheenjohtaja. 

13. Kalastuksenvalvojien valinta ja maksettavat korvaukset 

Päätettiin esittää yleiselle kokoukselle, että kalastuksenvalvojina toimivat Terho Laitinen 
(kalastuksenvalvojien johtaja), Jukka Niiranen, Raimo Pylkkänen, Kosti Kiiskinen, Pekka Kettunen ja 
Veli-Pekka Vepsäläinen. Kalastuksenvalvonnan kustannuksista esitetään korvaukseksi maksettavan 
15 €/h ja polttoainekustannukset.  

Kalastuksenvalvojille tarpeen päivittää valvojakortit. Kurssista toimitetaan tietoa valvojille. 

14. Raudanvedet 2022 –hankkeeseen osallistuminen 

Päätettiin esittää yleiselle kokoukselle, että Haukiveden osakaskunta osallistuu Raudanvedet 2022 -
hankkeeseen hankesuunnitelman mukaisesti ja sitoutuu talkootyöhön 2500 € ja kovan rahan 
osuuteen 750 €, liite 2. Mikäli talkootyö ei toteudu suunnitelman mukaisesti, osakaskunta sitoutuu 
maksamaan erotuksen kovana rahana. 

15. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021 
 
Hoitokunta vahvistaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2021. Päätetään esittää 
tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021 toiminnantarkastajille ja yleiskokoukselle, liite 3. 
 
Vuoden 2021 tulot olivat 17779,76 € ja kulut -19010,3 ja tulos oli -1230,60 €.  
 

16. Yleisen kokouksen koolle kutsuminen 

Päätettiin kutsua yleinen kokous koolle 23.4.2022 klo 13 Hotelli Rinssi-Everstiin. Ilmoittautumiset 
pyydetään etukäteen osoitteeseen haukivedenok@gmail.com. Mikäli koronarajoitukset eivät salli 
paikalla oloa, toimitetaan ilmoittautuneille Teams –kokouskutsu. 

17. Metsästysvuokrasopimusten uusimisen tilanne  

Todettiin, että sopimukset on uusittu. 

18. Muut asiat 
 
- Päätettiin myöntää tuhkansirottelulupa lupaa anoneelle.  
- Parkulahti, kosteikkosuunnittelu aloitetaan tulevaa hankekautta varten. 
 
 

mailto:haukivedenok@gmail.com


19. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja Tarmo Tolvanen päätti kokouksen klo 18.25. 
 
 
 
 
 
Tarmo Tolvanen  Johanna Keränen 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
Kari Huupponen  Jouni Pylkkänen 
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja 

 

 
 


