
 
Haapakylän kalastuskunta 2021 

 
 

 
 Pöytäkirja kalastuskunnan vuosikokouksesta Sumiaisissa Kahvila Korpussa 13pv lokakuuta 2021 
 
 1§  Kokouksen avasi hoitokunnan puheenjohtaja Reijo Suutala 
       toivottaen osallistujat tervetulleiksi. 
 
 2§  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Tiusanen 
 sihteeriksi valittiin Reijo Suutala 
       pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pentti Wacklin ja Erkki Kautto 
       ääntenlaskijoiksi valittiin samat henkilöt 
 
 §  Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
     Todettiin 
 
 4§  Todetaan kokoukseen osallistujat. Päätetään äänestystavasta:   
 -äänestyksen sattuessa jokaisella osakkaalla on yksi ääni 
         Osallistujat 5 osakasta. Äänestysmenettely hyväksyttiin 
  
 §  Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
     Hyväksyttiin 
   
 6§  Käsitellään toimintakertomus vuodelta 2020 
       Hyväksyttiin toimintakertomus 
 
 7§  Kuullaan selvitys tileistä vuodelta 2020 sekä toiminnantarkastajien antama lausunto. 
 
 Tilinpäätös oli 1283,59 eur ylijäämäinen. Istutusmenot 3000.07 eur joka käytettiin 3-kesäisiin tai- 
 meniin suunnitelman mukaan. Lupatuotto 3039,50, lisäksi omistajakorvaukset kahdelta vuodelta 
 yhteensä 2426,48. Kokonaistuotot 5465,98, menot 4182,39. 
 
 8§  Vahvistetaan  tilinpäätös vuodelta 2020. Päätetään myönnetäänkö tilivelvollisille 
       vastuuvapaus vuoden 2020  tileistä ja hallinnosta. 
  Vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille 
 
 9§  Päätetään kalastuksen järjestämisestä vuosina 2022. Päätetään myönnettävistä pyydysmääristä 
       osakkaille, ulkopuolisille sekä kaupallisille kalastajille sekä niistä perittävät maksut. 
 
 -Esitetään entisen käytännön jatkamista, jossa pyydysmerkkien määrälle ei aseteta rajoituksia. 
  Osakasmerkkien hinnat: 1.merkki 8 eur, seuraavat a`4 eur/kpl 
  Ulkopuoliset a`8 eur/kpl 
  Katiska vapaa kaikille 
  Osakasnuotta ympärivuotinen 80 eur, kesänuotta 40 eur. Ulkopuolinen kesänuotta 70 eur. 
  Avorysä osakas 50 eur, ulkopuolinen 70 eur. 
  Uistelu vapaa osakkaille, mukana voi olla yksi aktiivinen vieras. 
  Troolilupa 150 eur. Hinta tarkistettu vuonna 2018. Luvan myöntäjä yleinen kokous. 
  Päätettiin säilyttää lupien hinnat ennallaan 
  
 10§ Päätettiin kalastusta koskevista rajoituksista. 
 -Kuluvan vuoden aikana tulee viranomaiskäsittelyyn valmistunut Keiteleen Kalatalousalueen 
 Käyttö-  ja hoitosuunnitelma jossa on esitys myös osakaskunnan vesialueille tulevista 



 rauhoitusalueista.   Nämä huomioi taimenen vaellusreitit sekä istutusalueet. 
 Laki edellyttää otettavaksi huomioon taimenen elinolosuhteet. 
 -Päätetään KHS:n mukaisten istutusalueiden rauhoittamisesta välittömästi istutusten toteuduttua 
  osakaskunnan toimesta. 
 Päätös: 
 Kalastuskuta rauhoittaa Matilanvirran lohenistutusalueen välittömästi. Sorvalahdessa verkkokielto vuoden 
 loppuun. Pahitunsalmen ja Härkinsalmen rauhoitus osakaskunnan alueella ympäri vuoden. 
  
  
  KHS:n tultua voimaan on se luettavissa kokonaisuudessaan keiteleenkta:n sivuilta 
  Osoite: https://keiteleenkta.fi/2-haapakylan-osakaskunta/ 
  Hoitokunta ei esitä muita lisäyksiä paitsi talviaikainen verkkojen silmäkokorajoitus 55mm jatkuu. 
   
 11§ Päätettiin istutuksista seuraavaa: 
  
 -Jatketaan taimenen istutuksia määrärahoilla, jotka muodostuvat omistajakorvauksista sekä 
 lupamyyntituloista, pyrkien budjetissa vuositasolla 0-tulokseen. Päätös koskee kuluvaa vuotta sekä 
 vuotta 2022. 
 Päätös: 
 Hoitokunta suunnittelee istutukset käytettävissä olevilla varoilla 
 
 12§ Päätettiin metsästyksestä seuraavaa: 
 
 -Sorsalupa osakkaalle 10 eur. Mukana voi olla yksi vieras kausiluvalla 20 eur.  
 
 13§ Lupien myyjät: 
 
 -Keskitetään luvanmyyntiä nettiin jota markkinoidaan avattujen nettisivujen kautta (Kalakortti.com) 
   Selvitetään mahdollisia luvanmyyntipisteitä osakaskunnan alueella. 
 
 14§ Kalastuksen valvonta: 
 
 -Valvontaa suorittaa Kalatalousalueen ammattimaiset valvojat. 
 
 15§ Päätettiin pyydysmerkkien käyttämisestä seuraavaa: 
 
 -Pyydyksien merkitsemisessä noudatetaan yleisiä ohjeita ja lakiin perustuvia määräyksiä. Koroste- 
 taan että merkit ja yhteystiedot on oltava näkyvissä koskematta pyydyksiin. 
 
 16§ Päätettiin omistajakorvausten käytöstä: 
 
 -Korvaukset sisällytetään budjetin menoeriin, ensisijaisesti istutuksiin 
 
 17§ Hyväksyttiin osakaskunnalle tulo- ja menoarvio vuodelle 2021 
 
  Lupatuloja tilitettiin kokousta edeltävänä päivänä, kokonaisuuskertymä 2159 eur. 
 Omistajakorvaukset ovat n.1200 eur kuluvalle vuodelle. Yhteensä 3359 eur. 
  Istutuksiin varattiin 2000 eur. Toimintamenot 1200 eur. Yhteensä 3200. 
  Päätös: 
  Hyväksyttiin 
  
 
 
 18§ Päätettiin hoitokunnan palkkioista seuraavaa: 
 



 Käytössä olevat palkkiot 
        Puheenjohtaja: toimintamääräraha 350 eur 
        Kokousedustajat, hoitokunta: Suomen Kalastus-lehti, 15 pyydysmerkkiä. Km korvaus 
 matkustusohjesäännön mukainen. 
 Toiminnantarkastajat: Kalastus-lehti ja 15 pyydysmerkkiä 
  Päätös: 
  Säilytetään ennallaan paitsi puheenjohtajan kulukorvaus nostetaan 500 eur:oon 
          
          
 
 
 19§ Valittiin hoitokunnan jäsenet, ja heille varamiehet (suluissa) 
 
 Erovuoroiset: 
 Reijo Suutala (Tuomas Suutala) 
 Matti Tiusanen (Veikko Pellinen) 
 Pentti Häyrinen (Heikki Hyppönen) 
 Reijo Suutala ja Matti Tiusanen varamiehineen valittiin uudelleen. Pentti Häyrisen tilalle Valittiin Sauli Kalberg, 
 varalle Ville Kalberg 
 Kalastuskunnan puheenjohtajaksi valittiin Reijo Suutala, varapuheenjohtajaksi Otto Halttunen 
  
  
 20§ Toiminnantarkastajan valinta (varamies) 
 
 Toiminnantarkastajana on toiminut Pentti Wacklin. Valittiin uudelleen. Varalle Kimmo Hintikka 
 
 21§ Valittiin kokousedustajiksi: 
  Valittiin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
 
 22§Päätettiin vesialueen muusta käytöstä seuraavaa: 
  Valtuutetaan hoitokunta tarvittaessa edustamaan osakaskuntaa. 
  
 
 23§ Päätettiin pöytäkirjan nähtävänä olosta: 
 
 Pöytäkirja on nähtävillä 15.11. saakka Kahvila Korpussa, sekä nettiosoitteessa keiteleenkta.fi/ 
 2-haapakylan-osakaskunta 
 
 24§ Muut esille tulevat asiat 
 
 Tiedoksi: Sähkökaapeli upotettu Ervastin rannasta Pieneen Hietasaareen. Sopimuksen mukainen 
 korvaus 181,65 eur maksettu kalastuskunnan tilille. 
 
 Käsiteltiin nuottakalastajan omavaltaista käyttäytymistä nuotta-apajalla. Hän oli poistanut verkkoja 
 alueelta hinaamalla niitä moottorin perässä aiheuttaen vahinkoa repimällä niitä. Päätettiin lähettää 
 yleisen kokouksen nimissä kirjelmän jossa menettely ilmoitetaan laittomaksi. Perusteena kalastuslaki 
 joka sallii verkkoihin kajoamisen ainoastaan viranomaisille ja virallisille valan tehneille valvojille. 
 Jatkossa kalastuskunta saattaa tällaiset tapaukset viranomaisten hoidettaviksi. Asiaa koskeva lakipykälä 
 kirjelmään liitteeksi. 
 
 25§ Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15 
 
        Kokouksen puolesta: 
 
 



        Puheenjohtaja Matti Tiusanen    Sihteeri Reijo Suutala 
 
 
        Pöytäkirjan tarkastajat 
 
 Pentti Wacklin      Erkki Kautto 
 
        Aika ja paikka: 
  
 Sumiainen, 13.10.2021 
 
 
 
 
 


