
Saarento-Jokelan Osakaskunnan  

toimintakertomus vuodelta 2012 

Osakaskunnan vuosikokous pidettiin 31.3.2012 Ravintola Lohikukossa. Kokouksessa oli 18 

osanottajaa. Kokouksen avasi puheenjohtaja Markku Saari. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi 

valittiin Markku Saari ja sihteeriksi Jouko Heikkilä. 

Hoitokunnan jäseniksi vuosiksi 2012 - 2013 valittiin Jouko Heikkilä, Pekka Kosenoja ja Rane 

Sahanen sekä heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen Jaakko Lehto, Ilkka Mäkelä ja Pertti 

Kupias. Muina jäseninä jatkoivat Markku Saari, Launo Tervola ja Erkki Lehto sekä heidän 

henkilökohtaisina varajäseninään Harri Juutila, Vesa Liila ja Eeva Sallinen. 

Hoitokunnan puheenjohtajana kertomusvuonna toimi Markku Saari ja varapuheenjohtajana Pekka 

Kosenoja. Sihteerinä ja rahastonhoitajana toimi Jouko Heikkilä. Hoitokunta piti viisi kokousta. 

Kaislaa niitettiin Jokelan joella Hiekkasaaren ja rannan välillä useana päivänä heinä-elokuussa ja 

kerran syyskuussa. Niiton toteutti Teuvo Tuomala niittokoneellaan. Niitossa ja kaislan nostossa 

avusti Lasse Haapanen ja joukko mökkiläisiä. Osakaskunta hankki polttoaineet. Lisäksi kaislaa 

niitettiin Huokonojan suulta Lehdon tontin ja Ihanaisen saaren väliltä. Kaislat nostettiin vedestä 

hoitokunnan jäsenten voimin. 

Vaarallisten kivien ja karien merkintä toteutettiin toista kertaa merkitsemällä neljä kohdetta. 

Osakaskunnan kalastuksen valvonnasta erityiskalastusalueella vastasi Pohjois-Kymen 

Perhokalastajat ry. Lappalalla valvontaa suoritti Rane Sahanen. 

Lappalalla suoritettiin elokuussa syvänteiden koenuottausta troolipussilla hoitokalastuksen ja 

istutustarpeiden kartoittamiseksi. Lisäksi Lappalalla pidettiin hoitorysää Valkealan kalastusalueen 

toimesta. 

Erityiskalastusalueelle istutettiin 65 kg nelivuotista järvitaimenta. Lappalaan istutettiin yhteensä 

1200 kpl rapuja kahdessa eräässä elokuussa ja lokakuussa. 

Pyydysmerkkien jakajana toimi Pertti Kupias ja kalastuslupia erityiskalastusalueelle myivät 

ravintola Lohikukko ja Käyrälampi Camping . Erityiskalastusluvan on voinut lunastaa myös 

maksamalla luvan hinnan osakaskunnan pankkitilille. Kalastuslupatuottoja kertyi kaikkiaan 4 

542,60 euroa, josta pyydysmerkkien osuutta oli 1 087,00 euroa. Osakaskunnan tulos vuodelta 2012 

oli ylijäämäinen. 

Pohjois-Kymen Perhokalastajat ry:n saalispäiväkirjan mukaan sen jäsenet saivat Jyräänjoelta ja 

Käyrälammelta kertomusvuonna saalista 42,5 kg. Lisäksi pyydysmerkkejä lunastaneet ja muut 

kalastajat saivat saalista ilmoitustensa mukaan 330,3 kg kokonaissaaliin ollessa 372,8 kg. 

Osakaskunta uusi kertomusvuonna vesialueidensa kartat, joita saa tarvittaessa lupien myyjiltä. 

Osakaskunta ylläpiti Internet -sivuja, joilla on tietoja osakaskunnasta, kalastusmääräyksistä, 

kalastusrajoituksista ja kalastusalueista karttoineen sekä lupahinnasto. Internet -sivuilla on voinut 

ilmoittaa osakaskunnalle myös saadusta saaliista. Sivuston Internet-osoite on: 

www.saarentojokelan-osakaskunta.net. 
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