
Saarento-Jokelan Osakaskunnan  

toimintakertomus vuodelta 2014 

 

Osakaskunnan vuosikokous pidettiin 29.3.2014 Ravintola Lohikukossa. Kokouksessa oli 18 osanottajaa. Kokouksen 

avasi puheenjohtaja Markku Saari. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Saari ja sihteeriksi Jouko 

Heikkilä. 

Hoitokunnan jäseniksi vuosiksi 2014 - 2015 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, Juhani Moisio ja Vesa Liila. 

Hoitokunnan puheenjohtajana kertomusvuonna toimi Markku Saari ja varapuheenjohtajana Pekka Kosenoja. Sihteerin 

ja rahastonhoitajan tehtävät hoiti Jouko Heikkilä. Hoitokunta piti kuusi kokousta. 

Mettalon venevalkaman kunnostus saatettiin päätökseen. Kääntöpaikalle ajettiin mursketta ja hiekkaa sekä kylvettiin 

heinänsiemen. Venevalkamiin hankittiin liikennemerkit, jotka sallivat vain osakaskunnan (osakkaiden) liikenteen. 

Nisoksen alueen puuston raivaus toteutettiin kaupungin myöntämän maisematyöluvan turvin. Urakka annettiin KouMet 

Oy:n suoritettavaksi. Hoitokunnan jäsenet raivasivat kolmena päivänä Ojasillalla alueen, johon metsäkoneella ei 

päässyt. Pusikkoalueiden runsauden takia urakasta aiheutui osakaskunnalle noin 3 400 euron nettokulut. Raivaus 

saatettiin päätökseen tammikuussa 2015. 

Juotinojan moottoriveneen käyttökieltoa osoittava liikennemerkin ympäristö raivattiin. 

Kaislaa niitettiin kolmantena vuotena peräkkäin Jokelan joella Hiekkasaaren ja rannan välillä. Niiton toteutti Teuvo 

Tuomala niittokoneellaan. Niitossa ja kaislan nostossa avusti Lasse Haapanen. Osakaskunta toimitti poltto- ja 

voiteluaineet. 

Vaaralliset kivet ja karit merkittiin Lappalalla kolmessa ja Jokelan joella yhdessä kohteessa. 

Vesijätön lunastuksia oli kaksi kappaletta toinen Lappalalla ja toinen Käyrälammella. 

Osakaskunnan kalastuksen valvonnasta erityiskalastusalueella vastasi Pohjois-Kymen Perhokalastajat ry. Lappalalla 

valvonnan hoiti Rane Sahanen. Osakaskunta on valtuuttanut neljä virallista kalastuksenvalvojaa. 

Erityiskalastusalueelle istutettiin 213 kg 2-vuotiasta kirjolohta ja 50 kg 2-vuotiasta järvitaimenta. 

Pyydysmerkkien jakajana ja lupien myyjänä toimi Pertti Kupias. Kalastuslupia erityiskalastusalueelle myivät lisäksi 

ravintola Lohikukko ja Käyrälampi Camping. Kalastuslupatuottoja kertyi kaikkiaan 4 641,81 euroa, josta 

pyydysmerkkien osuutta oli 1 156,00 euroa. Yksittäisiä lupia myytiin noin 200 kpl. 

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

kertomusvuonna saalista noin 39 kg. Lisäksi pyydysmerkkejä lunastaneet ja muut kalastajat saivat saalista ilmoitustensa 

mukaan noin 700 kg. 

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

kalastusalueista karttoineen sekä lupahinnasto. Internet -sivuilla voi ilmoittaa osakaskunnalle saadusta saaliista. 

Sivuston Internet-osoite on: www.saarentojokelan-osakaskunta.net. 
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