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Saarento-Jokelan osakaskunnan toimintakertomus vuodelta 2015 

 

Osakaskunnan vuosikokous pidettiin 28.3.2015 Ravintola Lohikukossa. Kokouksessa oli 21 osanottajaa. 

Kokouksen avasi puheenjohtaja Markku Saari. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Erkki Lehto ja 

sihteeriksi Jouko Heikkilä. 

 

Hoitokunnan jäseniksi vuosiksi 2015 - 2016 valittiin Markku Saari, Launo Tervola ja Erkki Lehto ja heidän 

henkilökohtaisiksi varajäsenikseen Harri Juutila, Juhani Moisio ja Vesa Liila. Muina jäseninä jatkoivat Jouko 

Heikkilä, Pekka Kosenoja ja Rane Sahanen sekä varajäseninä Jaakko Lehto ja Ilkka Mäkelä paitsi 

edesmenneen Pertti Kupiaksen tilalle uudeksi varajäseneksi valittiin Johanna Arvila-Atsuz. 

 

Hoitokunnan puheenjohtajana kertomusvuonna toimi Markku Saari ja varapuheenjohtajana Pekka Kosenoja. 

Sihteerin ja rahastonhoitajan tehtävät hoiti Jouko Heikkilä. Hoitokunta piti viisi kokousta.  

 

Vuosikokouksen valtuutuksen nojalla allekirjoitettiin sopimus, jolla osakaskunta antoi luvan Jyräänkosken 

pohjapadon rakentamiseen.  

 

Vuosikokous vahvisti uudet pyydysmerkkien jakoperusteet. Vuosikokous päätti valtuutuksesta maa-alueiden 

hankkimiseen vesijättömaan lunastuksissa luovutettujen tilalle sekä hyväksyi osakaskunnan varojen 

sijoitussuunnitelman ja valtuutti hoitokunnan hoitamaan käytännön toimet. 

 

Mettalon ja Ojasillan venevalkamien jälkikunnostusta jatkettiin hiekotuksella, tasoituksella ja heinänniitoilla. 

 

Nisoksella Ojasillan alueen rantaa laikutettiin tarkoituksena istuttaa koivua. 

  

Kaislaa niitettiin vähäisessä määrin Ojasillalla ja Jokelan joella. Lisäksi Jokelan joella Hiekkasaaren ja 

rannan välistä väylää piti kunnossa Teuvo Tuomala ja Lasse Haapanen perheineen. Osakaskunta toimitti 

poltto- ja voiteluaineet.  

 

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

 

Osakaskunnan erityiskalastusalueelle (Jyräänjoki, Käyrälampi ja Käyräjoki) saatiin ELY -keskuksen 

päätöksellä jatkoa vuoden 2025 loppuun saakka. Viehekalastus on mahdollista vain osakaskunnan myymillä 

viehekalastusluvilla. Lisäksi Jyräänjoella on jatkuva onkimis- ja pilkkimiskielto. 

 

Osakaskunnan kalastuksen valvonnasta erityiskalastusalueella vastasi Pohjois-Kymen Perhokalastajat ry. 

Osakaskunta valtuutti kolme uutta kalastuksenvalvojaa, joten osakaskunnalla on seitsemän valvojaa. 

 

Pyydysmerkkien jakajina toimivat ravintola Lohikukko (Johanna Arvila-Atzus), Pekka Kosenoja ja Jouko 

Heikkilä. Viehekalastuslupia  myivät edellä mainittujen lisäksi Käyrälampi Camping. Kalastuslupatuottoja 

kertyi kaikkiaan 4 606,88 euroa, josta pyydysmerkkien osuutta oli 1 356,00 euroa. Pyydysmerkkejä myytiin  

339 kpl ja yksittäisiä viehekalaslupia noin 240 kpl. 

 

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

Käyrälammelta  edellisenä kautena saalista noin 25 kg. Lisäksi pyydysmerkkejä lunastaneet ja muut 

kalastajat saivat saalista ilmoitustensa mukaan noin 686 kg. 

 

Osakaskunnan kotisivut  on uudistettu. Sivuilla on aikaisempaa enemmän tietoja ja linkkejä myös muiden 

tarjoamiin palveluihin. Sivuilta löytyvät entiseen tapaan yhteystiedot, tärkeimmät kalastusmääräykset,  

kalastusrajoitukset, lupien myyjät ja lupahinnasto. Sivuston Internet-osoite on entinen: 

www.saarentojokelan-osakaskunta.net. 

 

HOITOKUNTA 

http://www.saarentojokelan-osakaskunta.net/


 

 


