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Toimintakertomus vuodelta 2016 

 

Osakaskunnan vuosikokous pidettiin 19.3.2016 Ravintola Lohikukossa. Kokouksessa oli 16 osanottajaa. Kokouksen 

avasi puheenjohtaja Markku Saari. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Saari  ja sihteeriksi Jouko Heikkilä. 

 

Hoitokunnan jäseniksi vuosiksi 2016 - 2017 valittiin Jouko Heikkilä, Pekka Kosenoja ja Rane Sahanen ja heidän 

henkilökohtaisiksi varajäsenikseen Jaakko Lehto, Ilkka Mäkelä  ja Johanna Arvila-Atsuz. Muina jäseninä jatkoivat 

Markku Saari, Launo Tervola ja Erkki Lehto sekä varajäseninä  Harri Juutila, Juhani Moisio ja Vesa Liila. 

 

Hoitokunnan puheenjohtajana kertomusvuonna toimi Markku Saari ja varapuheenjohtajana Pekka Kosenoja 

15.4.2016 saakka ja sen jälkeen puheenjohtajana  Pekka Koskenoja ja varapuheenjohtajana Markku Saari. Sihteerin ja 

rahastonhoitajan tehtäviä hoiti Jouko Heikkilä. Hoitokunta piti kuusi kokousta.  

 

Osakaskunta liittyi jäseneksi Väliväylän hoitokalastusyhdistykseen. 

 

Nisoksella Ojasillan alueelle istutettiin 320 kpl koivun taimia. Virranniemen sillan kupeessa olevan veneiden 

nopeusrajoitusmerkin ympäristöä raivattiin merkin näkyvyyden lisäämiseksi. Kalastusalueen ja osakaskunnan 

tiedotuksia varten Ojasillan ja Mettalon lahden venevalkamiin pystytettiin ilmoitustaulut. 

  

Kaislaa niitettiin osakaskunnan toimesta Hiekkasärkillä Jokelanjoen suulla ja vähän myös Virranniemen  sillan 

yläpuolella. Lisäksi Jokelan joella Hiekkasaaren ja rannan välistä väylää piti entiseen tapaan kunnossa Teuvo Tuomala 

ja Lasse Haapanen perheineen. Osakaskunta toimitti poltto- ja voiteluaineita. Niiton kustannukset olivat 1 372 euroa. 

 

Vaaralliset kivet ja karit ovat olleet merkittyinä Lappalalla kolmessa ja Jokelan joella yhdessä kohteessa.  

 

Erityiskalastusalueella päätettiin ottaa käyttöön vuodesta 2017 lähtien vuorokausi- ja vuosiluvan lisäksi viikkolupa  

hintaan 16 euroa (aikuinen) ja  hintaan 8 euroa (alle 18-vuotias). 

 

Osakaskunnan ja Pohjois-Kymen Perhokalastajat ry:n yhteinen nuotioilta makkaranpaistoineen järjestettiin 

Paaskosken majalla kesäkuussa. Paikalla oli 11 henkilöä. Keskusteltiin mm. kalastuksen valvonnasta. Osakaskunnan 

vesialueilla oli ainakin kolmet pilkkikilpailut, kahdet Lappalalla järjestäjänä Myllykosken Jokamieskalastajat ja yhdet 

Käyrälammella järjestäjänä  Mhy Kymenlaakso. 

 

Osakaskunnan kalastuksen valvonnasta erityiskalastusalueella vastasi Pohjois-Kymen Perhokalastajat ry. 

Osakaskunnan vesialueiden valvontaa varten osakaskunnalla on seitsemän valtuutettua ja ELY-keskuksen hyväksymää 

valvojaa. Osakaskunnalle hankittiin vene vesialueiden ja kalastuksen valvontaan, kustannukset 4 030 euroa. 

 

Pyydysmerkkien jakajina toimivat Johanna Arvila-Atsuz ravintola Lohikukossa, Pekka Kosenoja ja Jouko Heikkilä. 

Viehekalastuslupia  myivät edellä mainittujen lisäksi Käyrälampi Camping. Kalastuslupatuottoja kertyi kaikkiaan 

5 398,31 euroa, josta pyydysmerkkien osuutta oli 1 495,00 euroa. Pyydysmerkkejä myytiin  299 kpl ja yksittäisiä 

viehekalaslupia noin 170 kpl. 

 

Erityiskalastusalueelle istutettiin pyyntikelpoista (pituus vähintään 50 cm) rasvaeväleikattua taimenta 200 kpl (paino 

noin 1,6 kg/kpl) ja kirjolohta 110 kpl (paino noin 1,0 kg/kpl) yhteensä 2 912 eurolla. Luonnontaimenen kalastus on 

kielletty uuden kalastuslain mukaan  kaikilla osakaskunnan vesialueilla. 

 

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

edellisenä kautena saalista noin 17 kg.. Lisäksi pyydysmerkkejä lunastaneet ja muut kalastajat saivat saalista 

ilmoitustensa mukaan noin 836 kg. 

 

Vesijätön lunastuskorvauksia saatiin Käyräjoelta (silta) ja Käyrälammelta (pyörätie) yhteensä 4 775 euroa. 

 

Osakaskunnan kotisivuilta löytyy tietoja osakaskunnan toiminnasta ja linkkejä myös muiden tahojen tarjoamiin 

palveluihin. Sivuilla on mm. hoitokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja toimihenkilöiden yhteystiedot, tärkeimmät 

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

www.saarentojokelan-osakaskunta.net. 

 

HOITOKUNTA 

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

