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Toimintakertomus vuodelta 2019 

 

Osakaskunnan vuosikokous pidettiin 30.3.2019 ravintola Lohikukossa. Kokouksessa oli 12 osanottajaa. 

Kokouksen avasi puheenjohtaja Pekka Kosenoja. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Kosenoja 

ja sihteeriksi Jouko Heikkilä. 

 

Hoitokunnan jäseniksi vuosiksi 2019 - 2020 valittiin Erkki Lehto, Vesa Liila ja Markku Saari ja 

henkilökohtaisiksi  varajäseniksi Veli Ellonen, Harri Juutila ja Matias Saari.  Muina jäseninä jatkoivat 

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

Kiviranta.  

 

Hoitokunnan puheenjohtajana toimi Pekka Kosenoja ja varapuheenjohtajana Markku Saari. Sihteerinä ja 

rahastonhoitajana toimi Jouko Heikkilä. Hoitokunta piti neljä kokousta.  

 

Osakaskunta on kuulunut 1.5.2019 lähtien Valkealan – Utin yhteisalueeseen, joten uusilla 

pyydysmerkeillä on voitu kalastaa yhteisalueen kaikilla vesialueilla. 

 

Pyydysmerkkien  jakoperusteita yksinkertaistettiin niin, että kaikilla halukkailla on ollut mahdollisuus 

rajoituksetta lunastaa merkkejä. Pyydysten vaatimat merkkimäärät tarkistettiin vuosikokouksessa. 

 

Vaaralliset kivet ja karit ovat olleet merkittyinä entiseen tapaan Lappalalla kolmessa ja Jokelan joella 

yhdessä kohteessa.  

 

Osakaskunnan kalastuksen valvonnasta erityiskalastusalueella vastasi Pohjois-Kymen Perhokalastajat ry. 

Osakaskunnan vesialueiden valvontaa varten osakaskunnalla oli seitsemän valtuutettua ja ELY -

keskuksen hyväksymää valvojaa.  

 

Pyydysmerkkien jakajina ovat toimineet Tykkimäen Sauna, Pekka Kosenoja ja Jouko Heikkilä. 

Viehekalastuslupia  myivät edellä mainittujen lisäksi ravintola Lohikukko ja Käyrälampi Camping. 

Pyydysmerkkejä myytiin 263 kpl ja  viehekalastuslupia 183 kpl. 

 

Erityiskalastusalueelle istutettiin rasvaeväleikattua taimenta 50 kg keskipainoltaan 0,6 kg. 

Luonnontaimenen kalastus on kielletty kalastuslain mukaan Valkealan-Utin yhteisalueen kaikilla 

vesialueilla. 

 

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

Käyrälammelta  edellisenä kautena saalista noin 2 kg. Lisäksi pyydysmerkkejä lunastaneet ja muut 

kalastajat saivat saalista ilmoitustensa mukaan noin 406 kg. 

 

Vesijätön lunastuksia oli kolme kappaletta, Lappalalla kaksi ja Käyrälammella yksi. 

 

Valkealan – Utin yhteisalueesta on laadittu kartta, joka on lisätty osoitteeseen www.valkealan-

utinyhteisalue.fi. Kartasta löytyvät kaikki yhteisalueeseen kuuluvat vesialueet. Sivuilla on myös lupien 

myyntipaikat ja hintatiedot 

 

Osakaskunnan kotisivuilta löytyy tietoja osakaskunnan toiminnasta ja linkkejä muiden tahojen tarjoamiin 

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

tärkeimmät kalastusmääräykset, kalastusrajoitukset, lupien myyjät ja lupahinnasto sekä kartasto 

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