
TEKsTI VELI-PEKKA MULTANEN

Uusi os*askunta
malliksi muille
Uusi Pohj ois-Haukive den o sakaskunta kelpaa malliksi
muille. Yhdistämisessä on ymmärretty hyuit oman
vesialueen tai osakaskunnan etu. Lisäksi osakaskunnan
lupapolitiikka on asiallinen.

ohjois-Haukivedelle syntyi keväällä 2019 uu-

si iso osakaskunta. Prosessi oli pitkä ja paljon

kokouksia ja palavereja vaatinut voimannäyte,
jossa toteutui poikkeuksellisen hienosti kalas-

tuslain ensimmäinen pykälä. Kalascuslaissa todetaan:

"Tämän lain tarkoituksena on parhaaseen kä1tettävis-

sä olevaan tietoon perustuen järjestää kalavarojen eko-

logisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä k{ttö
ja hoito siten, että turvataan kalavarojen kestäväja mo-

nipuolinen tuotto, kalakantojen luontainen elinkierto

sekä kaiavarojen ja muun vesiluonnon monimuotoi-

suus ja suojelu."

Erittäin huolellisesti valmisteltu kokous
Olin itse paikalla uuden osakaskunnan yhdistämis-

kokouksessa Rantasalmella r9.3. Olen mökkitonttini
kautta pienosakkaana osakaskunnassa ja edustin ko-

kouksessa itseäni osuudella yhteisiin vesiin' Tä)tyy ko-

kouksen perusteella todeta, että osakaskuntien päät-

täjät, vesialueiden omistajat, kaupalliset kalastajat j a

projektipäällikkö Jouni Kivinen Metsähallituksesta

taustajoukkoineen olivat tehneet suuren työn,jotta pe-

rustavaan kokoukseen voitiin osallistua sillä innostuk-

sen ilmapiirillä, mikä kokouksessa va11itsi.

Kaikki asiat o1i lähes poikkeuksetta valmisteltu erit-

täin huolella ja kokouksen puheenjohtajana toiminut
Markku Auvinen veti kokouksen pitkän ja hlvin asia-

sisältöisen esityslistan asiat 1äpi asiallisesti hitaasti

kiiruhtaen. Kaikki tuohon taustatyöhön osallistuneet

niin palkalliset virkamiehet kuin talkootyötä tekevät

osakaskuntien edustajat ansaitsevat suuren kiitoksen.

Talkoo- ja vapaehtoistyö näiden asioiden luottamus-

toimissa jää hlwin usein ilman kiitosta.

Laajemmista kalavesistä hyötyvät kaikki
Allekirjoittanut tunnetaan enempi vapakalastajana.

Monenlainen muukin kalastus osakaskunnan vesillä on

tullut mökkiläisenä minulle tutuksi. Voin hlwä1lä mie-

1in tunnustautua myös kotitarvekalastajaksi.

Uuden osakaskunnan perustamisesta koituu paljon

hywää myös osakaskunnan ulkopuolisille mökkiläisille'
ranta-asukkaille ja muille kalastusta harrastaville hen-

ki1öi1le. Uuden osakaskunnan lupapolitiikka on asialli-

nen ja maltillinen. Se tarjoaa myös ulkopuolisille laajan

vesialueen ja hyvät mahdollisuudet niin vapaa-ajan-

kuin kotitarvekalastukseen a1ueella. Ulkopuolisten
viehekalastus tulee alueella jatkumaan lähes entiseen

malliin ja lupien lunastaminen on helppoa jatkossakin.

Kaikkien kalamiestenja -naisten tulee n1t vain hank-

kia tieto siitä missä ja miten saa kalastaa sekä ynmär-
tää hyvät tavat. Lainsäädäntö, kalastusrajoitukset ja ka-

lojen pylntimitat ovat helposti saatavaa tietoa jo lupia

lunastettaessa, mutta hyvät tavat tulee jokaisen kalas-

tajan omaksua itse.
Harrastetaan tervejärkistä kalastusta, päästellään

alamittaiset ja kalastetaan kohtuudella vain sen verran

mitä omassa ja lähipiirissä tarvitaan. Ylilyönteihin ja

väärinkäytöksiin ei ole varaa.
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tus on nlt kalastusalueiden väheneminen ja järkipe-
räistäminen kalatalousalueiksi.

\fåitän, että lainsäätäjä e1i eduskunta on virkamies-
kunnan suosiollisella ar,rrstuksella ollut kaukaa viisas ja
tehny lainsäädännön seilaiseksi, jossa päätöksentekoa
on siirretty alueellisesti pelikentälle, jossa parhaiten
tiedetään mitä pitää tehdäja kalastus järjestää.

Osakaskunnat toimivammiksi
Osakaskunnat ovat edelleen vesialueiden omistajina
avainasemassa. Osakaskunnista pitää vain löytää se

paljon puhuttu "yhteinen tahto" viedä asioita eteen-
päin.

Olkoon Pohjois-Haukiveden osakaskunta mallik-
si muille. Turhaa hallintoa saadaan purettua pienistä
osakaskunnista, pieniä "hä11ä väliä" alueita on saatu
hyötykäyttöön ja kalamiehillä on vapaata tilaa liikkua.
Osakaskunnissa on ollut pulaa tekijöistä ja niikijöistä,
sekin on nyt osittain korjattu, koska hoitokuntia on
vain yksi.

Alueellisia talkoomiehiä toki tarvitaan edelleenkin ja
se työ jatkuu. Hyvä tästä tulee. 3
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Kaupallisilla kalastajilla hlwiä toimintamalleja
Kaupallisilla kalastajilla tulee olla oma rauha harjoit-
taa ammattiaan niil1ä oikeuksilla, mitkä heillä ovat.
Kaupallisilta kaiastajilta 1öyqry myös toimintamalleja,
jotka ovat $wää oppia vapaa-ajankalastajille eli keski-
tytään kalastamaan kalaveden tuottoa. Kalastaminen
keskitetään kalalajeihin, jotka kyseinen vesialue kestää
ja kalastettava kala on pyryntikokoinen.

Kaupal1isi11a kalastajilla on myös hyvin oleellinen
rooli hoitokalastajina. Omana mielipiteenä pidän tär-
keänä, että järvessä säilyy riittävästi suuria yksilöitä,
sillä se takaa parhaiten luontaisen 1isäänq'rnisen.

Muutoksien vuosilr''rnmenet
Lähes viisi vuosilc).rnmentä olen ollut vavan varressa.
Pitkä on ollut se tie, kun ensimmäistä kalastuslakia
nuorena kalamiehen alkuna luin. Se o1i pienikokoinen
ohut vihkonen, jonkajokainen kalamies osasi ulkoa.

Kalastuslaki on tuona aikana uusiutunut kolmesti,
minkä lisiiksi sitä on täydennetty asetuksilla. Pilkki-
laki teki pilkkimisestä jokamiehenoikeuden. Kalastus-
alueet olivat merkittävä uudistus 9o-1uvu11a ja samaan
aikaan tuli viehekalastuslaki, joka mahdollisti yhdellä
vieheellä kalastamisen läänikohtaisesti. Uusin uudis-
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