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1. YLEISTÄ
Pohjois-Haukiveden osakaskunta perustettiin maanmittaustoimituksessa Rantasalmella
19.3.2019. Vesialue sijaitsee Haukiveden ja Haapaselän alueella muodostaen 12353 ha
yhteisen osakaskunnan. Pohjois-Haukiveden osakaskunnan virallinen rekisteröintipäivä on
28.5.2019 ja säännöt hyväksyttiin Avi:ssa 14.8.2019. Osakaskunnan tarkoitus on toimia
kalastuslaissa (379/2015) tarkoitettuna yhteisen vesialueen osakaskuntana, kehittää alueen
kalataloutta ja toimia osakkaiden edunvalvojana yhteisaluelain mukaisesti.
Osakaskunnan vuosikokous järjestettiin Korona pandemian johdosta Thl:n suositusten
mukaisesti vasta syksyllä 19.10.2020.Osakaskunnan hoitokuntaan valittiin 11 jäsentä ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet. Toiminnantarkastajiksi valittiin Raimo Lehtinen ja Yrjö
Niskanen, ja heille varahenkilöiksi Minna Juutilainen ja Juha Pärnänen.
Osakaskunnan vuosikokous hyväksyi hoitokunnan laatiman sääntömuutoksen, ja uudet
säännöt lähetettiin Aluehallintovirastoon vahvistettavaksi.
2. HOITOKUNTA
Hoitokunnan jäsenen toimikausi on sääntöjen mukaan kolme vuotta. Uusi hoitokunta
järjestäytyi Korona pandemian seurauksena poikkeuksellisesti vasta 18.1.2021 seuraavasti:
Puheenjohtaja: Niilo Pulkkinen 19.10.2020 asti. Varajäsen Veli-Pekka Multanen
Puheenjohtaja: Markku Auvinen varajäsen Vesa Auvinen
Varapuheenjohtaja: Topi Eronen varajäsen Markku Eronen
Jäsenet: Arto Hotta varajäsen Antti Pikkarainen
Eero Hartikainen varajäsen Olli Urpanen
Kauko Asikainen varajäsen Martti Eronen
Jussi Huopalainen varajäsen Esa Kristensen
Henna Majuri varajäsen Pekka Seppänen
Kari Kosunen varajäsen Pentti Ropponen
Markku Loikkanen varajäsen Juha Backman
Osmo Asikainen varajäsen Mauri Kinnunen
Pertti Kuvaja varajäsen Tarmo Tolvanen
3. KOKOUKSET
Osakaskunnan vuosikokous pidettiin 19.10.2020, jossa osallistujia 17 hlöä. Hoitokunta
kokoontui toimikauden aikana 4 kertaa ja 1 sähköpostitse. Työryhmä kokoontui 2 kertaa
valmistelemaan sääntömuutosta, vuosikokousasioita ja troolisääntöä.

4. TALOUS
Osakaskunnan talous on kunnossa ja maksuvalmius hyvä. Tilinsaldo vuoden lopussa oli
+xxx euroa. Haukiveden omistajakorvauksien tulosvaikutus siirtyi toivotusti
kalatalousalueen päätöksen mukaisesti vuodelle 2021. Pohjois-Haukiveden osakaskunnan
tili on Rantasalmen Osuuspankissa xxx. Tilin käyttöoikeudet on Henna Majuri, Topi Eronen
ja Niilo Pulkkinen 18.1.2021 asti, ja Markku Auvinen 18.1.2021alkaen.
Tilinpäätös osoitti ylijäämää +xxx euroa. Osakaskunnan kirjanpidon ja tilinpäätöksen laati
Joroisten Tili- ja kiinteistöpalvelu ky.
5. TOIMINTA
Hoitokunnan toimintaa heikensi vuoden 2020 alkanut Korona pandemia ja siihen liittyvät
kokoontumisrajoitukset. Vuosikokouksen järjestäminen siirtyi syksyyn.
Toimintasuunnitelmaa ei voitu hyväksyttää ja kaikkia hoitotoimenpiteitä ei voitu suorittaa
vuoden 2020 aikana.
Kalastuslupajärjestelmää kehittäessä huomattiin säännöissä tulkintavaikeuksia, mikä aiheutti
hoitokunnalle sääntömuutoksen valmistelun yleiselle kokoukselle.
Laadittiin Tehoa vesiensuojeluun hankesuunnitelma vuosille 2020-2022 toteutettavaksi, sekä
laadittiin ja hyväksyttiin osakaskunnalle troolisääntö.
Kalastuslupajärjestelmää kehitettiin edelleen hyödyntämään digitaalisia mahdollisuuksia,
jossa luovutaan pyydysmerkeistä ja siirrytään mobiililupiin.
Markku Auvinen on ollut valmistelemassa esitystä MMM:n norppatyöryhmässä
kalastusrajoituksista ja korvauksista. Henna Majuri on toiminut Varkauden Ämmän- ja
Kämärinkosken kunnostuksen esi- ja lohikalaselvityshankkeessa.
Osakaskunnan hoitokunnan jäsenet Markku Auvinen, Eero Hartikainen, Henna Majuri, Niilo
Pulkkinen ja Pertti Kuvaja edustavat Haukiveden kalatalousalueen hallituksessa ja
osallistuvat Haukiveden kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman laadintaan.
Henna Majuri ja Pertti Kuvaja ovat osallistuneet Haukiveden kalatalousalueen
vesienhoitosuunnittelun laadintaan.
Niilo Pulkkinen osallistui Etelä-Savon kalatalouskeskus ry:n, Virtasalmi-Joroinen ja
Haukiveden kalatalousalueiden vuosikokouksiin,sekä Varkauden velvoitekorvausten ohjaus
kokoukseen. Laadittiin lausunto Aluehallintovirastoon velvoitekorvausten käytöstä tehtyyn
valitukseen.
Osakaskunnan kotisivuja on päivitetty, ohjeistettu kalastukseen ja metsästykseen osakkaita
ja vierasluvilla toimivia. Tiemassaaren kyläyhdistys ry jakoi postilaatikoihin
kesätiedotteet.
Huolehdittiin osakaskunnan Soidinluodon laavusta, ja Rykinniemen laavusta yhteistyössä
Tiemassaaren kyläyhdistyksen kanssa.
Valtakunnallisille kalatalouspäiville osallistui Niilo Pulkkinen ja Pertti Kuvaja.

Niilo Pulkkinen, Pertti Kuvaja ja Markku Auvinen osallistuivat Rantasalmella järjestettyyn
norppakuulemistilaisuuteen 27.8.2020.
6. HOITOTOIMENPITEET JA KUSTANNUKSET
Osakaskunta istutti siianpoikasia 10000 kpl 3000 eurolla pieniin järviin tai lampiin sekä
Äimisveteen kohdistaen istutukset tasapuolisesti eri kuntien alueille.
Varkauden Stora Enso oy, Carelian Caviar oy:n ja Keski-Savon Vesi oy:n velvoitekorvaukset
ohjattiin ed. osakaskuntien päätöksellä viivästettyyn istutukseen 2v rasvaeväleikattuja
järvitaimenia ja vesikasvillisuuden niittoon. Markku Loikkanen ja Niilo Pulkkinen
järjestivät kalanpoikasten ruokinnan ja kasvatuskassin huoltotehtävät.
Kaupalliset kalastajat / osakas Markku Kettunen ja Henna Majuri pyytivät pohjarysillä
kaupallisesti särkikaloja.
7. SOPIMUKSET
Osakaskunnan hyväksymät 2019 laaditut sopimukset voimassa toistaiseksi.
Saimaannorpansuojelemiseksi tehdyt kalastusrajoitussopimukset päättyvät 2021. Hoitokunta
on varautunut uuden sopimuksen laadintaan vuonna 2021.
Hyväksyttiin Juhani Hyvösen ja Mauri Koistisen ruoppauslupahakemukset.
Pohjois-Haukiveden osakaskunta on Etelä-Savon kalatalouskeskus ry:n ,Haukiveden-,
Virtasalmi-Joroinen-, Heinäveden reitin-, Suvasveden ja Sorsavesi-Unnukan
kalatalousalueen jäsen.

8. KALASTUS- JA METSÄSTYSLUVAT JA MYYNTITULOT
Osakaskunnan vesialueella kalasti aktiivisesti vapaa-ajankalastajia.
Osakaskunnan kalastus- ja metsästysluvan myynti oli keskitetty nettimyyntiin Kalanet
oy:lle. Lupatuloja kertyi toimintakautena xxx euroa.
Kaupallisen kalastuksen lupia myönnettiin 5 kaupalliselle kalastajalle. Lupatuloja kertyi
1020,00 euroa. Kaupalliset kalastajista 3 on paikallisia 1 lk pitkä-aikaisia yrittäjiä, joiden
toiminta alueella on vakiintunutta. Lisäksi lupia myönnettiin yhdelle paikalliselle ja yhdelle
ulkopaikkakuntalaiselle 2 lk kaupalliselle kalastajalle.
Uistelukilpailulupia ei haettu.
Pyydysyksiköitä lunastettiin seuraavasti:
-

Osakkaat pyydyspaketti 93 kpl –558 yksikköä
Osakkaiden lisäyksiköitä –65 yksikköä
Vierasluvat – Vapalupa: kausi 44 kpl, kk 6 kpl, viikko 32 kpl, päivä 28 kpl – Pyydyslupa
57 yksikköä
Osakkaan metsästysluvat – 85 kpl ja osakkaan vierasluvat –21 kpl

Kaupallisen kalastuksen luvat:
–
–
–
–
–

Trooli 1 kpl - 150 yksikköä
Verkot 130 kpl – 130 yksikköä
Katiskat 30 kpl - 90 yksikköä
Rysät 5kpl – 100 yksikköä
Nuotta 2 kpl - 100 yksikköä

9. PYYDYS TAI PYYNTIRAJOITUKSET
Laakajärvellä kalastuskielto kalanpoikaskasvatuksen vuoksi.
Osakaskunnan vuosikokouksessa päätettiin rasvaevättömän järvitaimenen alamitan nosto 60
cm:iin.
Osakaskunnan vuosikokous valtuutti hoitokunnan päivittämään ja laatimaan uusi
kalastusrajoitusaluekartta.
Sopimus kalastusrajoituksista saimaannorpansuojelemiseksi ja asetus kielletyistä
pyydystyypeistä voimassa vuoteen 2021 asti.
10. KALASTUKSEN JA METSÄSTYKSEN VALVONTA
Osakaskunnan valtuuttamat valvojat tarkistivat pyydyksiä ja vapakalastajien
luvanvaraisuutta. Pyydyksien merkinnöissä ja kalastonhoitomaksuissa puutteita.
Kalanet Oy:n lupatilityksiä tarkkailtiin ja ohjeistettiin osakkaita luvanhankinnassa.
Metsästyksestä ei häiriöilmoituksia.
11. METSÄSTYS
Lupamyynnin perusteella osakaskunnan vesialueella osakkaat metsästivät aktiivisesti.
Paikalliset metsästysseurat vuokrasivat vesi-ja jättöalueita hirvijahtiin.
Osakaskunta päätti vuosikokouksessaan valtuuttaa hoitokunta päivittämään
metsästysrajoitusaluekartan.
6. ARVIO KALA- ja RAPUKANTOJEN KEHITTYMISESTÄ
Kalakannan rakenne on tervehtynyt ja petokalojen osuus kasvanut.
Muikku on levittäytymässä Varkautta kohti kuokanselälle ja isokokoinen ahven ja kuha
runsastunut.
Järvitaimen istutusten varassa, luonnonlaji edelleen heikko.
Täplärapu levittäytynyt Haukiveden koko alueelle.
Lahnalla laikkutautia esiintyy edelleen ja siika on tervehtymässä rakkoloisesta.

Muut lajit ennallaan.
7. YHTEENVETO
Osakaskunnan toimintakautta on leimannut Korona pandemia, joka tulee haittaamaan myös
vuoden 2021 toimintaa. Vuosikokous päätti valtuuttaa hoitokunnan toimimaan Korona
suosituksien mukaisesti ja toteuttamaan päätökset osakaskunnan edunmukaisesti vuonna
2021 tai seuraavaan järjestettävään vuosikokoukseen asti. Päätöksellä voidaan toteuttaa
vesienhoidon hankesuunnitelmaa, käyttöä ja hoitoa sekä toteuttaa hoitokunnan tehtäviä.
Osakaskunnan luvanmyynti ja toiminta on saanut positiivista palautetta osakkailta ja
vierailijoilta. Palautteen avulla vesialueen käytön- ja hoidonsuunnittelua voidaan edelleen
kehittää.
Osakaskunnan taloushallinto on asianmukaista, toiminnankehittämiseen ja eri
toimenpiteisiin on hyvä taloudellinen tilanne.

Liitteet: Tuloslaskelma 1.1-31.12.2020
Tase 31.12.2020
Toiminnantarkastajien lausunto

