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1. YLEISTÄ 

 

Osakaskunnan toimintaa ja suunnittelua hankaloittaa Suomessa ja maailmalla leviävä Corona-virus. 

Osakaskunnan vuosikokous järjestetään kun Thl:n kokoontumisrajoitukset päättyvät ja voidaan 

turvallisesti kokoontua. Osakaskunnalle ei suunnitella tapahtumia vuodelle 2021, koska niiden 

järjestelytyö vaatii huolellista valmistelua ja koronariski voi estää niiden toteuttamisen. 

Toimintasuunnitelma perustuu vuoden 2020 tehtyihin vuosikokouspäätöksiin ja hoitokunnalle 

myönnettyihin valtuuksiin. 

 

Osakaskunnan varallisuus ja resurssit järjestää hallinto, hoitotoimenpiteitä, tapahtumia, koulutuksia 

ja toimia osakkaiden ja vesialueen osakkaiden eduksi on hyvät. Osakaskunnan hoitokunta toimii 

aktiivisena jäseninä eri kalatalousalueissa ja järjestöissä osakaskunnan edunvalvojina. 

 

Osakaskunnan tavoitteena on kehittää toimintaa osakkaiden ja eri kalastajaryhmien toiveiden 

mukaisesti. Vesialueen hyvää tilaa ylläpidetään ja hoitotoimenpiteet kohdistetaan tutkimus ja 

asiantuntijoiden avustuksella tarpeellisiin kohteisiin. Toteutetaan alueelle laadittavaa 

vesienhoitosuunnitelmaa resurssien mukaan. 

 

Kalastusharrastus on lisääntynyt Korona pandemian aikana ja pyyntimuoto on pääosin 

vapakalastusta. Osakaskunnan laajat ja monipuoliset sekä hyvälaatuinen vesistö lisää kalastajia, ja 

matkailulla tulee olemaan suurempi merkitys kuin aikaisemmin. Vuoden 2021 odotetaan 

kalastuslupatulojen säilyvän yhtä hyvänä. Osakaskunnan lupajärjestelmän kehittäminen ja 

tavoitettavuus edistää kalastusharrastuksen mahdollisuuksia. 
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2. HOITOKUNTA 

 

Osakaskunnan hoitokunta jatkaa toimikautena 2019-2021 saakka. Hoitokunnan jäsenistä kolmannes 

on erovuoroisia, jotka arvotaan sääntöjen mukaisesti. Hoitokunnan jäsenvalinnoissa huomioidaan 

osakkuus ja alueellinen edustus. 

 

Hoitokunnan jäsenet 2020-: 

 

Topi Eronen varalla Markku Eronen 

Arto Hotta varalla Antti Pikkarainen 

Eero Hartikainen varalla Olli Urpanen 

Kauko Asikainen varalla Martti Eronen 

Jussi Huopalainen varalla Esa Kristensen 

Henna Majuri varalla Pekka Seppänen 

Kari Kosunen varalla Pentti Ropponen 

Markku Auvinen varalla Vesa Auvinen 

Markku Loikkanen varalla Juha Backman 

Osmo Asikainen varalla Mauri Kinnunen 

Pertti Kuvaja varalla Tarmo Tolvanen 

 

3. KOKOUKSET 

 

Osakaskunnan hoitokunta järjestää sääntöjen määräämän vuosi- tai tarvittaessa ylimääräisen 

kokouksen Korona rajoituksien edellyttämällä tavalla. 

 

Hoitokunta kokoontuu ja pyytää tarvittaessa asiantuntijoita kokouksiinsa sekä nimeää tarvittaessa 

työryhmiä toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. 

 

4. TALOUS 

 

Osakaskunnan taloutta pidetään kunnossa ja maksuvalmiutta hyvänä. Omavarallisuus säilytetään 

ennallaan, toiminnan tulojen ja menojen pysyen tasapainossa. Toteutetaan vuoden 2020 

talousarviota ja vuosikokouspäätöksiä. 

 

 

5. TOIMINTA 

 

Osakaskunta keskittyy toiminnan kehittämiseen ja hankesuunnitelman toteutukseen. Kotisivuja ja 

ohjeita päivitetään, sekä neuvotaan osakkaita ja ulkopuolisia asiakkaita tarpeen mukaan. 

 

• Koulutus 

Osakaskunta osallistuu tarvittaessa erilaisiin koulutustilaisuuksiin, jotka edistävät toimintaa ja 

edunvalvontaa. 

Toimitaan yhteistyössä kala- ja ympäristötutkimuksen kanssa. 



• Tapahtumat 

Osakaskunta ei järjestä tapahtumia 2021 Korona pandemian vuoksi. 

Hoitokunta suunnittelee alustavasti tuleville vuosille tapahtumia tai koulutustilaisuuksia toiminnan 

tukemiseksi, kunnes kokoontumisrajoitukset poistuvat. 

 

• Tiedotus 

Toimitaan yhteistyössä alueen ja alan lehtitoimituksien kanssa ja osallistutaan osakaskuntaan 

liittyviin artikkeleihin tarpeen mukaan. 

 

Julkaistaan kokouskutsut sääntöjen määräämällä tavalla ja päivitetään kotisivuja www.pohjois-

haukivesi.fi 

 

Tiedotetaan saimaannorpan suojelemiseksi tehdystä kalastuksen rajoitussopimuksesta ja sen 

sisällöstä, sekä aiheeseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Ohjataan kalastusta norppaturvalliseen 

pyyntimuotoihin. 

 

Tiedotetaan alan tutkimus- ja neuvontajärjestöjen julkaisuista kotisivuilla ja toimitaan yhteistyössä 

alueen yhdistyksien kanssa. 

 

Tiedotetaan hoitokunnan jäseniä sähköpostitse. 

 

• Edustus 

Osallistutaan kalatalousalueiden ja kalatalouskeskuksen kokouksiin. 

 

Osallistutaan Haukiveden ja Virtasalmi-Joroinen käyttö- ja vesienhoidonsuunnitteluun. 

 

• Jäsenyydet 

Etelä-Savon kalatalouskeskus ry:n jäsen. 

 

Haukiveden-, Virtasalmi-Joroinen-, Heinäveden reitin-, Suvasveden- ja Sorsavesi-Unnukan 

kalatalousalueiden jäsen. 

 

• Hoitotoimenpiteet 

Toteutetaan osakaskunnan hankesuunnitelmaa 2020-2022. 

 

Osallistutaan Varkauden koskien lohikalaselvitykseen ja alueen purokunnostuksiin. 

 

Istutetaan siianpoikasia pieniin järviin ja lampiin kohdistaen istutukset tasapuolisesti eri 

osakaskunnan vesialueille. Kartoitetaan pienet järvet ja lammet. 

 

Myönnetään osakkaiden omaehtoisiin hoitokalastuksiin luvat. 

 

Toimenpiteistä laaditaan suunnitelmat ja kustannusarviot, sekä kilpailutetaan toimijat tarvittaessa. 

 

• Sopimukset 

Laaditaan uudet metsästysvuokrasopimukset metsästysseurojen kanssa vuosikokouspäätöksen 

mukaisesti. 

 

Jatketaan voimassa olevia sopimuksia. 
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Valmistellaan uutta sopimusta Ely:n kanssa saimaannorpansuojelemiseksi. 

 

Laaditaan uusia sopimuksia hoitokunnalle myönnetyin valtuuksin. 

 

• Maa-alueet 

Osakaskunnan maa-alueet säilytetään luonnontilassa ja osakkaiden käytössä. 

 

• Kalastus 

Osakkaiden ja ulkopuolisten kalastusluvat Kalanet oy:ltä 2021 kalenterivuosi 1.1-31.12, kuten 

kalastonhoitomaksu. Vuoden 2022 kalastusluvat 1.1-31.12.2022 päätetään 2021 vuosikokouksessa. 

 

Lupajärjestelmää kehitetään yhteistyössä Kalanet oy:n kanssa. Virtuaaliluvan käyttöönottoon 

tutustutaan tai otetaan käyttöön vuosikokouksen päätöksen mukaisesti. 

 

Kaupallisen kalastuksen lupia myönnetään ensisijaisesti paikallisille 1lk ja 2 lk kaupallisille 

kalastajille hakemuksen mukaan, joiden toiminta alueella on vakiintunutta. 

 

Myönnetään erikoislupia tarvittaessa. Ehdotetaan suurille tapahtumille maksua. 

 

• Metsästys 

Metsästysluvan hankinta 2021 Kalanet Oy:ltä 1.1 alkaen metsästyskaudelle 1.8.2021-31.7.2022. 

Seuraava metsästyskausi päätetään 2021 vuosikokouksessa. 

 

Metsästysvuokrasopimukset muutetaan osakaskunnan vuosikokouksen päätöksen mukaisesti. 

 

Metsästyslupatulot ohjataan osakaskunnan alueella toimivien metsästysseurojen riistan- ja 

vieraslajienhoitoon. 

 

Metsästysrajoitusaluekarttoja päivitetään osakaskunnan kokouksen päätöksen mukaisesti. 

 

• Pyydys- ja pyyntirajoitukset 

Noudatetaan hyväksyttyjä päätöksiä, sopimuksia ja sääntöjä, sekä kalastuslakia. 

 

• Kalastus- ja metsästyslupien valvonta. 

Osakaskunnan valtuuttamat valvojat tarkastavat pyydyksiä, vapakalastajien ja metsästäjien 

luvanvaraisuutta. Pyydysten merkinnästä, luvanvaraisuudesta ja kalaston- ja riistanhoitomaksusta 

neuvotaan asiakkaita tarpeen mukaan. 

Valvontaa ohjeistetaan ja toimintatapoja yhtenäistetään koko alueelle. 

 

Tarkkaillaan lupatilityksien oikeellisuutta, määrää ja eri käyttäjäryhmiä. 

 

Valvotaan yhteistyössä kalatalousalueiden ja metsähallituksen valvojien kanssa 

saimaannorpansuojelemiseksi tehdyn sopimuksen sisältämien kalastusrajoituksien noudattamista. 

 

 

6. YHTEENVETO 

 

Osakaskunnan toiminnan kehittämistä jatketaan hyvän hallintotavan mukaisesti. 

 

Vuoden 2021 toiminta perustuu pääosin hallinnon pyörittämiseen ja vuoden 2020 

vuosikokouspäätöksiin, johtuen kokoontumisrajoituksista. 

Toivomme Korona pandemian poistuvan mahdollisimman pian, jotta osakaskunnan toiminta 



saadaan normaalisti käyntiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


