
Pyhäjärven osakaskunta   2018 03 23 

Varsinainen kokous    Pöytäkirja 

1 Kokouksen avaus 

Jouni Tervo avasi kokouksen klo 17.03 

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

Kokous todettiin  lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen läsnäololista  liite no1. 

3 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin pöytäkirjan tarkistajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouni Tervo, sihteeriksi Pentti Rantala. Pöytäkirjan 
tarkistajina toimivat Eino Kortelainen ja Liisa Pyhäjärvi-Viitamäki  ja ääntenlaskijoina edellä 
mainitut. 

4 Esityslistan hyväksyminen. Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys esityslistaksi . 

5 Edellisen vuoden 2017 toimintakertomus. Hyväksyttiin toimintakertomus, liite no 2 . Kokous 
keskusteli seisovien pyydysten merkinnästä.   

6 Esitetään edellisen vuoden 2017 tilit ja toiminnantarkastajien kertomus. Pentti Rantala esitteli 
tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien kertomuksen. 

7 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle 

Tämän pykälän ajan toimi puheenjohtaja / sihteerinä  Urpo Haapalainen. Vahvistettiin  
tilinpäätös ja myönnettiin  vastuuvapaus hoitokunnalle ja vastuullisille  henkilöille. 

Kalastusjärjestelyt vuonna 2018. Osakaskunnan säännöt 3-7§. 

Kalastusjärjestelyt liite no 3 ja 4 

Puheenjohtaja esitti erityiskalastusalueen hakemista Pyhäjärveen Ely-keskukselta. 
Erityiskalastusalueella ei olisi voimassa yleinen  onginta-, pilkintä- ja viehekalastusoikeus. 
Osakaskunnan olisi yksinoikeus myydä  em kalastuksen luvat.  Päätettiin hakea 
erityiskalastusaluepäätöstä .  Kalojen istutukset tehdään syksyllä , kun saatu kesällä 2018 tehdyt 
kalakannan tutkimukset valmiiksi . Samalla hoitokunta tekee päätökset istutettavista kaloista ja 
niiden määrästä. Kirjolohia ei istuteta vuonna 2018. 

Pyhäjoella haetaan rauhoitusta 01.04-31.05 väliselle ajalle ja Rajaojalle  ympäri vuotista 
rauhoitusta.  

9 Lupamaksujen käyttö. Kalastuslaki  82§. 

Lupamaksut käytetään kalaston hoitoon. 

10 Tulo ja menoarvio vuodelle 2018. 

Talousarvio on liitteenä no 5 



11 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2018 

Toimintasuunnitelma on liitteenä no 6. 

12 Eri toimihenkilöiden palkkiot 

Puheenjohtajan palkkio 150 euroa/vuosi+ matkakulut, Tuure Mettiäinen 150 euroa/kesä 
Pyhäjokisuun siivous. Sihteeri/rahastonhoitajalle maksetaan pöytäkirjojen lisäksi tehdyistä 
kirjallisista yms töistä 15 euroa/ tunti maksimi 600 euroa/vuosi+ matkakulut.  Hoitokunta 
hyväksyy  maksatukset. 

13 Hoitokunnan jäsenten valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi ja heille henkilökohtaiset 
varajäsenet 

Hoitokunnan jäseniksi valittiin kuluvaksi ja seuraavaksi vuodeksi : Jouni Tervo, varalle Tuure 
Mettiäinen, Vesa Hietanen, varalle Aila Rahkola, Pekka Orava, varalle Eino Kortelainen,  Pentti 
Rantala, varalle Markku Uurtamo,  Jouko Viitamäki varalle Liisa Pyhäjärvi-Viitamäki . Lisäksi yksi 
paikka on varattuna Pyhähuhdan osakaskunnan edustajalle. 

14 Hallinnontarkastajien kaksi kappaletta valinta ja heille kaksi varajäsentä 

Hallinnontarkastajiksi valittiin Tuomo Koskelainen ja Juha Rytilahti, varalle Kari Hämäläinen. 

15 Edustaja kalatalousalueen kokouksiin  

Pentti Rantala edustaa kalatalousalueen kokouksisssa. 

16 Ilmoituslehti vuonna 2018 

Ilmoituslehtenä on Koti-Lappi. 

17 Muut mahdolliset asiat 

Evästettiin hoitokuntaa  mahdollisesta tulevasta hankkeesta, jonka yhteyshenkilönä on 
hoitokunnan jäsen Jouko Viitamäki. Kesän aikana hoitokunta inventoi järvellä ja joella olevat 
uudemmat laiturit ja uimarannat.  Tarvittaessa hoitokunta hoitaa lupa-asiat kuntoon. 

18 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo  18.57 

Puheenjohtaja   Sihteeri 

Pöytäkirjan tarkistaja   Pöytäkirjan tarkistaja


