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HOITOKUNNAN KOKOUKSEN ESITYSLISTA

Pyhäjärven osakaskunnan hoitokunnan kokous

Aika: Tiistaina 7.6.2022 alkaen kello 17.00

Paikka: Antti Siltala & Venla Saari residenssi

Läsnä:

Sampsa Sulonen, sihteeri

Jouko Viitamäki, puheenjohtaja

Antti Siltala, varapj.

Venla Saari

Pekka Orava

Antti Taivalantti

Liisa-Pyhäjärvi Viitamäki

Seppo Seppelin

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Jouko Viitamäki avasi kokouksen klo 17.12

2. Kokouksen järjestäytyminen

1. Esitys: Valitaan hoitokunnalle sihteeri-taloudenhoitajaksi Sampsa Sulonen, joka

toimii myös vakituisena kokousten sihteerinä paikalla ollessaan.

Päätös: Hyväksytään

2. Pöytäkirjan tarkastajina toimivat kokoukseen osallistuneet 19.4.2022

kokouksen päätöksen mukaisesti.

Päätös: On esitetty edellisen kokouksen pöytäkirjassa.
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3. Hoitokunnan puheenjohtajan kuulumiset

● Yli-Kemin kalatalousalueen kokous

Keskustelua mm. taimenen ja harjuksen alamitasta Lapissa

● Lapin Villitaimen Osuuskunnan kokous 14.6.klo 18:00

● Sääntöjen päivitys hyväksyttäväksi AVI:iin (60 pv osakaskunnan kokouksesta)

● Kalastuksenvalvojalle kirjallinen valtuutus, muut asiakirjat, näkyvyys, vene jne

● Kanervikkokadun kaava ja valumaongelmat tienrakennuksen takia

● Pyhäjoen ”raivaus”, valitus Ely-Keskus, kustannukset

● Yhteistyöneuvottelut hoitokunta- PT OY

● Tilinkäyttöoikeudet ja valtuutukset HYRRÄ

● Vakuutusasiat

Keskustelu:

● Pyritään saamaan toinen kalastuksenvalvojan koulutus Kemijärvelle kesän aikana,

tieto ennen juhannusta milloin seuraavaa koe.

● Keskustelua valumaongelmista liittyen Kanervikkokadun tien rakennukseen,

ympäristötarkastaja on käynyt tarkistamassa ja lähettänyt toimenpidekehoituksen.

● Pyydetyt lisäselvityspyynnöt Pyhäjoen raivaukseen liittyen on toimitettu

Ely-Keskukselle. Urakan hinta tuli kalliimmaksi kuin arvioitu, Antti Siltala maksoi

osan laskusta.. ESITYS 1: Korvataan kulut Antti Siltalalle heti kun

osakaskunnan talouden puolesta mahdollista.

● Esitetään PT OY:lle korotusta vuotuiseen vedenkäyttömaksuun, jotta pystymme

rahoittaamaan hoito- ja käyttösuunnitelman mukaiset toimenpiteet. Tämä tukee

koko alueen matkailua ja vetovoimaa.

● Vakuutetaan kalusto/omaisuus (palo/varkaus/ilkivalta)  ja otetaan talkoovakuutus

kattamaan nuottaustoiminta ja tapahtumat. JV selvittää.

Päätökset: Hyväksytään Esitys 1.
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4. Nettisivut - Pyhän vedet

● Sivujen tilanne tällä hetkellä AS/SS

○ Kauppa toimii, maksuja on jo tullut jonkin verran

○ Sampsalla on tunnukset sivujen hallintapuoleen ja pääsy @pyhanvedet.fi

-sähköpostiosoitteisiin

○ Kun saadaan vähän lisää kuvia niin saadaan kaupan eri luvat erottumaan ja

jollain aikataululla voidaan miettiä sivujen ilmeen uudistamista enemmän

● Korjaukset ja parannukset

○ Tietojen tarkistus ja päivitys, ettei ole vanhoja yhteystietoja tai

ohjeita/sääntöjä näkyvillä ja oikeat tiedot löytyvät

○ Valikkorakenteen selkeytys, jotta se on helpompi navigoida, nyt on vähän

päällekkäisyyksiä ja eri otsikoiden alla saman tyyppistä sisältöä esim.

selvityksiä yms. Näille loogisen paikan keksiminen olisi hyvä

○ Kalastusjärjestelyt, pyydysmerkit

Keskustelu:

● Sampsa rakentaa ehdotuksen uudesta sivurakenteesta. Sivuille lisätään ensi tilassa

ohje verkko/pyydysmerkkeihin ja lupa-alue selkeästi näkyviin.

● Sampsa muokkaa Mökkilupakaupan sellaiseksi, että tilaajalle toimitetaan

jälkikäteen PDF mökin tiedoilla jonka voi tulostaa.

Päätös:

5. Järvikummi

Antti Siltala esittelee.

● Hyvältä näyttää diplomi ja logo, lisätään ne digitaalisiksi toimituksiksi kun ko.

tuotteen tilaa.

● Ja avataan sivuille tekstiä / tarinaa kummiudesta enemmän omana.

Keskustelu: Päivitetään sivuille oma osio järvikummitoiminnalle ja aletaan markkinoida.

Päätös:

6. Hankemahdollisuus ja talous

● Kaluston myynti

● Leader hankehakemus siirrettiin Ely-Keskukselle joka hylkäsi hankkeen

Keskustelu:

● Keskusteltiin valitetaanko hankehakemuksen hylkäyksestä, Jouko oli suostuvainen

valittamaan ja tekee valituksen.

● ESITYS: Myydään iso nuotta

Päätös: Valtuutetaan Antti Siltala myymään nuotta.
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7. Muut asiat

● Jäsenrekisteritilanne

● Pöytäkirjojen sähköinen allekirjoitus käyttöön, Sampsa esittelee

● Facebook -sivun perustaminen Osakaskunnalle/Hoitokunnalle?

○ Onko tarpeellinen uusi kanava päivitettäväksi vai kannattaako jakaa

kotisivuilla olevat julkaisut mieluummin paikallisryhmiin?

○ Antti Keskitalo kannattaa, kustannustehokas keino jakaa lupakauppalinkkiä

ja muuta tietoa

Keskustelu: Todettiin tarpeettomaksi ja liian kalliiksi selvittää kaikkien

osakaskiinteistöjen osoitetietoja. Panostetaan mieluummin paikalliseen tiedottamiseen,

millä tavoitetaan potentiaaliset järvikummitoiminnasta kiinnostuneet.

Ei perusteta vielä tässä vaiheessa FB-sivua, päivitetään ensin nettisivut loppuun asti ajan

tasalle ja hyödynnetään paikallisryhmiä tiedotteiden jakamiseen ja lupakaupan tunnetuksi

tekemiseen. Lisäksi esim. lupa-asioista tiedotusta Pyhä-Luosto matkailun kautta.

Päätös:

8. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Seuraava kokous: Puheenjohtajiston kutsusta

Kokouksen päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.42

Pyhäjärvi 7.6.2022

Puheenjohtaja: Jouko Viitamäki Sihteeri: Sampsa Sulonen

Pöytäkirjan tarkastajat:

pyhanvedet.fi

Pekka Orava (7. kesäkuuta 2022 20:24 GMT+3)

Antti Siltala (7. kesäkuuta 2022 20:30 GMT+3)

Jouko Viitamäki (7. kesäkuuta 2022 20:34 GMT+3)

Liisa Pyhäjärvi-Viitamäki (7. kesäkuuta 2022 20:38 GMT+3)

Venla Saari (7. kesäkuuta 2022 21:22 GMT+3)

Antti taivalantti (7. kesäkuuta 2022 22:40 GMT+3)

Seppo Seppelin (8. kesäkuuta 2022 07:40 GMT+3)
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