Pyhäjärven osakaskunta
Hoitokunta - Pyhätunturi

1

HOITOKUNNAN KOKOUKSEN ESITYSLISTA
Pyhäjärven osakaskunnan hoitokunnan kokous
Aika: 17.8.2022 klo 17.00
Paikka: Oravanrannan koulu
Läsnä:
Sampsa Sulonen, sihteeri
Jouko Viitamäki, puheenjohtaja
Antti Siltala, varapj.
Pekka Orava
Antti Taivalantti
Liisa-Pyhäjärvi Viitamäki
Seppo Seppelin
Antti Keskitalo
Teuvo Karppinen

1. Kokouksen avaus
Hoitokunnan puheenjohtaja Jouko Viitamäki avasi kokouksen klo 17.48

2. Kokouksen järjestäytyminen
1. Esitys: Toimitaan sääntöjen mukaan ja hoitokunnan sihteeri-taloudenhoitaja
Sampsa Sulonen toimii myös vakituisena kokousten sihteerinä paikalla ollessaan.
Päätös: Hyväksytään
2. Pöytäkirjan tarkastajina toimivat kaikki kokoukseen osallistuneet.
Päätös: Hyväksytään.
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3. Hoitokunnan puheenjohtajan ja muiden
toimihenkilöiden asiat
● Puheenjohtaja
○ AVI on vahvistanut Osakaskunnan säännöt. Ohessa päätökseen liittyvä
sähköposti ja pöytäkirjan liitteenä (liite 1.) itse päätös.
“Hei,
Liitteenä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 18.8.2022 tekemä
päätös Dnro LSSAVI/11012/2022, koskien Pyhäjärven osakaskunnan
(583-403-876-1) sääntöjen vahvistamista.
Päätös on 18.8.2022 myös postitettu osoitteeseen: c/o Jouko Viitamäki,
Pyhäntie 1231F11, 98530 PYHÄTUNTURI.
Lasku, 125 e, päätöksestä postitetaan erikseen valtion talous- ja
henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta yllämainittuun
osoitteeseen.
Lisätietoja tarvittaessa antaa allekirjoittanut.
Yhteistyöterveisin
Kirsi Mäenpää”
● Varapuheenjohtaja
○ Astelinrannan kalustoa inventoitu 17.8.2022.
■ 2 kpl rantanuottia on kelvollisia omaan käyttöön pienellä
kunnostuksella
■ 2 kpl isompia nuottia voitaisiin myydä, ei käyttöä, vaativat pientä
korjausta, uudet lähes vastaavat n. 5500 eur. alkaen.
■ iso lauttanuotta vaatii ammattilaisen opastusta käytössä, pyritään
järjestämään
Päätös: Antti valtuutetaan laittamaan myyntiin 2 kpl
isompia nuottia. Inventointi muistakin kalustosta tehdään
loppuun ja laaditaan ajantasainen kalustolistaus.
○ Tämänhetkiset hoitokalastustoimet (rantanuottaus) ei ole toimineet pienen
särjen poistamiseen järvestä toivotulla tehokkuudella. Tänä kesänä rysät
olleet opettelussa, kokemiseen tarvittaisiin lisää aktiivista porukkaa.
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● Sihteeri-taloudenhoitaja
○ Talouskatsaus
■ Siltalan Antille korvattu Pyhäjoen salmen kunnostuksesta aiheutuneet
kustannukset 2000 EUR, jotka hän oli maksanut
■ Osakaskunnan tilillä tällä hetkellä 4811,63 EUR
■

Tulevat investoinnit:
● mahdolliset kalanistutukset: lajeina vaellussiika ja ehkä
taimen? Istutuksiin varaudutaan n. 1000 eurolla, summa
tarkistetaan talousarviosta/budjetista
● panostukset järven hoitoon ammattilaisten palkkauksella esim.
ison lauttanuotan vetoon
● mahdollinen kortteen niittokaluston vuokra / niittäjän
palkkaus

■ Tulevat saatavat:
● PTOY lasku vedenotosta 5 173,558 EUR
● mahdollinen kaluston myynti (isot nuotat joille ei käyttöä)
○ Lupamyynnin ja verkkokaupan tilanne
■ Toukokuun lupamyynneistä saadut tilitykset: 121,36 EUR
■ Kesäkuun lupamyyntitulo: 2488,16 EUR
■ Heinäkuun lupamyyntitulo: 943,17 EUR
■ Elokuun lupamyynti tähän mennessä n. 300 EUR
■ Visman raportit
Keskustelu: Keskusteltiin kalaistutuksista ja todettiin, että katsotaan mitä
ja minkä ikäistä kalaa saataisiin ja toteutetaan pienimuotoisesti talousarvion
ja budjetin puittessa tänä vuonna jos onnistuu ja tehdään varaus ensi
vuodelle.
Päätös: Sampsa & Antti ottavat yhteyttä Villitaimeneen jossa
olemme osakkaana istutuksiin liittyen
● Muut
○ Kanervikkokadun kaava-alueen aiheuttamat hulevesiongelmat raja-ojaan.
○ ELY-keskuksen tilaama tienvarsien ojien avaaminen aiheuttanut myös
valumaongelmia.
○ Näiden suhteen on oltu hereillä ja tehty ELY-keskukselle pyyntö tutkia onko
edetty suunnitelmien mukaan.
Keskustelu: Todettiin, että hyvä että ollaan oltu tarkkoina ja atkossakin
ryhdytään toimiin jos havaitaan järven tilaa heikentäviä rakennus- tai muita
hankkeita.
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4. Hoitokalastuksen tehostaminen
Keskustelu:
● Yhtenä ongelmakohtana hapettomat syvänteet. Onko näille tehtävissä mitään?
● Keskustelua rantakortteen/ruovikoiden niitosta. Talousarvioon ja
toimintasuunnitelmaan varataan rahaa tämän toteuttamiseen ammattimaisesti.
● Pyydetään rysillä mahdollisimman paljon hoitokalastuksellisesti, tämä vaatii
tekijöitä!
● Ison lauttanuotan käyttö vaatii ammattilaisen apuja, jos sitä halutaan käyttää.
Päätökset: Ollaan yhteydessä Oivaan jos saadaan hänen kauttaan ammattikalastaja
käymään pyytämässä ison lauttanuotan kanssa ja opettamassa meitä. Suoritetaan
toimenpiteet hoitosuunnitelman mukaan ja järven tarpeet huomioiden.
Kortteen niittoa selvitetään myös, Orajärven osakaskunnalla on esimerkiksi niittolaite jota
voitaisiin vuokrata jos ja kun käsipelillä tehtävä niitto viiktattein ei riitä.

5. Syysvalkeat ja rantakalastus
● Lauantaina 17.9. - lähdetään mukaan Pyhäjärven kyläyhdistyksen kanssa
● Hyvä paikka markkinoida Hoitokunnan toimintaa, järvikummitoimintaa ja
lupamyyntiä, n. 200 ihmistä käynyt vuosittain
● Kalaruokaa / nuotanvetodemo / fileointidemo voisi olla ohjelmana
Keskustelu:
Päätös: Sampsa ja Antti S. lähtevät mukaan suunnittelemaan ohjelmaa

6. Sopimus PTOY - Osakaskunta
● Jouko Viitamäki on neuvotellut PT Oy:n Jusu Toivosen kanssa uuden sopimuksen
pohjoisrinteiden lumetuksen vedenottoon liittyen 10.8.2022 ja vuotuista
vedenottokorvausta korotetaan 30% aikaisempaan nähden. Pöytäkirjan liitteenä
(liite 2.) neuvottelun tuloksena laadittu sopimus.

7. Kaluston inventointi ja mahdollinen myynti
● Ks. varapuheenjohtajan kuulumiset kohdassa 3.
Astelinrannan kalustoa inventoitu 17.8.2022.
○ 2 kpl rantanuottia on kelvollisia omaan käyttöön pienellä kunnostuksella
○ 2 kpl isompia nuottia voitaisiin myydä, ei käyttöä, vaativat pientä korjausta,
uudet lähes vastaavat n. 5500 eur. alkaen.
○ iso lauttanuotta vaatii ammattilaisen opastusta käytössä, pyritään
järjestämään
Päätös: Antti valtuutetaan laittamaan myyntiin 2 kpl isompia
nuottia. Inventointi muustakin kalustosta tehdään loppuun ja
laaditaan ajantasainen kalustolistaus.
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8. Muut asiat
● Ennen varsinaista kokousta Markku Uurtamo ja Oiva Niemelä olivat läsnä ja
keskusteltiin kaluston myynnistä, Pyhäjoen salmen kunnostuksesta ja muista
hoitotoimenpiteistä.
● Kalastuksenvalvojien koulutus ja tarvittava kalusto
● Järjestyksenvalvojien koulutus
● Rajaojan tutkimushanke
● Vesien hoitohanke
○ Vesistökunnostuksen sekä maa- ja metsätalouden vesienhallinnan
rahoitushaku alkaa lokakuussa 18.10. ja päättyy 30.11.
○ Yhteyshenkilöt: Vesitalousasiantuntija Reijo Kallioniemi, Lapin ELY-keskus,
puh. 0295 037 346, Sähköpostiosoite muotoa
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
● Kyltit rannoille (säännöt, lupamyynti)
○ Sampsa työstää pohjan.
● Järvikummitoiminta
○ Kiitoskirje ja ohjeistusta logon käytöstä omassa markkinoinnissa.
■ Sampsa & Antti laatii, muistamme mainita syysvalkeat
○ Lisätään yrityskummit myös nettisivuille
○ Mahdolliset järvikummituotteet esim. t-paidat
○ Nuottaustapahtuma / pilkkiretki järvikummeille. Järjestetään esim. 1 tai 2
päivää jolloin on useampi lähtö. Tähän voisi yhdistää tietoa järven tilasta ja
tutkimuksista ja tulevista kunnostustoimista.

Keskustelu: Sampsa ja Antti S. kiinnostuneita kalastuksenvalvojan kokeen
suorittamisesta, selvitetään miten onnistuu syksyn/alkutalven aikana. Lisäksi selvitetään
milloin järjestyksenvalvojan koe onnistuisi halukkaiden suorittaa tapahtumia varten.
Sampsa tekee pohjan kylteistä, jotka kertovat kalastusluvista ja säännöistä rannoilla.
Sampsa ja Antti ottavat yhteyttä Järvikummeihin kiitoskirjeen muodossa.
Päätökset: Lähdetään mukaan ELY:n vesienhallinnan rahoitushakuun. Jouko
ottaa yhteyttä Reijo Kallioniemeen. Toisena hankkeena Rajaojan tutkimus,
mukaanlukien taimenen DNA tutkimus kannan alkuperän selvittämiseksi.
Antti S. ja Sampsa sekä muutkin mukana laatimassa hakemuksia Joukon apuna tarpeen
mukaan.
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9. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Seuraava kokous: Puheenjohtajiston kutsusta
Kokouksen päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.11

Pyhäjärvi 17.8.2022

Jouko Viitamäki (18. elokuuta 2022 21:28 GMT+3)

Sampsa Sulonen (18. elokuuta 2022 20:15 GMT+3)

Puheenjohtaja: Jouko Viitamäki
Pöytäkirjan tarkastajat:

Sihteeri: Sampsa Sulonen

Antti Keskitalo

Antti Keskitalo (19. elokuuta 2022 10:44 GMT+3)

Antti Siltala (22. elokuuta 2022 13:03 GMT+3)

Antti Taivalantti
Antti Taivalantti (19. elokuuta 2022 12:19 GMT+3)

Liisa Pyhäjärvi-Viitamäki
Liisa Pyhäjärvi-Viitamäki (22. elokuuta 2022 13:01 GMT+3)

Pekka Orava (18. elokuuta 2022 21:10 GMT+3)

Seppo Seppelin (19. elokuuta 2022 08:50 GMT+3)

Teuvo Karppinen (22. elokuuta 2022 13:26 GMT+3)

pyhanvedet.fi

Liite 1. Hoitokunnan kokous 17.8.2022

Liite 2. Hoitokunnan kokous 17.8.2022
Pyhäjärven osakaskunta
Hoitokunta
Pyhätunturi

10.8.2022
Sopimukset

Pyhätunturi oy/hallinto
Rukatunturintie 9
93830 Rukatunturi

Pyhäjärven (Pelkosenniemi) vedenottosopimus
Pyhäjärven osakaskunta on myöntänyt Pyhätunturi Oy:lle luvan vedenottamiseen rinteiden
lumetuskaudelle. PTOY on maksanut osakaskunnalle korvausta vuosittaisiin kalanistutuksiin sekä muihin
vesistöjen hoitamiseen liittyviin kustannuksiin.
Viimeksi korvaussumma on ollut vuonna 2017 sopimuksella 3979.66 € ALV 0.
Esitämme että korvaussummaa tarkistettaisiin 30 % johtuen järven hoitokustannuksien noususta sekä
istutuskalojen lähes 50 %:n kallistumisesta.
Hoitokunta on päättänyt keskittää vesistöjen kunnostuksen hoitokalastukseen sekä muihin tilanteen
parannuskeinoihin kuten Pyhäjoen lähtöpään keväiseen ruoppaukseen virtaaman parantamiseksi. Sen
kustannus oli 6300,00. Tänä syksynä istutetaan vaellussiikaa n 5000 euron edestä.

Pyhäjärvi 10.8.2022
Jouko Viitamäki
Jouko Viitamäki
Hoitokunnan puheenjohtaja

Pyhäjärven osakaskunta
Y=0998966-0
Pyhätunturi
0503766410

