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Aika: torstaina 20.2.2020 klo 18.00 – 20.15 

Paikka: Vehmaisten koulun ruokala, Sarvannankatu 7, 33730 Tampere 

 

Kokous aloitettiin klo 18 luennoilla ja kahvilla Emeritusprofessori (SYKE) Heikki Toivonen: Kaukajärven vesikasveista 

ja niiden muutoksista, Iktyonomi Markku Nieminen (KVVY): Kaukajärven veden laadun kehitys. Kaikkiaan luennolla oli 

läsnä 17 henkilöä. Läsnä olleet kiinnostuneet, mutta ei varsinaiseen kokoukseen osallistuneet: Jari Nieminen, Nina 

Nieminen, Pirkko Linkosuo, Jukka Kangasniemi, Yrjö Schafeitel ja Raimo Nyberg seuralaisineen.  

 

Heikki Toivosen luennossa korostui se, että Kaukajärven vesikasvisto on poikkeuksellisen monipuolinen ja että viime 

vuosikymmeninä vesirutto on lisääntynyt voimakkaasti. Markku Niemisen mittaustulokset kertoivat Kaukajärvestä 

hyvät tulokset. Sen sijaan Pitkäjärvi ja Halimasjärvi eivät ole niin hyvässä tilassa. Lisäksi Markku kertoi kalatietoja ja 

totesi, että esimerkiksi 1980 luvulla ahvenet olivat huomattavasti suurempia kuin nykyisin. Luentotiedot julkaistaan 

nettisivuilla www.vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta. 

 

Vehmaisten osakaskunnan kokous aloitettiin klo 19.15. 

 

Läsnä olleet osakkaat: 

Turkka Tiainen, Pentti Erkkilä ja Sirpa Kuusela 

 

Muut läsnä olleet: 

Teuvo Koskinen, Markku Toivanen, Jussi Hietala, Seppo Tiainen, Lasse Leino, Kauko Laakso ja Markku Nieminen 

 

1 Kokouksen avaus  

Vehmaisten osakaskunnan hoitokunnan puheenjohtaja (2019) Sirpa Kuusela avasi kokouksen klo 19.15. 

 

2 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Ensimmäinen kutsu oli Vehmaisten Sanomissa (4/2019) 

27.11.2019 ja toinen nettisivuilla sekä Tamperelaisessa 5.2.2020. 

 

3 Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjan pitäjä 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Turkka Tiainen ja sihteeriksi Sirpa Kuusela. 

 

4 Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seppo Tiainen ja Lasse Leino. 

 

5 Valitaan kaksi ääntenlaskijaa 

Ääntenlaskijoiksi valittiin myös Seppo Tiainen ja Lasse Leino. 

 

6 Todetaan läsnä olevat osakkaat tai heidän asiamiehensä ja muut kokousosallistujat 

Todettiin yllä mainitut läsnä olevat kolme osakasta sekä muut kokousosallistujat. 

 

7 Päätetään kokouksessa käytettävästä äänestysmenettelystä sekä kunkin äänimäärä 

Päätettiin, että äänestyksessä kaikilla kokousosallistujilla on yksi ääni. 

 

8 Hyväksytään kokouksen työjärjestys  

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. (Liite 1, kansi) 

 

9 Esitetään ilmoitusasiat 

Varsinaisia ilmoitusasioita ei ollut. 

 

10 Esitetään hoitokunnan kertomus edelliseltä toimintavuodelta 2019 

Hyväksyttiin hoitokunnan kertomus toimintavuodelta 2019. (Liite 1, s 1-5) 

 

11 Esitetään vuoden 2019 tilit ja tilintarkastajain lausunto tilien ja hallinnon hoidosta 2019 

Puheenjohtaja luki tilintarkastajien lausunnon. (Liite 2) 
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12  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle ja  

 vastuullisille toimihenkilöille vuodelta 2019  

 Vahvistettiin vuoden 2019 tilinpäätös (Liite 1, s. 5) ja myönnettiin vastuuvapaus hoitokunnalle ja  

 muille vastuullisille toimihenkilöille. 

 

13  Päätetään toimintatuloksen 2019 vaatimista toimenpiteistä 

 Päätettiin, että tilikauden tulos 1136,37 e siirretään voitto- ja tappiotilille. 

 

14  Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle 2020 eli tehdään sääntöjen  

 1, 2 ja 5–7 §:ssä tarkoitetut päätökset  

 Hyväksyttiin toimintasuunnitelma siten, että Liitteen 1, sivulla 7 mainitussa hinnastossa koukkukalastuksen kohdalta 

 poistettaan suluissa olevat sanat (jäiden aikana). 

  

15 Hyväksytään osakaskunnalle tulo- ja menoarvio kuluvaksi vuodeksi 2020 

Hyväksyttiin kaksi eri tulo- ja menoarvioskenaariota (Liite 2, s 7-8). 

 

16 Määrätään hoitokunnan jäsenten, tilintarkastajain, kokousedustajain ja muiden toimihenkilöiden palkkiot  

Päätettiin hoitokunnan jäsenten, muiden toimihenkilöiden ja kalastuksenvalvojien palkkioperusteet ja palkkiot vuoden 

2019 kokouksen palkkiopäätöstä mukaillen.  

Vuotuiset palkkiot ovat tehtäväperusteiset: Puheenjohtaja 100,00 e, sihteeri 100,00 e, rahastonhoitaja 100 e, kirjanpitäjä 

100,00 e, tilintarkastaja 100,00 e, hoitokunnan muut varsinaiset jäsenet 50,00 e ja kalastuksenvalvoja 100,00 euroa / 

henkilö / vuosi. Jos varajäsen korvaa varsinaisen jäsenen kokouksia vähintään puolet, hänelle maksetaan puolet 

varsinaisen jäsenen korvauksesta. Korvauksen saajat voivat halutessaan luopua korvauksista tai esittää niiden 

lahjoittamista Vehmaisten osakaskunnan hoitokunnan nimissä osana yhteistyön sekä osakaskunnan maineenrakennusta. 

Kaikkien korvausten saajien ei tarvitse osallistua ko. luopumiseen tai lahjoitukseen. Maksetut rahapalkkiot ilmoitetaan 

tulorekisteriin lain vaatimalla tavalla ja niistä pidätetään vero. Korvauksen saajat voivat halutessaan valita kaksi 

haluamaansa kalastuslupaa rahallisen korvauksen sijaan. 

 

17  Valitaan hoitokuntaan erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2 jäsentä sekä heille henkilökohtaiset 

 varamiehet sekä valitaan hoitokuntaan seuraavaksi yksivuotiskaudeksi 2 jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varamiehet 

 Todettiin korjaus työjärjestykseen: valinnat tehdään kaksivuotiskaudeksi paitsi keskeyttäneen varahenkilön kohdalla. 

  

 Erovuorossa ovat Sirpa Kuusela (2018-2019), varalla Vesa Nurminen (2018-2019).  

 Heidät valittiin uudelleen kaudelle 2020-2021. 

  

 Erovuorossa ovat Jussi Hietala (2018-2019), varalla Pentti Häkkinen (2018-2019).  

 Heidät valittiin uudelleen kaudelle 2020-2021. 

  

 Turkka Tiaisen (2019-2020) henkilökohtainen varahenkilö Eeva Kosela (ent Silvennoinen) ilmoitti eroavansa tehtävästä,  

 koska hän on muuttanut Orivedelle. Hänen tilalleen valittiin Markku Nieminen kaudelle 2020. 

 

 Aikaisemmin valitut muut jäsenet ovat Tuomas Rinne (2019-2020), varalla Markku Toivanen (2019-2020). 

 

18 Päätetään, kuka hoitokunnan jäsenistä kutsuu koolle uuden hoitokunnan ensimmäisen kokouksen 

Päätettiin, että Sirpa Kuusela kutsuu ensimmäisen hoitokunnan kokouksen koolle. 

 

19 Valitaan 2 tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet 

Tilitarkastajiksi valittiin Seppo Tiainen, varalla Pertti Selin sekä Jukka Mahanen, varalla Jukka Oinonen. 

 

20 Valitaan osakaskunnan edustaja ja hänelle varamies kalatalousalueen kokouksiin 

Päätettiin, että hoitokunta valitsee ja valtuuttaa sopivat edustajat eri tilaisuuksiin ja kokouksiin. 

 

21 Päätetään metsästyksestä vesialueella 

Päätettiin, että hoitokunta voi myöntää anojalle luvan haittaeläiten metsästykseen alueellaan turvallisuusasiat 

huomioiden. 

 

22 Päätetään KalL:n 89 a §:n ja 91 §:n mukaisten omistajakorvausten ja viehekalastusmaksujen käytöstä 

Päätettiin, että kyseiset varat käytetään kalaistutuksiin. 

 

23 Päätetään missä hoitokunnan kokousten pöytäkirjat ovat nähtävinä 

Päätettiin, että hoitokunnan kokousten pöytäkirjat ovat pyydettäessä nähtävillä TB:llä. 

Päätettiin, että tämä osakaskunnan kokouksen pöytäkirja on sääntöjen mukaisesti nähtävillä TB:llä. 
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24 Päätetään muista asioista: osakaskuntien yhdistämistilanne 

Korjaus työjärjestykseen: yhdistymispäätös on tehty jo kevään 2019 osakaskunnan kokouksessa. 

Todettiin, että Maanmittauslaitoksen hinnasto vuodelle 2020 on korkea ja epäselvä. 

 

25  Käsitellään muut esille tulevat asiat 

 25.1 Kirjanpidon varaus yhdistymiskuluihin 

 Päätettiin, ettei varausta tehdä. Tilintarkastaja Seppo Tiainen ohjeisti, että se olisi korvamerkittynä rahana kiinni. 

 25.2 Esitys Tampereen kaupungille, että kaupunki hakee Kaukajärven jäälle jalankulkureittien koneellisen ajon sallimista 

 Päätettiin, että Vehmaisten osakaskunta esittää Tampereen kaupungille seuraavaa: 

 Vehmaisten osakaskunta esittää, että Tampereen kaupunki hakee ELY-keskukselta 5.9.2018 hakemuksen mukaisesti  

 myös Kaukajärvelle jäälläajokiellon muuttamista koskien Hämeen lääninhallituksen päätöstä 8.4.1987. 

 

26  Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.15 kiittäen osallistujia aktiivisuudesta. 

 

 Vakuudeksi 

 

 

 Turkka Tiainen   Sirpa Kuusela 

 puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 

 Seppo Tiainen   Lasse Leino 

 pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 

 

 

 Liitteet: 

 Liite 1: Työjärjestys (kansi), Toimintakertomus tilinpäätös (s 1-5) ja Toimintasuunnitelma ja budejtti (s 6-8) 

 Liite 2: Tilintarkastajien lausunto 

 Liite 3: Osallistujalista (2 sivua) 

 

 

 


