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VUOSIKOKOUS 

 

Aika 24.2.2022 klo 18.10 – 18.35 

Paikka Pitseria Picasso, Kangasalantie 120, Tampere 

 

1 Kokouksen avaus 

Hoitokunnan puheenjohtaja Sirpa Kuusela avasi kokouksen. 

 

2 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. Ilmoitus oli 3.2.2022 Tamperelaisessa ja kotisivuilla. 

 

3 Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjan pitäjä 

Sirpa Kuusela valittiin puheenjohtajaksi ja pöytäkirjan pitäjäksi. 

 

4 Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jussi Hietala ja Risto Pohja. 

 

5 Valitaan kaksi ääntenlaskijaa 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jussi Hietala ja Risto Pohja. 

 

6 Todetaan läsnä olevat osakkaat tai heidän asiamiehensä ja muut kokousosallistujat 

Kokoukseen osallistujat olivat osakas Sirpa Kuusela sekä muut Risto Pohja ja Jussi Hietala 

ja äänestysmenettelyksi päätettiin henkilö ja ääni äänestystilanteissa. 

 

7 Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

Hyväksyttiin työjärjestys. 

 

8 Esitetään ilmoitusasiat 

Ilmoitusasioita ei ollut. 

 

9 Esitetään hoitokunnan kertomus edelliseltä toimintavuodelta 2021 

Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2021. (Liite 1, s 1-5) 

 

10 Esitetään vuoden 2021 tilit ja tilintarkastajain lausunto tilien ja hallinnon hoidosta 2021 

Käytiin läpi tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus. (Liite 2) 

 

11 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle ja 

muille toimihenkilöille 

Vahvistettiin tilinpäätös, joka oli -2969,49 euroa tappiollinen ja myönnettiin vastuuvapaus. 

 

12 Päätetään toimintatuloksen 2021 vaatimista toimenpiteistä 

Toiminnan tulos oli tappiollinen. Tilanne ei vaadi toimenpiteitä. 

 

13 Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle 2022 eli tehdään 

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

Hyväksyttiin hoitokunnan toimintasuunnitelman sisältö vuodelle 2022. (Liite 1, s 6-7) 

          

14 Hyväksytään osakaskunnalle tulo- ja menoarvio kuluvaksi vuodeksi 2022 

Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2022. (Liite 1, s 7) 

 

15 Määrätään hoitokunnan jäsenten, tilintarkastajien, kokousedustajien ja 

muiden toimihenkilöiden palkkiot 

Vahvistettiin entiset tehtäväperusteiset palkkiot: puheenjohtaja 100 euroa, sihteeri 100 euroa, 

rahastonhoitaja 100 euroa, kirjanpitopalkkio 100 euroa, muut hoitokunnan varsinaiset jäsenet 50 

euroa ja tilintarkastus 100 euroa.  Kalastuksenvalvontapalkkiot jaon päättää hoitokunta, yhteensä 
600 e/vuosi. Palkkiot jaetaan valvojille aktiivisuuden perusteella yhdessä arvioiden. 
 



VEHMAISTEN OSAKASKUNTA  PÖYTÄKIRJA   2(2) 

    24.2.2022 

 
   

16 Valitaan hoitokuntaan erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2 jäsentä 

sekä heille henkilökohtaiset varamiehet 

Päätettiin seuraavat valinnat: 

Jussi Hietala (2022-2023) varahenkilö Pentti Häkkinen (2022-2023) 

Sirpa Kuusela (2022-2023) varahenkilö Risto Pohja (2022-2023) 

Todettiin edelleen jatkavat: 

Turkka Tiainen (2021-2022) varahenkilö Tuomas Rinne (2021-2022) 

Markku Nieminen (2021-2022) varahenkilö Mika Anttila (2021-2022) 

 

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

Päätettiin, että Sirpa Kuusela hoitaa koolle kutsumisen. 

 

18 Valitaan 2 tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet 

Tilintarkastajiksi valittiin (2022) 

Seppo Oksanen  varahenkilö Pentti Selín 

Jukka Mahanen  varahenkilö Jukka Oinonen 

 

19 Valitaan osakaskunnan edustaja ja hänelle varamies kalatalousalueen kokouksiin 

Päätettiin, että hoitokunta valitsee edustajat tarvittaviin kokouksiin. 

 

20 Päätetään metsästyksestä vesialueella 

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

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

Päätettiin, että kyseiset varat käytetään kalaistutuksiin. 
 

22 Päätetään, missä hoitokunnan kokousten pöytäkirjat ovat nähtävinä 

Päätettiin, että pöytäkirja on nähtävänä kotisivuilla www.vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta. 

Tarvittaessa alkuperäiset pöytäkirjat voi pyytää nähtäväksi hoitokunnan puheenjohtajalta. 

 

23 Tiedotetaan vesijätön lunastuksesta 

Olkahisten Rusthollin vesijättöasia ei ole edennyt. Osakaskunnan kokous kutsutaan koolle 

päättämään asiasta. 

 

24 Keskustellaan osakaskuntien yhdistämistilanteesta 

Maanmittausmaksut ovat edelleen liian suuret. Pyritään edelleen vaikuttamaan siihen, että valtio 

maksaisi yhdistämismaksut. 

 

25 Muut mahdolliset keskustelut ja evästykset uudelle hoitokunnalle 

Päätettiin kumota aikaisempi osakaskunnan päätös mahdollisista veloituksettomista 

pilkkikipailuista. Valtuutettiin hoitokunta määrittämään tapauskohtaisesti pilkkikilpailun järjestäjälle 

asetettavan maksun suuruus osallistujat ja maksujen käyttötarkoitus huomioiden. 

          

26 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35. 

 

 

Sirpa Kuusela 

puheenjohtaja, sihteeri 

 

 

Jussi Hietala   Risto Pohja 

pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 

 

Tiainen

http://www.vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta
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VEHMAISTEN OSAKASKUNTA 

HOITOKUNNAN KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 2021 

 

1. Hallinto 

 

1.1. Osakaskunnan kokous 

Osakaskunnan kokous pidettiin torstaina 18.2.2021 klo 18.00–19.56. Kutsu julkaistiin 3.2.2021 
Tamperelaisessa. Paikkana oli Teboil Vehmainen, Aukionkatu 2, 33730 Tampere ja  Teams-etäkokous. 
Osallistujat: läsnä Turkka Tiainen, Seppo Tiainen, Jussi Hietala, Pentti Häkkinen, Tuomas Rinne (Teams-
yhteydellä 18-18.56) sekä läsnä osakas Mika Anttila ja osakas Sirpa Kuusela Teams-yhteydellä. 
 

1.2. Hoitokunta 

Hoitokunnan kokouksia pidettiin 25.1., 17.2., 31.3. ja 28.10. Väliaikoina käsiteltiin puhelimitse ja sähköpostilla juoksevia 

asioita, jotka vahvistettiin yllä mainituissa kokouksissa. Kaikki kokoukset olivat päätösvaltaisia. 

 

1.3. Toimihenkilöt 

Puheenjohtajaksi valittu Sirpa Kuusela on toiminut myös sihteerinä. Jussi Hietala on varapuheenjohtaja. Turkka Tiainen 

on toiminut rahastonhoitajana. Pertti Selin, Vesa Nurminen, Seppo Oksanen ja Ville Turpiainen ovat toimineet 

kalastuksenvalvojina. Tilintarkastajina ovat toimineet Seppo Tiainen ja Jukka Mahanen.  

 

1.4. Jäsenyys 

Osakaskunnalla on jäsenyys Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry:ssä ja osakaskunta kuuluu Kaukajärven osalta Pirkkalan 

kalastusalueeseen sekä Olkahistenlahden ja Halimasjärven alueiden osalta Näsijärven kalastusalueeseen. 

Kalatalouskeskuksen kokouksiin ei osallistuttu. 

 

2. Varsinainen toiminta ja talouden avainluvut 

 

2.1. Lupamyynti  

 

Verkkolupia myytiin 26 kpl (31 kpl vuonna 2020), katiskalupia myytiin 21 kpl (23 kpl vuonna 2020), ravustuslupia 

myytiin 151 kpl (148 kpl vuonna 2020), sukelluskalastuslupia myytiin 18 kpl (18 kpl vuonna 2020), viehekalastuslupia 

myytiin 12 päivä- ja 8 vuosilupaa kpl (19 kpl vuonna 20), tuulastuslupia myytiin 1 kpl (1 kpl vuonna 2020) eikä yhtään 

koukkukalastuslupaa. Lupia myytiin 2367 eurolla, josta on vähennetään myyntipalkkio 386,00 e, tilitykset 30.6. 774 

euroa ja 22.12. 1207 euroa, tilitykset yht. 1981 euroa. Myyntipalkkio nousi 20 prosenttiin heinäkuun myynneistä alkaen, 

kun TB:n yrittäjä vaihtui.  

 

2.2 Taloustiedot 

 

Taseen loppusumma 31.12.2021  4.267,52 e (v. 2020 7.367,26 e) 

Josta rahavarat tilillä 31.12.2021  2.616,26 e (v. 2020 4.516,00 e) 

Tilikauden tulos 1.1.-31.12.2021  -2.969,49 e (v. 2020 609,95 e) 

 

 

2.3. Omistajakorvaukset ja viehemaksuvarat ja muut tuotot ja tilitykset 

 

Pirkkalan kalatalousalue tilitti omistajakorvauksia 268,11 e (2020 292,45 e). Näsijärven kalastusalue ei ole tulouttanut 

Vehmaisten osakaskunnan Olkahistenlahdella olevien vesialueiden kalastuksenhoitomaksuvaroja, koska korvaukset 

siellä ovat vuosittain alle 30 euroa, jolloin korvaus jää Näsijärven kalastusalueen käyttöön.  

 

Ulosotossa olevaa oikeuden päätöksellä haettua saatavaa ei ole lyhennetty vuonna 2021. 

 

2.4. Kaukajärven hyväksi yhdessä 

 

6.5.2021 järjestettiin Kaukajärven hyväksi yhdessä -webinaari Tredun tiloissa Tohlopissa. Aineisto on kotisivuilla. 

Osallistujia linjoilla oli 37. Linkki aineistoon: https://www.vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta/kaukajarven-hyvaksi-
yhdessa/ Linkki videoihin: https://www.youtube.com/channel/UCd06wWRtSrNrqkMn3inbogA. 
Kesäkuun lopussa jätettiin hankkeen loppuraportti ja maksatushakemus ELY-keskukselle.  

Alun perin hankeen kokonaiskuluiksi arvioitiin 4800 euroa – suoranaiset kulut ja talkoot 50/50 %, johon avustusta 

haettiin ja saatiin 2400. Hanke pitkittyi ja kuluja sekä muita tuottoja tuli suunniteltua enemmän. Hankkeen kulut 

talkootöineen olivat  6931 e, josta ELY-keskus maksoi 2400 euroa. Webinaarin tiedotuskuluihin saimme tukea 

KVVY:ltä 300 e ja Pelastakaa Kaukajärvi ry:ltä 300 e. Vuonna 2020 talkootyön osuus oli suunnitellut 160 tunnin sijaan 

256  tuntia (á 15 e). Talkootöiden osuus laskettiin vain vuoden 2020 osalta, koska ne tuolloin jo olivat ylittyneet. 

https://www.vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta/kaukajarven-hyvaksi-yhdessa/
https://www.vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta/kaukajarven-hyvaksi-yhdessa/
https://www.youtube.com/channel/UCd06wWRtSrNrqkMn3inbogA


VEHMAISTEN OSAKASKUNTA                  TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2021                                 2/7 
 TOIMINTASUUNNITELMA JA BUDJETTI 2022 
   
 

2.5. Kalaistutukset 

 

27.9.2021 Kalatalo istutti Pitkäjärveen 4 kg yksikesäisiä kuhanpoikaisia, n. 1660 kpl. Kulu oli 451,10 euroa. Sinttien 

vastaanotosta ja maksusta huolehti Vatialan osakaskunnan edustaja ja Vehmaisten osakaskunnan hoitokunnan 

varajäsenen Pentti Häkkinen. Samassa yhteydessä Vatialan osakaskunta lopetti tilin Osuuspankissa ja loppuvarat 20,65 e 

siirrettiin Vehmaisten osakaskunnan tilille. 

8.10.2021 Kalatalo istutti kaupungin velvoiteistutuksena yksikesäisiä planktonsiikoja 2479 kpl (12 mm, 12,1g). 

19.10.21 Muuttolan Lohi Ky toimitti järvitaimenia n. 500 kpl keskipainoltaan 476 g, yhteensä 238 kg. 
 Vastaanottaja oli Markku Nieminen.  
26.10.2021 ELY-keskus, Jari Pelkonen toimitti 300 euron Valmetin velvoiteistuksena planktonsiikaa 1622 kpl, á 107 
mm,  6,5 g. 
Siian osalta tavoite saavutettiin. Suunnitelma oli, että Kaukajärveen istutetaan n. 4000 yksikesäistä siianpoikasta. 
Järvitaimenta saimme suunnitellut noin 500 kpl. Vuonna 2020 ja vuonna 2021 järvitaimenissa esiintyneiden 
vesihomehavaintojen takia olemme neuvotelleet Muuttolan Lohi Oy:n kanssa hyvityksestä seuraavassa istutuksessa. 
Kalaistutuksia ja muita tapahtumia voi seurata ja raportoida kukin Kalastusta Kaukajärvellä -FB-sivustolla. 

 

2.6. Kalastuksenvalvonta 

 

Ville Turpiainen valvoi 46 tuntia ja Seppo Oksanen 68 tuntia. Valvonnan ohella suoritettiin neuvontaa sekä vesistön ja 

kalaston tarkkailua. 

 

2.7. Hoitokunnan soutuveneet 

 

Hoitokunnalle on soutuvene Päijänne 471 kalaistutuksia, koekalastuksia ja kalastuksenvalvontaiskuja varten. Vene 

sijaitsee Kaukajärven rannassa Kristillan itäpuolella paikalla numero 20 (ent. 40) Veneen avaimet ovat Jussi Hietalalla ja 

Ville Turpiaisella. Toinen vene on Olkahisissa, paikka Olkahisissa on numero 79. Tätä venettä ei ole käytetty lainkaan, 

koska Olkahistenlahden alueemme on pieni eikä siellä kalasteta paljon. Veneen avaimet ovat Sirpa Kuuselalla. 

 

2.8. Rusthollin vesijättömaa -asia 

 

Rusthollin alueen kaavoituksessa ei ole edetty. Vesijätön lunastus toimitetaan kaupungin suorittaman tontituksen ja 
maanmittauksen yhteydessä. Asemakaava-alueella maanmittauksen hoitaa Tampereen kaupunki eikä 
Maanmittauslaitos. Asia tuodaan osakaskunnan päätettäväksi, kunhan se etenee. 
 
2.9. Yhteistyö ja aloitteet Tampereen kaupunki – Kangasalan kaupunki 
Jussi Hietala ja Teuvo Koskinen kartoittivat yhdessä kaupungin edustajien kanssa viehe- ja onkipaikkoja Kaukajärven 
rantaan. Jussi Hietala hoitaa raivausasiat. Paikosta tehdään kartta.  
 
Kangasalan kaupungin kaavoitus pyysi osakaskunnalta lausuntoa Kuuselantien kaava-asiassa Kangasalan puolella. 
Kyseisessä lausumassa oli mukana mm. Vatialan Kyläyhdistys, Kaukajärviseura ja Pelastakaa Kaukajärvi. Perusviesti oli, 
että vakiasunnot sallittaisiin luontoa säästäen. 
 
Anne-Mari Jussila ja Kirsi Kaivonen tekivät aloitteen Tampereen valtuustossa hulevesien hallitsemiseksi Kaukajärvi-
Pitkäjärvi-vesistössä Jari Markkinen teki vastaavan aloitteen Kangasalan valtuustossa. 
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3. Muu toiminta 

 

3.1. Jäällä ajokielto - Tampereen kaupungin moottoriajoneuvohakemusasia  

Osakaskunta haki jäälläajolupaa 5.8.2020. Hakemuksen johdosta oli tehty muistutus, joka ilmeni Tampereen kaupungin 

tiedoista vasta tammikuussa 2021.  Lupapäätöstä 26.10.2021. Virallinen lehti 2.11.2021, s 89-90 sekä 

kokonaisuudessaan https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/43113642/kuulutus-2-11-2021.pdf/b85bc454-7fde-

3d36-842c-1fb2eed050dd?t=1635834599634

 
Tapahtuminen järjestämisessä moottoriajoneuvojen käyttöä ei sallittu. 

 

3.2. Pienten osakaskuntien yhdistäminen – iäisyysasia 

Vuoden 2021 Kalastus-lehdessä oli artikkeli aloitteesta osakaskuntien yhdistämiseksi. 

Vuoden 2021 joulukuussa Lepän erityisavustaja ilmoitti puhelinkeskustelussa (Kuusela), ettei näillä näkymin ole 

ratkaisua tulossa. Piti hyvänä viittausta yhteismetsien maanmittauksen maksujen hoitoon. Mietimme, että osakaskuntien 

tehtävänä on myös vesistön tilan seuranta ja hoito ja siinä olisi perusteita lähestyä asiassa myös ympäristöministeriötä. 

Asia on lukuisten osakaskuntien agendalla Suomessa.  

 

Tämä asia on edelleen voimassa: Pirkkalan kalatalousalueen hallitus päätti 13.12.2018 pitämässään kokouksessa 

rahoittaa osakaskuntien yhdistämisasiaa 50 %, mutta maksimissaan 2000,00 eurolla. Maksu suoritetaan, kun 

yhdistämistoimitus on tehty ja maanmittauksen lasku tullut. Ko. päätös on siirretty uudelle organisaatiolle ja on 

edelleen voimassa ja siirretty tulevalle vuodelle. Tämä maksu on siirretty edelleen ja siirtynee myös vuodelle 2021. 

Päivi Pyyvaaran asiantuntijaosuuden kustannus on 1000-1500 euroa. Maanmittauksen hinnasto muuttui ja on kallis, 

nämä hinnat eivät aktivoi osakaskuntia yhdistymään. Katso oheinen taulukko. Laskimme Maanmittauslaitoksen 

puhelimitse saatujen tietojen mukaisesti: Vehmaisten ok 670 osakasta, Vatialan osakaskunta 295 osakasta, Alasen 

osakaskunta36 osakasta ja Haiharan järjestäytymätön osakaskunta eli Kaukajärven vesialue 33 osakasta, eli yhteensä 

1034 osakasta. 

 
https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2021/01/kiinteistotoimitushinnasto2021_FI_.pdf sivu 4. 

 

3.3. Yhteistyö Virtavesiyhdistyksen kanssa 

Yhteistyötä ei vuonna 2021 ollut. Keskustelua on käyty siitä, että Osakaskunta ottaisi Halimasojan seurantaan. Katso 

toimintasuunnitelma. 

 
3.4. Istutukset ja kalaston hoito  

Kokouksissa on keskusteltu edelleen verkotuksen tiukentamisesta.  

Hoitokunta on tehnyt hakemuksen ELY-keskukselle työn jatkamisesta. Hakemuksemme koskee erityisesti särjen ja 

suutarin koekalastusta sekä kalastuksesta tiedottamisesta Kaukajärvellä ja Pitkäjärvellä. 

 

3.5. Kaukajärven tilanne, katso kohta 2.5 

Sirpa Kuusela on raportoinut Kaukaniemen matonpesupaikan läheisyydessä hulevesiongelmat edelleen. 

Vireillä on uusi korjaussunnitelma edellisen epäonnistumisen jälkeen. Toteutus on siirtynyt vuodelle 2022. 

Sinileväraportin mukaan Kaukajärvessä ei ollut esiintymää. Uimassa käyneet kertoivat, että hieman taisi olla. 

Valmetin mittaukset eivät osoittaneet vuonna 2021 alitusta. 

 

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/43113642/kuulutus-2-11-2021.pdf/b85bc454-7fde-3d36-842c-1fb2eed050dd?t=1635834599634
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/43113642/kuulutus-2-11-2021.pdf/b85bc454-7fde-3d36-842c-1fb2eed050dd?t=1635834599634
https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2021/01/kiinteistotoimitushinnasto2021_FI_.pdf
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3.6. Kalastuskäyttäytymisestä 

Hoitokunta ja kalastuksenvalvojat pyrkivät ohjaamaan kalastuskäyttäytymistä. Parista kadonneesta katiskasta on 

tiedotettu.  Nyt kun arvokasta järvitaimenta on istutettu, valvonta on entistä tärkeämpää. 

 

 

3.7. ELY-keskus – Kaukajärven hyväksi yhdessä -hanke ja uusi hakemus 

 

Hanke päättyi webinaaritapahtumaan 6.5. ja raportointiin kesäkuussa 2021. 2400 euron maksatus tapahtui kahdessa 

ereässä.  Viranomaiset ja poliitikot ovat nyt tiedostaneet Kaukajärven ja Pitkäjärven hulevesiongelmat. Toivottavasti 

toimenpiteisiin päästään nopeasti ja erityisesti tarkkaillaan täydennysrakentamista. 

 

3.8. Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa 

 

Kaupunginosayhdistysten kanssa on tehty vireää yhteistyötä yli kuntarajan. Vatialan Kyläyhdistys, Pelastakaa Kaukajärvi 

ja Ilkon aktiivit ovat tärkeitä yhteistyötahoja. 

 

3.9. Osakaskunnasta: media ja tiedotus 

 

 

Lehdet 

27.1.2021 Aamulehti, Moro https://www.aamulehti.fi/moro/art-2000007761025.html 
”Kaukajärvelle ei tule aurattua ulkoilurataa – Hankkeesta valitettiin ja lisäksi lausunto unohtui pariksi 
kuukaudeksi - Ely-keskus käsittelee jo hakemusta, mutta käytännössä kevät ehtii ennen lainvoimaista 
päätöstä” 
1/2021 Suomen Kalastuslehti ”Osakaskunta kirjoitti ministerille” https://issuu.com/tapiog/docs/skl_2021_1_issuu 

28.4.2021 Kangasalan Sanomat ”Hulevedet huolena Kaukajärvellä” 

https://kangasalansanomat.fi/kaukajarvella-huolettavat-hulevedet-osakaskunta-haluaa-paattajien-huomaavan-niiden-

kasvavat-vaarat 

28.4.2021 Hervannan Sanomat, ”Kaukajärven suojeluun ratkaisuja webinaarista” 

https://www.hervannansanomat.fi/news/kaukaj%C3%A4rven-suojeluun-ratkaisuja-webinaarista- 

6.5.2021 Tamperelainen https://www.tamperelainen.fi/paikalliset/4133953 

”Pitääkö erinomaisesta järvestä olla huolissaan? Pitää, vastataan Kaukajärven rannoilla – "Jos veden laatu yhtäkkiä 

heikkenisi, sen parantuminen olisi todella hidasta"” 

24.11.2021 Aamulehti, Moro https://www.aamulehti.fi/moro/art-2000008428333.html 
“Kaukajärven ulkoilureitille ei ollut lupaa ja poliisi ajoi auraajan pois jäältä – Nyt olisi lupa, mutta auraaja muutti 

muualle” 

 

Osakaskunnan osuus Vehmaisten Sanomissa nroissa 2-4/2021. Vehmaisten Sanomat on luettavissa www.vehmainen.fi 

uutispalstalla. Lehden painos 9500-10.000 kpl/kerta, ilmaisjakelu Atala-Linnainmaa-Leinola-Holvasti-Kiveliö-Vatiala, osa 

Kaukajärveä Haiharassa ja osa Messukylää sekä käsijakelu osalle ilmoittajista. Vehmaisten Sanomat ilmestyi Koillisviestin 

osana toukokuussa ja jakelu oli tuolloin 23.000 kpl ja tuolloin jakelua oli laajemmin Teiskoon sekä Kaukajärvelle. 

Kalastusta Kaukajärvellä Facebook-sivulla tykkääjiä 326 ja määrä on kasvanut yli sadalla. 

 

4. Talous 

Osakaskunnan vuosi 2021 oli tappiollinen -2.969,49 euroa. Aikaisempina vuosina kertyneet rahavarat käytettiin 500 

kpl:een järvitaimenen istutukseen 3.246,32 euroa ja tällä kertaa rahakeräystä ei järjestetty. Katso kohta 2.5. 

Istutuskulut ovat kohdassa ”Varsinaisen toiminnan kulut”, mutta vuonna 2020 ne olivat varainhankinnan kulujen 

kohdassa pienkeräyksen takia. 

Kaukajärven hyväksi yhdessä -hankkeen varsinaiset tuotot olivat 3.000 e (ELY-keskus 2400 e, Pelastakaa Kaukajärvi 300 

e ja KVVY 300 e) ja kulut 3.091 euroa ilman talkootunteja. Katso kohta 2.4. 

Aurauslupahakemuksen avustustuotto oli 700,00 euroa Tampereen kaupungilta, jolla maksettiin 570 euron ELY:n 

viranomaismaksu ja katettiin tiedotuskuluja 130 eurolla. Katso kohta 3.1. 

Lupamyynti tuotti 1981 euroa, kts. 2.1.  

Tiedottamiseen käytettiin 6.5.-webinaari mukaan lukien yhteensä 1.178,00 e pääteemana vesistön hoito ja hulevesien 

hallinta.  

https://www.aamulehti.fi/moro/art-2000007761025.html
https://www.aamulehti.fi/moro/art-2000007761025.html
https://www.aamulehti.fi/moro/art-2000007761025.html
https://issuu.com/tapiog/docs/skl_2021_1_issuu
https://kangasalansanomat.fi/kaukajarvella-huolettavat-hulevedet-osakaskunta-haluaa-paattajien-huomaavan-niiden-kasvavat-vaarat
https://kangasalansanomat.fi/kaukajarvella-huolettavat-hulevedet-osakaskunta-haluaa-paattajien-huomaavan-niiden-kasvavat-vaarat
https://www.hervannansanomat.fi/news/kaukaj%C3%A4rven-suojeluun-ratkaisuja-webinaarista-
https://www.tamperelainen.fi/paikalliset/4133953
https://www.tamperelainen.fi/paikalliset/4133953
https://www.tamperelainen.fi/paikalliset/4133953
https://www.aamulehti.fi/moro/art-2000008428333.html
https://www.aamulehti.fi/moro/art-2000008428333.html
https://www.aamulehti.fi/moro/art-2000008428333.html
http://www.vehmainen.fi/
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Tase 
Vehmaisten osakaskunta  

31.12.2021 31.12.2020 

VASTAAVAA    

VAIHTUVAT VASTAAVAT  4 267,52  7 367,26  

Lyhytaikaiset saamiset  1 651,26  2 851,26  

Rahat ja pankkisaamiset  2 616,26  4 516,00  

Vastaavaa yhteensä  4 267,52  7 367,26  

    

VASTATTAVAA    

OMA PÄÄOMA  3 676,27  6 645,76  

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)  6 645,76  6 035,81  

Tilikauden ylijäämä /- alijäämä  −2 969,49  609,95  

VIERAS PÄÄOMA  591,25  721,50  

Lyhytaikainen vieras pääoma  591,25  721,50  

    

Vastattavaa yhteensä  4 267,52  7 367,26  

 

Tuloslaskelma 
Vehmaisten osakaskunta  

01.01.2021 - 01.01.2020 -  
31.12.2021 31.12.2020 

Varsinainen toiminta    

Tuotot  4 749,11  3 357,45  

Kulut    

Henkilöstökulut  −2 300,00  −527,50  

Kalastusvesien valvonnan kulut  −3 976,45  −505,10  

Muut kulut  −1 462,80  −1 615,34  

Kulut yhteensä  −7 739,25  −2 647,94  

   

Tuotto/kulujäämä  −2 990,14  709,51  

    

Varainhankinta    

Tuotot  20,65  3 642,00  

Kulut  0,00  −3 730,13  

Varainhankinta yhteensä  20,65  −88,13  

    

Tuotto/kulujäämä  −2 969,49  621,38  

Sijoitus- ja rahoitustoiminta    

Tuotot  0,00  0,00  

Kulut  0,00  −11,43  

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä  0,00  −11,43  

    

Tuotto/kulujäämä  −2 969,49  609,95  
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TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAVUODELLE 2022 

Hoitokunta esitykset osakaskunnalle 24.2.2022 

 

 

1. Kalastuksen järjestäminen 

Jatketaan edellisten vuosien järjestämistapaa. Lupamyynti hoidetaan Kalapassin kautta. 

Vuosikokouksen päätösten jälkeen hinta- ja muut tiedot avataan Kalapassiin. 

 

2. Kalastuksen valvonta 

Osakaskunnan sääntöjen mukaan hoitokunta ottaa kalastuksenvalvojat tehtäviinsä ja suunnittelee 

ja toteuttaa tarvittavat valvontatoimenpiteet. Kalastuksenvalvojia on kuusi. Kalastuksenvalvonnan 

pääkohde on Kaukajärvi ja Pitkäjärvi. Laaditaan A4-ilmoitukset järvitaimenen alamittarajoituksesta, 

jotka levitetään eri puolille järveä, myös jäälle.  

Perustetaan WhatsApp-ryhmä valvojille, johon liitetään myös hoitokunnan jäsenet. 

Tehdään opastaulut järvitaimenen alamittarajoituksesta – suomi – englanti – venäjä.  

Järjestetään tapahtuma ja tiedotusta nuorisolle ja lapsille. 

Kehitetään saalisraportointia. 

 

3. Päätetään istutuksista sekä hoitosuunnitelmasta 

-Siika, 5000 kpl (kaupungilta, ELY-keskukselta ei saada Valmetin velvoiteistutuksia 2022)  

 Esitetään kaupungille pyyntö, että istutettava siikalaji on järvisiika,  

jonka lisääntymiskykyä Kaukajärvessä tutkitaan. 

-Järvitaimen, määrä päätetään rahatilanteen mukaan (istutettu 2020 500 kpl ja 2021 500 kpl 

kolmikesäisiä) 

-Järjestetään pienkeruu istutusrahoituksen keräämiseksi ja istutuksia rahoitetaan myös lupamaksuin 

 

Rajoitus- ja muutosesitykset 

- verkon silmäkoko 55 mm 

- Talviverkotus on kielletty kokonaan Kaukajärvessä. 

- avovesiverkotus sallitaan 1.9.-15.10., jolloin parhaaseen kalastusaikaan syksyllä kalat ovat kasvaneet 

rauhassa kesän ajan ja niin että uuden taimenerän istutus tapahtuu verkotuskauden jälkeen 

- Verkotuskielto linjalla Riihiniemi-Vedenpumppaamon länsipuolella jatkuu 

 

Hoito– ja valvonta 

- osakaskunnan kalastuksenvalvojien valvonta– ja neuvontaiskut  

- toteutetaan koekalastushanke Kaukajärvessä Markku Niemisen organisoimana  

- otetaan näytteitä ahventen ravinnosta 

- Lupien voimassaolo on kalenterivuosi  

- jatketaan Kaukajärven veden laadun sekä vesikasvillisuuden ja kalaston 

muutoksen tarkkailua ja seurataan hulevesiasioiden hoitoa 

- raivataan Tampereen kaupungin kanssa kartoitetut onkimis- ja viehekalastuspaikat Jussi Hietalan 

organisoimana 

  

4. Kalavesien hoito 

Jatketaan neuvotteluja ELY-keskuksen ja Tampereen kaupungin kanssa erityisesti Kaukajärven 

hoidosta, käytöstä ja korvauksista ja myös Olkahisten lahden tilanteesta. Seurataan Kaukajärven 

korkeutta ja vedenlaatua.  Osallistutaan Virtavesien hoitoyhdistyksen talkoisiin ja tapahtumiin 

Halimasjärvi-Olkahistenlahti-laskuojan kunnostustyössä. Tiivistetään yhteistyötä sukeltajien kanssa. 

 

5.  Rusthollin 312 neliön vesijättöasia 

 Seurataan Rusthollin kaavoitustilannetta ja kutsutaan osakaskunnan kokous koolle päättämään 

 vesijätön lunastusasiasta. 

 

6. Päätetään muut toimintaan liittyvät asiat (kuten laskutuksista, kokouskutsuista ja tilauksista) 

 

Rahastonhoitaja huolehtii ja maksaa kaikki osakaskunnan laskut. Hoitokunnan puheenjohtaja huolehtii 

hoitokunnan kokouksista ja osakaskunnan kokouksista.   
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LUPAMAKSUJEN HINNASTO 2022 

Pitkäjärvi, Kaukajärvi, Olkahistenlahti, Halimasjärvi, Halimasjärvellä vain ongintaa 

Verkkolupa 15 e/kpl, osakaskunnan lupa aina (max 2) 

Katiskalupa  7 e/kpl (sama lupa talvella) 

Viehekalastus päivälupa 7 e/vapa (lisävavoista/kalastaja) 

ja vuosilupa 50 e 

Talvinen täkykalastus 10 e/täky 

kalatäkyä käyttäen (samalla luvalla) 

Pitkäsiima 10 e/kpl (enintään 100 koukkua) 

Tuulastus 10 e/tuulastaja 

Koukkukalastus 10 e/10 koukkua 

Sukelluskalastus 20 e/ kpl (sukelluskalastus alkaa 1.6.) 

Ravustus 7 e/merta (ravustus 21.7.–31.10.) osakaskunnan lupa aina 

 

 

 

Budjettilaskelma vuodelle 2022 ilman haettua ELY-avustusta (jos toteutuu, avustuksen maksatus 2023) 

(Huom. Vuonna 2020 pienkeräys ja järvitaimenen istutus raportoitiin varainhankinta-kohdassa. Sama kirjaustapa 

vuoden 2022 budjetissa.) 

 
 

 


