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Aika: torstaina 18.2.2021 klo 18.00 – 19.56
Paikka: Teboil Vehmainen, Aukionkatu 2, 33730 Tampere, Teams-kokou
Vehmaisten osakaskunnan kokous aloitettiin klo 18.00.
Osallistujat:
Nimi
Sirpa Kuusela
Turkka Tiainen
Seppo Tiainen
Jussi Hietala
Pentti Häkkinen
Mika Anttila
Tuomas Rinne

Osallistuminen
Teboil
Etänä (Teams)
X
X
X
X
X
X
X (18-18.59)

Osakas
X

X

1

Kokouksen avaus.
Vehmaisten osakaskunnan hoitokunnan puheenjohtaja Sirpa Kuusela avasi kokouksen klo 18.00.

2

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Kokouksesta ilmoitettu Tamperelaisessa 3.2.2021 sekä
osakaskunnan nettisivuilla.

3

Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjan pitäjä
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Tiainen ja sihteeriksi Turkka Tiainen.

4

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Anttila ja Jussi Hietala.

5

Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
Ääntenlaskijoiksi valittiin myös Mika Anttila ja Jussi Hietala.

6

Todetaan läsnä olevat osakkaat tai heidän asiamiehensä ja muut kokousosallistujat.
Todettiin yllä mainitut läsnä olevat kaksi osakasta sekä muut kokousosallistujat.

7

Päätetään kokouksessa käytettävästä äänestysmenettelystä sekä kunkin äänimäärä
Jätettiin tässä vaiheessa kokousta päättämättä.

8

Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. (Liite 1, kansi)

9

Esitetään ilmoitusasiat
Varsinaisia ilmoitusasioita ei ollut.

10

Esitetään hoitokunnan kertomus edelliseltä toimintavuodelta 2020
Hyväksyttiin hoitokunnan kertomus toimintavuodelta 2020. (Liite 1, s 1-5)

11

Esitetään vuoden 2020 tilit ja tilintarkastajain lausunto tilien ja hallinnon hoidosta 2020
Tilintarkastajat esittivät tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä. (Liite 2)

12

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle ja vastuullisille
toimihenkilöille vuodelta 2020
Vahvistettiin vuoden 2020 tilinpäätös (Liite 1, s. 5) ja myönnettiin vastuuvapaus hoitokunnalle ja muille
vastuullisille toimihenkilöille.
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Päätetään toimintatuloksen 2020 vaatimista toimenpiteistä
Päätettiin, että tilikauden tulos 609,95 e käytetään istutuksiin ja toiminnan yleisiin kuluihin.

14

Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle 2021 eli tehdään sääntöjen 1, 2 ja 5–7 §:ssä tarkoitetut
päätökset
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma (Liite 1, s 6-7), tarkennuksena ja lisäyksinä:
14.1 Osakaskunta valtuuttaa hoitokunnan yhdessä kalastuksenvalvojien kanssa määrittelemään kalastuksenvalvojien palkkiot
ja palkkionmääräytymisperusteet.
14.2 Istutukset: Osa siikaistutuksista laitetaan Pitkäjärveen. Taimenia 500-1000, hoitokunta saa käyttää omaa harkintaa.
14.3 Verkotus: Silmäkoko nostetaan 55mm, sallitaan verkotus toukokuussa 1.5-31.5. ja syys-lokakuussa 1.9.-31.10.
14.4 Kokoukset: Pyrkimyksenä jatkossa, että osakaskunta pitää syyskokouksen (valmisteleva) ja kevätkokouksen.
14.5 2 henkilöä koulutetaan kalastuksenvalvojaksi. Heidän kurssimaksunsa maksetaan osakaskunnan puolesta.
14.6 Kalastusmerkkejä tilataan vastaava määrä kuin edellisvuonna. Lupia myydään myös Kalapassin kautta.
14.7 Päätettiin lupamaksut, muutokset alla, kokonaisuudessaan lupamaksulomakkeessa 2021 (Liite 3):
i
Viehekalastuslupa (myös täkykalastus), lisätty useamman vuorokauden luvat:
a.
10 vrk 30 e (ei vaparajoitusta)
b.
1vuosi 50 e (ei vaparajoitusta)
ii
Ravustuslupa á 7 e/merta, max 10 kpl/talous, aikaisemmin 5 e
15 Hyväksytään osakaskunnalle tulo- ja menoarvio kuluvaksi vuodeksi 2021
Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin (Liite 1, s 7).
15.1 Vesijättöasia käsitellään lunastuksena verotuksellisista ja työmäärällisistä syistä. Lunastussumma käytetään
kokonaisuudessaan istutuksiin, kts. tarkemmin kohta 24.
16

Määrätään hoitokunnan jäsenten, tilintarkastajain, kokousedustajain ja muiden toimihenkilöiden palkkiot
Päätettiin hoitokunnan jäsenten ja muiden toimihenkilöiden ja palkkiot vuoden 2020 kokouksen palkkiopäätöstä
mukaillen. Edellisen vuosikokouksen päätös:
”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”.
Kalastuksenvalvontapalkkiot päättää osakaskunta, yhteensä 400 e/vuosi. Palkkiot jaetaan valvojille aktiivisuuden
perusteella yhdessä arvioiden.

17

Valitaan hoitokuntaan erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2 jäsentä sekä heille henkilökohtaiset
varahenkilöt
Jatkavat:
Sirpa Kuusela (2020-2021), varalla Vesa Nurminen (2020-2021)
Jussi Hietala (2020-2021), varalla Pentti Häkkinen (2020-2021)
Uudelleenvalinta:
Turkka Tiainen (2021-2022), varalla Tuomas Rinne (2021-2022)
Uusi varsinainen:
Markku Nieminen (2021-2022), varalla Mika Anttila (2021-2022)

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
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Päätettiin, että kyseiset varat käytetään kalaistutuksiin.
23

Päätetään missä hoitokunnan kokousten pöytäkirjat ovat nähtävinä
Päätettiin, että hoitokunnan kokousten pöytäkirjat ovat nähtävillä osakaskunnan nettisivulla ja pyydettäessä nähtävillä
TB:llä. Päätettiin, että tämä osakaskunnan kokouksen pöytäkirja on sääntöjen mukaisesti nähtävillä TB:llä.

24

Tiedotetaan vesijättöasia.
Tasanteen kaupunginosa korttelin 6626 tontit 1 ja 2, viitesuunnitelma Rusthollinpolku.
Todettiin, että Rusthollin asemakaavamuutos on käynnissä ja siinä yhteydessä vesijätöt yhdistetään tontteihin.
Ehdotetun kaupan sijaan päädyttiin siihen, että vesijätöstä luovutaan lunastusmenetettelyllä ja että lunastuksen hakija
maksaa kaikki kulut.

25

Päätetään muista asioista: osakaskuntien yhdistämistilanne
Yhdistymiseen liittyviä kustannuksia on selvitetty edellisen vuosikokouksen jälkeen. Päätettiin, että
toistaiseksi ei viedä yhdistymistä eteenpäin korkeiden maanmittauskustannusten takia.

26

Käsitellään muut esille tulevat asiat.
EI muita esille tulleita asioita.

27

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.56 kiittäen osallistujia aktiivisuudesta.
Vakuudeksi

Seppo Tiainen
puheenjohtaja

Turkka Tiainen
sihteeri

Mika Anttila
pöytäkirjantarkastaja

Jussi Hietala
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet:
Liite 1: Työjärjestys (kansi), Toimintakertomus tilinpäätös (s 1-5) ja Toimintasuunnitelma ja budjetti (s 6-8)
Liite 2: Tilintarkastajien lausunto
Liite 3: Kalastuslupalomake
Liite 4: Osallistujalista
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Aika: torstaina 18.2.2021 alkaen klo 18
Paikka: Vehmaisten Teboil, Aukionkatu 2, 33730 Tampere (huomaa rajoitus), ja TeamsLivekokous netissä
Läsnäolijoita TB:lle sopii kaikkiaan vain 10 kpl ja ilmoittautujat otetaan
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Teams-Live-osallistujille on lähetetään kokouskutsu. Osakaskunnan osakkailta tarvitaan osoite ja
kiinteistötunnus, joka löytyy esimerkiksi kiinteistöveroilmoituksesta. Löydät osakaskunnan
kiinteistörekisterilistan tämän sivun alareunan tiedostona. Voit tarkistaa, kuuluuko kiinteistösi
osakaskuntaamme.
Ilmoittautumiset kokoukseen: vehmaisten.osakaskunta@gmail.com
Tiedustelut järjestelyistä hoitokunnan puheenjohtaja, Sirpa Kuusela 040 739 0957
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VEHMAISTEN OSAKASKUNTA
HOITOKUNNAN KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 2020
1. Hallinto
1.1. Osakaskunnan kokous
Osakaskunnan sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 20.2.2020 Vehmaisten koululla.
Kokous aloitettiin klo 18 luennoilla ja kahvilla. Emeritusprofessori (SYKE) Heikki Toivonen luennoi Kaukajärven
vesikasveista ja niiden muutoksista. Iktyonomi Markku Nieminen (KVVY) kertoi Kaukajärven veden laadun kehityksestä
ja ahventilastostaan. Kaikkiaan luennolla oli läsnä 17 henkilöä.
Osallistujia luennoilla oli kaikkiaan 17 henkilöä, joista varsinaisia kokousosallistujia 10. Kokousosallistujista 4 henkilöä
oli osakkaita.
1.2. Hoitokunta
Hoitokunnan varsinaiset jäsenet varamiehineen: Sirpa Kuusela (2020-2021) Vesa Nurminen (2020-2021)
varamiehenään, varsinainen jäsen Jussi Hietala (2020-2021) varamiehenään Pentti Häkkinen (2020-2021). Varsinaisena
jäsenenä jatkoi Turkka Tiainen (2019-2020) varamiehenään Markku Nieminen kauden 2020 ja varsinaiseksi jäsenenä
jatkoi Tuomas Rinne (2019-2020), varamiehenään Markku Toivanen (2019-2020). Hoitokunta valitsi keskuudestaan
puheenjohtajaksi Sirpa Kuuselan, varapuheenjohtajaksi Jussi Hietalan ja rahastonhoitajaksi Turkka Tiaisen.
Hoitokunta on kokoontunut 5 kertaa, 6.2., 10.3., 9.6., 20.8. ja 13.10. Lisäksi tiedottamista ja päätösten valmistelua
tehtiin sähköpostitse.
Vapaasukeltaja Mika Karhu esitteli vapaasukellusta ja välineitä hoitokunnaan kokouksessa 9.6.2020. Vapaasukeltajat
tekevät jatkossa mielellään yhteistyötä osakaskunnan kanssa.
Laajennettuihin hoitokunnan kokouksiin päätettiin kutsua varsinaiset jäsenet, varajäsenet sekä toiminnantarkastajat
varajäsenineen sekä Vehmaisten osakaskunnan asioista sekä Kaukajärven tilasta aktiivisesti kiinnostuneet. Hoitokunnan
kokoukset on pidetty Vehmaisten Pitseria Picassossa sekä etäyhteydellä. Keskustelut ovat olleet vilkkaita ja
aloitteellisia, osallistuminen on ollut aktiivista.
1.3. Toimihenkilöt
Puheenjohtajaksi valittu Sirpa Kuusela on toiminut myös sihteerinä. 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. Seppo Tiaiselta olemme saaneet neuvoja ja opastusta tilikauden aikana.
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
2.1. Osakaskunnan luvanmyynti
Verkkolupia myytiin 31 kpl (31 kpl vuonna 2019), katiskalupia myytiin 23 kpl (13 kpl vuonna 2019), ravustuslupia
myytiin 148 kpl (163 kpl vuonna 2019), sukelluskalastuslupia myytiin 18 kpl (16 kpl vuonna 2019), viehekalastuslupia
myytiin 19 kpl (32 kpl vuonna 2019), tuulastuslupia myytiin 1 kpl (4 kpl vuonna 2019) ja 1 koukkukalastuslupa. Lupia
myytiin 1865,00 euroa, josta on vähennetty 10 % Ilkka Nissisen myyntipalkkio 127,50 e, tilitykset yht. 1737,50 e.
2.2 Taloustiedot
Taseen loppusumma 31.12.2020
Josta rahavarat tilillä 31.12.2020
Tilikauden tulos 1.1.-31.12.2020

7 367,26 e (v. 2019 6035,81 e)
4 516,00 e (v. 2019 4125,17 e)
609,95 e (v. 2019 1136,3 e)
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2.3. Omistajakorvaukset ja viehemaksuvarat ja muut tuotot ja tilitykset
Pirkkalan kalatalousalue tilitti omistajakorvauksia 292,45 e (2019 239,95 e). Viehemaksuvaroja ei enää tilitetä.
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.
Osakaskunnalle lyhennettiin ulosotossa olevaa saatavaa 259,38 e, kun rahastonhoitaja oli aktivoinut perinnän.
2.4 Taimenen paluu Kaukajärveen -rahankeräyskampanja onnistui prikulleen
Tuomas Rinteen ehdotuksesta ja opastuksella järjestettiin uuden varainkeräyslain mukainen pienkeräys 10.6.-9.9.2020.
Keräys tuotti 3642 e ja ko. summa käytettiin 500 kpl kolmikesäisen järvitaimenen (n. 350 g) istutuskuluihin 3546,40 e ja
markkinointikuluihin 95,60 e. Rahastonhoitaja Turkka Tiainen raportoi keräyksen poliisille 17.12.2020. Markku
Nieminen hoiti järvitaimenten tilauksen ja istutusjärjestelyt 22.10.2020. Mukana istutustapahtumassa olivat myös Sirpa
Kuusela ja Seppo Oksanen. Vapaasukeltajat kuvasivat tapahtuman ja videot ovat nähtävissä FB:ssä kalastusta
Kaukajärvellä -sivustolla. Koska osakaskunta ei voi olla pienkeräyksen järjestäjä, hoitokunnan varsinaiset jäsenet
järjestivät sen. Tuotot ja kulut on kirjattu osakaskunnan kirjanpitoon muina tuloina ja menoina. Keräyksestä tiedotettiin
FB:ssä, radiossa, lehdissä, Vehmaisten Sanomissa ja pikku lennäkkejä jaettiin eri pisteisiin.
2.5. Kaukajärven hyväksi yhdessä
Kevättalvelle suunniteltu Kaukajärven yleisötapahtuma peruuntui epidemian takia. Vehmaisen osakaskunnan ja
Tampereen Vehmainen Seura ry:n yhteistyö on tiivistä. Pandemia-vuoden takia yhteisiä tapahtumia oli vain Kaukajärven
Hyväksi yhdessä -tapahtuma 5.9.2020. Toteutettiin yhteistyössä Vatialan omakotiyhdistyksen kanssa Liutussa,
organisaattoreina Mari Keronen ja Jussi Haavisto. Osallistujia noin 30 kpl. Emeritusprofessori Heikki Toivonen esitteli
ja kertoi vesikasveista, joita sukeltajat Juha Manninen ja Jaana Sunell sukelsivat Kaukajärvestä. Venekunta Pentti
Häkkinen ja Markku Toivonen soutivat kasvit sukeltajilta rantaan. Häkkinen ja Toivonen järjestivät myös kalat
perkkausnäytökseen ja perkkaajana toimi Jari Markkinen. Kaukajärviseura ry ja Riihiniemen kioski avustivat vastaavassa
kasvien esittelytehtävissä Riihiniemessä. Riihiniemessä osallistujia oli noin 30. Soutustadionilla eurheiluseura iQue ja
Hippa myivät makkaraa ja kahvia. Myynnissä oli myös muikkuannoksia. Melojilla oli melontaharrastuksen esittelyä.
Stadionilla osallistujia oli noin 40. Kuntavaaliehdokkaat Sonja Harmaala, Erik Lyden, Tanja Miettinen ja Tuomo Kondie
edustivat vihreitä. Anne Sällylä veti meille uuden tanssireenin ja piti puheensa Kokoomuksen edustajana. Reijo Laitinen
edusti Keskustaa puheenpitäjänä. Vasemmistoliiton Aapo Niemi tuli tyttöjen kanssa. Sitoutumaton Yrjö Schafeitel
kertoi, että Vehmaisilla taitaa olla yliedustus valtuustossa. Yleisöä oli vähän, ehkä hieno sää vei vielä mökeille. Oman
osansa katoon aiheuttivat suositukset vältellä yleisötilaisuuksia. Kaupungin liikuntatoimen työntekijät stadionilla
auttoivat merkittävästi äänentoistossa ja muissa järjestelyissä. Vuonna 2020 talkootunteja tapahtumassa ja
hulevesikartoituksissa on tehty kaikkiaan noin 250 h hankkeen hyväksi.
2.6. Kalaistutukset ja koekalastus
18.10.2020 toteutettiin ELY-istutus (Pelkonen). 11 kg, 10 g siianpoikasia,
vastaanottaja Pentti Erkkilä.
22.10.2020 Markku Niemisen tilaamat Muuttolan Lohi Ky:stä 500 kpl taimenta
istutettiin. Facebookissa Kalastakaa Kaukajärvellä -sivustolla videot tapahtumasta ja
juttu Morossa.
https://www.facebook.com/Kalastusta-Kaukaj%C3%A4rvell%C3%A4109520030671356
27.10.2020 Kalatalo/Ismo Kolari hoiti Tampereen kaupungin istutuksen, 4000-5000
kpl siianpoikasia. Kaupunki on luopunut kirjolohen istuttamisesta.
16.10.2020 Markku Nieminen suoritti muikun koekalastuksen Kaukajärvellä – ei
muikun muikkua. 30.000 muikkua istutettiin vuonna 2017 ja suunnitelma oli istuttaa
3 erässä kaikkiaan 100.000 muikkua. Istutussuunnitelmasta luovuttiin alkujaan
saatavuusongelman takia vuonna 2018. 3 muikkuverkossa oli 9 kg särkiä, 6 salakkaa
ja 4 ahventa. Markku totesi, että särkiä on huolestuttavan paljon. Verkot olivat 3-8
metriä pinnasta 18-20 metrin syvyydessä. Sijainti oli Riihiniemen kohdalta keskelle
järveä.
Kuva Markku Nieminen:
koekalastussaalis.

Saalispalautteita on tullut vain vähän. Lupamyynnin yhteydessä jaettiin kullekin
luvanostajille lomake, jossa pyydettiin raportoimaan vuoden kala- ja rapusaalistiedot
eriteltyinä päivittäin kalojen ja rapujen määrät, painot ja lajit.
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2.7. Kalastuksenvalvonta
Kalastuksenvalvojat ovat suorittaneet valvontatehtäviä Kaukajärvellä yhteensä 88,5 tuntia seuraavasti: Vesa Nurminen 8
h, Pertti Selin 11 h, johon sisältyi 3 h Olkahisten veneasian järjestelyä. Ville Turpeinen teki lupavalvontaa 16 h hän
poisti merkitsemättömän katiskan ja merran Kaukajärvestä. Seppo Oksanen suoritti valvonta- ja neuvontatehtäviä
53,5 h mm. ulkomaalaisia kalastajia ohjaten.
2.8. Hoitokunnan soutuveneet
Hoitokunnalle on hyväkuntoinen soutuvene Päijänne 471 kalaistutuksia, koekalastuksia ja kalastuksenvalvontaiskuja
varten. Vene sijaitsee Kaukajärven rannassa Kristillan itäpuolella paikalla numero 20 (ent. 40). Kalastuksenvalvoja Pertti
Selin etsi ja löysi kaupungin varikolta Hoitokunnan vanhan korjatun ja maalatun soutuveneen. Nyt varattu paikka
Olkahisissa on numero 79. Selinille maksetaan kilometrikorvaukset veneen etsinnästä ja noutamisesta. Veneiden käyttö
on ollut vähäistä, koska valvojilla on käytössään omat veneet. Satamatoimisto ei peri venepaikkamaksuja osakaskunnilta.
2.9. Rusthollin vesijättömaa -asia
Joulukuun 3. päivänä tuli seuraavanlainen puhelu: Rusthollin asemakaavan päivitysprosessissa on ilmennyt
vesialueellamme Olkahisissa maannousemaa noin 312 m2. Tämä tarkoittaa sitä, että tontinomistaja voi hakea
maannouseman lunastusta. Voidaan tehdä myös kauppa, jossa tontinomistaja ostaa maan osakaskunnalta.
Molemmissa tapauksissa tarvitaan maanmittaus. Todettiin, että lunastuksessa pyritään noudattamaan käypää hintaa
olosuhteen huomioon ottaen. Tutkimme tapausta. Kaikki mahdolliset kulut kaupassa hoitaa lunastuksen saaja/ostaja.
3. Muu toiminta
3.1. Jäällä ajokielto - Tampereen kaupungin moottoriajoneuvohakemusasia
Osakaskunta haki jäälläajolupaa 5.8.2020. Lupapäätöstä ei vielä ole saapunut.
3.2. Pienten osakaskuntien yhdistäminen
13.10.2020 Ministeri Jari Lepälle lähetettiin ehdotus, että osakaskuntien yhdistäminen maksettaisiin valtion varoista.
Asiasta tulee myös juttu Kalastus-lehteen vuoden 2021 ensimmäiseen numeroon (toim. Kalatalouden Keskusliitto
Risto Vesa).
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 10001500 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
12.10.20 Tuomas Rinne raportoi, että Halimaspuroon istutettujen taimen koekalastus tehtiin la 10.10.2020. Koealan
pituus oli 50 metriä. Tuloksena oli 30 taimenen nollikasta eli yksikesäistä taimenta. Kalastustehokkuus oli 30-50 %. Ja
tässä vielä videota nollikkaista: https://www.facebook.com/Virho/videos/2099023813554696.”
3.4. Istutukset – keskustelu lajeista ja määristä sekä verkkojen silmäkoosta
Kokouksissa on keskusteltu edelleen verkotuksen tiukentamisesta. Siika-asioissa Markku Nieminen kertoi järvisiiasta ja
mahdollisuudesta, että voisiko järvisiika lisääntyä Kaukajärvessä.
3.5. Kaukajärven tilanne, katso kohta 2.5
Sirpa Kuusela on raportoinut Kaukaniemen matonpesupaikan läheisyydessä hulevesiongelmat:
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16.4.2020 ympäristöpäällikkö Harri Willberg/Tampereen kaupunki.
21.7.2020 ympäristöpäällikkö Harri Willberg/Tampereen kaupunki.
22.10.2020 pääpuutarhuri Timo Koski ja Harri Willberg/Tampereen kaupunki.
Kesällä suoritettu parannus ei ollut korjannut tilannetta. Korjaustyössä ei tehty maisemointia ollenkaan. Timo Koski
lupasi, että tehdään asialliset mittaukset ja uudet korjaussuunnitelmat. Keväällä Jussi Hietala kartoitti kävellen ja
veneellä eri kohteita mm. Annalan suunnalla, Liutussa ja Glastonin kohdalla.
Sinileväraportin mukaan Kaukajärvessä ei ollut esiintymää. Uimassa käyneet kertoivat, että hieman taisi olla.
Valmet mittaustuloksia ei ole tältä vuodelta saatu. Ne hankkii ELY-keskuksen Jari Pelkonen.

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 -hakemusten tilanne
Kaukajärven hyväksi yhdessä -hankkeeseen saatiin avustus 2400 euroa 4800 euron kokonaiskuluihin, joista puolet 2400
euroa on talkootyötä. Katso kohta 2.5. ja 3.6. Hanketta jatkettiin 31.5.2021 saakka ja maksatushakemus on tehtävä
15.4.2021 mennessä. Suunnitellut talkootunnit on jo tehty. Talven aikana järjestetään Kangasalan ja Tampereen
kaupunkien virkamiesten ja poliitikkojen keskustelu tavalla tai toisella pandemiatilanne huomioiden. Lisäksi
puheenjohtaja kerää raporttia ja tapahtumaa vielä aikalaiskertomuksia vuosikymmenten takaa. (kts
toimintasuunnitelma). Puolet hankkeen ELY-rahoituksesta kirjataan vuoden 2020 tulokseen saatavana, koska
talkootyötä on tehty jo yli suunnitellun.
3.8. Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa
Yhteistyötä on viritetty melojien ja soutajien kanssa. Liikuntapäällikkö Mikko Heinonen järjesti kesällä Stadionin
rannassa pyöreän ringin keskustelut. Sukeltajayhteys on hyvä niin vapaa- kuin laitesukeltajiinkin.
Vuonna 2020 Pelastakaa Kaukajärvi ry on ollut mukana yhteistyössä resurssiensa mukaan. Yhdistys lahjoitti istutukseen
500 euroa.
3.9. Osakaskunnasta: media ja tiedotus
17.6.2020 YLE Paikallisuutisissa
17.6.2020 YLE Uutis-Suomi – koko maa.
10.6.2020 YLE, artikkeli Mari Siltanen ”Tampereen Kaukajärveen halutaan istuttaa järvitaimenia – nyt alkoi
rahankeräys”
17.6.2020 YLE, artikkeli Anne Savin ”Kansalaisaktivistien silmäpareja tarvitaan Kaukajärvelläkin – ”Jos ei välitetä
asioista, niin sitten pulinat pois”
18.11.2020 YLE, artikkeli Jouni Tanninen ”Sadevesi vie kuraa Tampereen Kaukajärveen: imeytysjärjestelmä ei toiminut
toivotulla tavalla”
15.7.2020 Radio SUN haastattelu, artikkeli Kimmo Hoivassilta ja haastattelija Valtteri Makkonen: Kaukajärveen
halutaan istuttaa taimenia, asiasta vireillä keräys
Lehdet:
29.10.2020 Moro Uutisellista-palsta, Päivi Vasara: Kaukajärvi sai puolen kilon taimenia
5.11.2020 Tamperelainen Meirän kesken -palsta, Kaukajärven hyväksi kokoonnuttiin
19.11.2020 Moro Reportaashi-palsta, Sari Rautanen: Kaukajärvi saa auratun ulkoiluradan
Osakaskunnan osuus Vehmaisten Sanomissa nroissa 1-4/2020. Vehmaisten Sanomat on luettavissa www.vehmainen.fi
uutispalstalla. Lehden painos 9500 kpl/kerta, ilmaisjakelu Atala-Linnainmaa-Leinola-Holvasti-Kiveliö-Vatiala, osa
Kaukajärveä Haiharassa ja osa Messukylää sekä käsijakelu osalle ilmoittajista.
Tuomas Rinne perusti Facebookiin Kalastusta Kaukajärvellä -sivuston. Tykkääjiä on noin 200 kpl. Lokakuinen postaus
Kaukaniemen hulevesiongelmasta oli saavuttanut reilu neljä ja puolituhatta katsojaa.
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TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAVUODELLE 2021
Hoitokunta esitykset osakaskunnalle
1. Kalastuksen järjestäminen
Jatketaan edellisten vuosien hyvää järjestämistapaa. Lupamyyntiä järjestetään jatkossa myös Kalapassin
kautta.
2. Kalastuksen valvonta
Osakaskunnan sääntöjen mukaan hoitokunta ottaa kalastuksenvalvojat tehtäviinsä ja suunnittelee
ja toteuttaa tarvittavat valvontatoimenpiteet. Koulutetaan lisää halukkaita kalastuksenvalvojia.
Osakaskunta maksaa kurssimaksut, mutta ei kurssien matka- ja muita kuluja.
3. Päätetään istutuksista sekä hoitosuunnitelmasta
-Siika, 4000 kpl (kaupungilta ja ELY-keskukselta)
Esitetään kaupungille pyyntö, että istutettava siikalaji on järvisiika,
jonka lisääntymiskykyä Kaukajärvessä tutkitaan.
-Järvitaimen, määrä päätetään rahatilanteen mukaan (istutettu 22.10.2020, 500 kpl, kolmikesäinen, n.
520 g/kpl pienkeräysluvalla kerätyin varoin)
Rajoitus- ja muutosesitykset
- verkon silmäkoko muutetaan 50 mm:iin v. 2023 (nyk. 45 mm). Päätös: Nostetaan 55 mmiin 2021.
- Talviverkotus kielletään kokonaan.
- avovesiverkotus sallitaan vuosittain 1.9.-31.10., jolloin parhaaseen kalastusaikaan syksyllä kalat ovat
kasvaneet rauhassa kesän ajan. Päätös: sallitaan verkkokalastus myös 1.5-31.5. välisenä aikana.
- Verkotuskielto linjalla Riihiniemi-Vedenpumppaamon länsipuolella jatkuu
Hoito– ja valvonta
- osakaskunnan kalastuksenvalvojien valvonta– ja neuvontaiskut
- toteutetaan koekalastuksia Kaukajärvessä ja Pitkäjärvessä
- Lupien voimassaolo on kalenterivuosi
- Jatketaan hanketta Kaukajärven veden laadun sekä vesikasvillisuuden ja kalaston
muutoksesta ja nykytilasta ja jatketaan hulevesikartoitusta
- kartoitetaan yhdessä kaupungin edustajien kanssa Kaukajärven rannoille avattavia virvelöinti- ja
ongintapaikkoja
Istutusten rahoitus
Istutuksia rahoitetaan jatkossa lupamaksuin, keräyksin ja mahdollisesti lahjoituksin.
Kaukajärven veden ja vesikasvillisuuden tilanne
Kaukajärven hyväksi yhdessä -hanke jatkuu 31.5.2021 saakka ja siitä eteenkin päin erityisesti
hulevesiasioiden osalta.
Pandemian takia hanketta jatkettiin niin, että se päättyy 31.5.2021 ja raportti ja maksatushakemus
tehdään 15.4.2021 mennessä.
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
Asia käsitellään osakaskunnan kokouksessa ja siitä on ilmoitettava kokouskutsussa.
Päätettiin esittää osakaskunnan kokoukselle, että vesijätön lunastushinnaksi ehdotetaan 25,- e/m2,
7800 e. Jos maanmittaus ylittyy >5 % nyt arvioidusta 312 neliömetrin alasta, lunastaja maksaa kaikki
312 neliön ylittävät neliöt 25 euron hintaan. Ehtona on, että lunastuksen hakija vastaa kaikista kuluista.
Esitetään, että mahdollinen kauppasumma käytetään kokonaisuudessaan istutuksiin ja
kalastusolosuhteiden parantamiseen osakaskunnan vesialueilla. Vehmaisten osakaskunnalla on 670
osakasta. Jos kaikille jaettaisiin osuuden mukaan, puhutaan lähinnä euroista ja jakamiskustannukset ovat
suuremmat kuin osakkaan saanto.
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6. Päätetään muut toimintaan liittyvät asiat (kuten laskutuksista, kokouskutsuista ja tilauksista)
Luvanmyynti hoidetaan kuten aiempina vuosina Vehmaisten Teboilin toimesta.
Velvoitetaan hoitokunta tutkimaan muita luvanmyyntimalleja, kun yhdistyminen on toteutunut.
Rahastonhoitaja huolehtii kalatilaukset istutuksiin ja maksaa kaikki osakaskunnan laskut.
Hoitokunnan puheenjohtaja huolehtii hoitokunnan kokouksista ja osakaskunnan kokouksista.
Selvitetään edelleen laillinen tapa ylläpitää hiihtolatuja ja jäätietä jääpeitteisellä Kaukajärvellä.
LUPAMAKSUJEN HINNASTO 2021
Pitkäjärvi, Kaukajärvi, Halimasjärvi, Olkahistenlahti
Verkkolupa
15 e/kpl
Katiskalupa
5 e/kpl (sama lupa talvella)
Viehekalastus 5 e/vapa (lisävavoista/kalastaja)
Päätös:
▪ 1 vrk á 5 e/vapa veneessä
▪ 10 vrk 30 e (ei vaparajoitusta)
▪ 1 vuosi 50 e (ei vaparajoitusta)

Talvinen täkykalastus 5 e/täky
kalatäkyä käyttäen (samalla luvalla)
Pitkäsiima
10 e/kpl (enintään 100 koukkua)
Tuulastus
5 e /kpl
Koukkukalastus 5 e/10 koukkua
Sukelluskalastus 20 e/ kpl (sukelluskalastus alkaa 1.6.)
Ravustus
5 e/merta (ravustus 21.7.–31.10.) Päätös: 7e

Luvat myydään käteismaksulla Vehmaisten Teboilin kassalla, jossa myös kartta nähtävänä.
Budjetissa on huomioitu päätetyt palkkiomaksut sekä yhdistymisestä aiheutuvia kuluja.
Lupamyynti muutetaan kalenterivuodeksi vuodesta 2021 alkaen.
Lupahinnat tarkistetaan vuodelle 2021.
BUDJETTI VUODELLE 2021, vertailu 2020
ALUSTAVA TULOSLASKELMA
Tuotot

Kulut

Lupamyynti
Omistajakorv.
Avustus

1800
290
1200

Valvontapalkkiot ja koulutus
Talkoot ja muut tapahtumat
Hallinnon palkkiot
Tiedotus
Tstotarv. ja kokouskulut

600
100
600
1000
600

Tulos ennen varainhankintaa ja muita eriä

2021
3290

2020
3357

2900

2643

390

714

Tulos käytetään kalaistutuksiin ja kalastuksen hoitotöihin.
Hoitokunta ei voi lain mukaan olla pienkeräyksen järjestäjä. Hoitokunnan varsinaiset jäsenet voivat järjestää pienkeräyksen
istutuksia varten. Keräyksen tuotot ja kulut kirjataan Vehmaisten osakaskunnan kirjanpitoon täysimääräisenä. Jos
hoitokunnan varsinaisille jäsenille tulee veroseuraamuksia keräyksen järjestämisestä, osakaskunta maksaa verot.
Ennakkotapauksia ei vielä ole pienkeräyksen verotuskohtelusta.
Mahdollinen 7800 euron Rusthollin vesijättömaan lunastus ei ole huomioitu tähän budjettiin.
Mahdollinen lunastuksen tuotto käytetään kokonaisuudessaan istutuksiin ja kalastusolosuhteiden parantamiseen
osakaskunnan vesialueilla tulevina vuosina.

VEHMAISTEN OSAKASKUNTA

LUPAKUITTI 2021

Kangasalantie 120, 33730 Tampere

www.vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta

Päivämäärä ___/___ _________
vehmaisten.osakaskunta@gmail.com

Säilytä tämä kuitti tositteena ja pidä mukana. Pyydettäessä esitettävä kalastuksenvalvojalle.
Lähetä saalispäiväkirja kätevästi netissä: www.vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta

Ostaja ______________________________________________ Myyjä ______________________________________
Verkkokalastuslupa á 15 e, max 2kpl/talous
Katiskalupa á 5 e
Viehekalastuslupa (myös täkykalastus)
▪ 1 vrk á 5 e/vapa veneessä
▪ 10 vrk 30 e (ei vaparajoitusta)
▪ 1 vuosi 50 e (ei vaparajoitusta)
Ravustuslupa á 7 e/merta, max 10 kpl/talous
Tuulastuskalastuslupa á 5 e/hlö ja atrain
Koukkukalastuslupa á 5 e/10 koukkua
Sukelluskalastuslupa á 20 e/hlö
Pitkäsiimakalastuslupa á 10 e/max 100 koukkua

kpl :
kpl :

nrot
nrot

-

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

nrot
nrot
nrot
nrot
nrot
nrot
nrot
nrot

-

:
:
:
:
:
:
:
:

LUPAEHDOT
Onkimiseen tai pilkkimiseen ei tarvitse lupaa, mutta kieltorajoituksia on noudatettava.
Halimasjärvessä saa vain onkia. Runsaan veneliikenteen takia emme suosittele verkotusta Olkahistenlahden vesialueellamme.
LUPA

Verkkokalastus

ALUE

Kaukajärvi
Pitkäjärvi

VOIMASSA

MERKINTÄ & VALVONTA

LISÄEHDOT

1.5-31.5.
ja
1.9.-31.10.

Verkon pollassa pitää olla kiinnitettynä
luvanmyyjän antama muovinen numeroitu
lupamerkki. Verkko on merkittävä
molemmista päistään riittävin polamerkein,
joihin on selvästi merkittävä kalastajan nimi
ja yhteystiedot.

Suurin sallittu pituus on 30 metriä ja suurin sallittu
korkeus 3 metriä. Silmäkoko: pienin sallittu solmuväli on
55 mm. Verkkojadassa saa olla enintään 2 verkkoa.
Poikkipäin verkotus sekä verkotukset Riihiniemen ja
pumppaamon linjan länsipuolella on kielletty.

Viehekalastus
(yhtaikaa
useammalla
vavalla, kelalla
tai vieheellä) ja
talvinen
täkykalastus

Kaukajärvi
Pitkäjärvi
Olkahistenlahti *)

Kalenterivuosi

Katiskakalastus

Kaukajärvi
Pitkäjärvi
Olkahistenlahti *)

Kalenterivuosi

Tuulastuskalastus

Kaukajärvi
Pitkäjärvi
Olkahistenlahti *)

Avovesiaika

Sukelluskalastus,
harppuunakalastus
vapaasukeltajille

Ravustus

Koukkukalastus

Pitkäsiimakalastus

Kaukajärvi

Kaukajärvi
Pitkäjärvi
Olkahistenlahti *)
Kaukajärvi
Pitkäjärvi
Olkahistenlahti *)
Kaukajärvi
Pitkäjärvi
Olkahistenlahti *)

Viehekalastajan on kalastuksenvalvojalle
Valtion kalastonhoitomaksuun sisältyvä viehelupa
esitettävä tämä kuitti, jossa on ostajan nimi. mahdollistaa kaikille kalastuksen yhdellä vavalla.
Alle 18- ja yli 65-vuotiaat ovat vapautettuja valtion
kalastonhoitomaksusta mutta heidän tulee noudattaa
kalastuksenhoidollisia rajoituksia onkimisessa ja
viehekalastuksessa sekä lunastaa viehekalastuslupa jos
vieheitä on useampi kuin yksi.
Katiskan polassa pitää olla kiinnitettynä
Katiska voi olla ns. moninieluinen. Katiskan johdinaidan
luvanmyyjän antama muovinen numeroitu pituus maksimi 2 metriä.
lupamerkki. Polaan on selvästi merkittävä
kalastajan nimi ja yhteystiedot.
Tuulastajan on kalastuksenvalvojalle
Tuulastuskalastuslupa (henkilöjen ja atrainten määrä
esitettävä tämä kuitti, jossa on ostajan nimi. veneessä).

Kalastajan on kalastuksenvalvojalle
Kalojen kevään esitettävä tämä kuitti, jossa on ostajan nimi.
kudun päätyttyä,
1.6. alkaen
21.7. klo 12 31.10.
Kalenterivuosi

Kalenterivuosi

Sukelluskalastuslupa sisältää rapujen pyydystämisen
käsin ravustusaikana. Sukelluskalastusta ei saa suorittaa
paineilmalaitteiden avulla. Harppuunakalastuksella ei
saa vaarantaa lähistön ihmisiä eikä vaikeuttaa vesistön
käyttöä.
Ravun alamitta on 10 cm (alamittaiset on laskettava
välittömästi takaisin järveen.)

Polaan tai rapumertaan on kiinnitettävä
luvanmyyjän antama muovinen numeroitu
lupamerkki.
Kalastajan on kalastuksenvalvojalle
Koukkukalastusluvalla voi kalastaa madetta, haukea tai
esitettävä tämä kuitti, jossa on ostajan nimi. iskukoululla (1 iskukoukku / 1 avanto).
Pitkäsiima on merkittävä polalla
Pitkäsiimassa saa olla enintään 100 koukkua.
molemmista päistä, joihin on selvästi
merkittävä kalastajan nimi ja yhteystiedot.
Kalastajan on kalastuksenvalvojalle
esitettävä tämä kuitti, jossa on ostajan nimi.

*) Näsijärven Olkahistenlahdella Vehmaisten jakokunnan alue.
Vehmaisten osakaskunnan tavoite on kasvattaa kalakantaa. Hoitokunta on keskustellut ja valmistelee ”eettisiä ohjeitä”, koska katiskoja ja mertoja jää järveen tai
niitä on tuotu liki yksityisrantoja tai muiden kalastusvälineitä (alle 50 m). Verkkoja on vedetty koko salmen suun pituudelta itäpuolella. On huomattavaa, että
hoitokunnan kalastuksenvalvojat suorittavat mm. merkkien valvontaa, mutta eivät ole poliiseja. Kalastusrajoituksilla pyrimme kasvattamaan Kaukajärven
kalakantaa ja kalojen kokoa.
Vehmaisten osakaskunta, hoitokunta 2019/tti

