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VEHMAISTEN OSAKASKUNTA
HOITOKUNNAN KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 2019
1. Hallinto
1.1. Osakaskunnan kokous
Osakaskunnan sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 28.3.2019 Vehmaisten koululla.
Osallistujia oli 8 henkilöä, joista osakkaita 4.
1.2. Hoitokunta
Hoitokunnan varsinaisia jäseniä ovat (2018-2019) Sirpa Kuusela, henkilökohtaisena varajäsenenään Vesa Nurminen
(2018-2019) ja Jussi Hietala (2018-2019), varalla Pentti Häkkinen (2018-2019), varsinainen jäsen Turkka Tiainen (20192020) ja varalla Eeva Kosela (ent. Silvennoinen, 2019-2020) sekä Tuomas Rinne, varalla Markku Toivanen (2019-2020).
Varajäsenet ovat henkilökohtaisia.
Hoitokunta valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Sirpa Kuuselan, varapuheenjohtajaksi Jussi Hietalan ja
rahastonhoitajaksi Turkka Tiaisen.
Hoitokunta on kokoontunut 5 kertaa, 25.1.2019, 24.3.2019, 2.5.2019, 11.7.2019 ja 17.10.2019. Lisäksi tiedottamista ja
päätösten valmistelua ja päätöksiä tehtiin sähköpostitse.
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. Keskustelut ovat olleet vilkkaita ja aloitteellisia, osallistuminen on
ollut kiitettävän aktiivista.
1.3. Toimihenkilöt
Puheenjohtaja Sirpa Kuusela on toiminut 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.
2. Varsinainen toiminta
2.1. Osakaskunnan luvanmyynti
Verkkolupia myytiin 31 kpl (49 kpl vuonna 2018), katiskalupia myytiin 13 kpl (14 kpl vuonna 2018), ravustuslupia
myytiin 163 kpl (168 kpl vuonna 2018), sukelluskalastuslupia myytiin 16 kpl (30 kpl vuonna 2018), viehekalastuslupia
myytiin 32 kpl (26 kpl vuonna 2018), tuulastuslupia myytiin 4 kpl (2 kpl vuonna 2018) ja 1 koukkukalastuslupa. Lupia
myytiin heinäkuuhun alkuun mennessä 955,00 eurolla ja koko vuoden myynti oli 1870,00 euroa (2025,0 euroa vuonna
2018).
2.2 Taloustiedot
Taseen loppusumma 31.12.2019
Josta rahavarat tilillä 31.12.2019
Tilikauden tulos 1.1.-31.12.2019

6035,81 e (v. 2018 4899,44)
4125,17 e (v. 2018 3023,80 e)
1136,37 e (v. 2018 662,72)
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2.3. Omistajakorvaukset ja viehemaksuvarat ja muut tuotot
Pirkkalan kalatalousalue tilitti omistajakorvauksia helmikuussa 2019 239,95 e (2018 174,26 e) ja viehemaksuvaroja ei
enää tilitetä (v. 2018 201,99 e). ELY-keskukselta saatiin kalastuksenvalvojien koulutuskuluihin haettua avustusta 451,00
e.
Näsijärven kalastusalue ei ole tulouttanut Vehmaisten osakaskunnan Olkahistenlahdella ja Halimasjärvellä omistamien
vesialueiden kalastuksenhoitomaksuvaroja ja viehemaksuvaroja vuonna 2019. Korvaukset siellä ovat vuosittain alle 30
euroa, jolloin korvaus jää Näsijärven kalastusalueen käyttöön.
2.4. Talvitapahtuma, joulunavaus ja muut tapahtumat
Vehmaisen osakaskunnan ja Tampereen Vehmainen Seura ry:n yhteistyö on tiivistä.
17.2.2019 järjestettiin talvitapahtuma yhdessä Vehmaisten Seuran kanssa.
Kansanedustajaehdokkaiden ja lasten leikkisässä pilkkikilpailussa oli mukana reilu 20 kansanedustajaehdokasta
avustajineen. Lisäksi lapsia ja yleisöä oli jäällä runsaasti. Kala ei napannut aurinkoisella keskipäivällä. Tapahtuma kaupalla
jatkui puheineen ja vohvelit menivät kaupaksi. Kauppias oli järjestänyt hernekeittoa 400-500 annosta, keitto loppui
kesken. Eli tapahtuman osallistujia oli arviolta 500-600. Kiitokset Jussi Hietalalle ja Markku Toivaselle sekä Pertti
Selinille ja juniorille sekä Pentti Erkkilälle tapahtuman valmisteluista sekä napakelkan rakentamisesta Kaukaniemeen.
Vehmainen Seura tilitti 200,00 euroa talvitapahtuman tuotoista osakaskunnalle. Kuluna on pilkkivälineiden hankinta
173,99 e. Pilkkivälineet ovat Jussi Hietalan hallussa tulevia tapahtumia varten. Talvitapahtuman vakuutusmaksu oli
130,03 e.
13.8.2019 norjalainen, vedenalainen drone Blueye esitteli laitteen toimintaa. Mukana olivat myös sukeltajat Haverin
Kaivossukeltajista ja Uppomediasta. Katso video https://www.youtube.com/watch?v=TDPdiDEfuYY&t=1s.

Kalastuksenvalvoja Seppo Oksanen toimi veneensä kapteenina ja kuljetti dronen käyttäjineen
kuvauspaikalle. Tämän tapahtuman kulut olivat 11,00 euroa.
4.9.2019 Katso kohta 3.9. Lapset ja nuoret
30.11.2019 järjestettiin Vehmaisten K-marketilla joulunavaus yhteistyössä Tampereen Vehmainen Seura ry:n ja
Vehmaisten Urheilijoiden kanssa. Pentti Erkkilä ja Markku Toivanen paistoivan makkaroita. Makkaranmyynnistä jäi
tuottoja kaikkiaan 178,85 ja kulut olivat 19,90 e.
2.5. Kalaistutukset
ELY-keskus istutti Valmetin vedenalituksen korvaussumman 300,00 euroa edestä 1250 siianpoikasta (1k, 118 mm, 10
g). Tampereen kaupunki (Kalatalo) istutti 715 kpl 41,6 g poikasia (29744 g, v. 2018 2800, á 10,5 g). Siian lukumäärä jäi
pienemmäksi kuin oletettiin kaupungin istutusten osuudeksi (3000 kpl). Tampereen kaupunki (Kalatalo) istutti
kirjolohta kahdessa erässä 15.5. ja 11.9. 120+120 kpl, joiden keskikoko oli 1,25 kg. Harjuksen ja muikun istutuksesta on
luovuttu.
Vuoden 2018 Aki ja Turo -nimikkokalasaaliista ei ole tullut ilmoituksia hoitokunnalle.
Saalispalautteita tuli 20 kpl. Yleisesti ottaen viime kesä oli Kaukajärven kalastajille edelleen huono – siikaa ja isompaa
kalaa liikkui vähän. Olkahistenlahden tai Halimasjärven saaliista ei tullut tietoa.
Lupamyynnin yhteydessä jaettiin kullekin luvanostajille lomake, jossa pyydettiin raportoimaan vuoden kala- ja
rapusaalistiedot eriteltyinä päivittäin kalojen ja rapujen määrät, painot ja lajit. Lisäksi nettisivuille luotiin netissä tai
älypuhelimella täytettävä saalispäiväkirjalomake. Luvan ostajille lähetettiin sähköpostitiedustelu marras-joulukuussa.
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2.6. Kokoukset jäsenyhteisöissä
31.1.2019 Jussi Hietala osallistui Pirkkalan Kalatalousalueen perustamiskokoukseen Lempäälässä 31.1.2019.
19.3.2019 Pirkkalan kalastusalueen lopetuskokouksessa ei ollut edustajaa.
2.7. Kalastuksenvalvonta
Kalastuksenvalvontaa suoritettiin 26 kertaa ja muutamia syksyllä valvojan kalastuksen yhteydessä. Syksyllä järvi oli
hiljainen, vaikka lupia oli heinäkuun jälkeen mennyt yllättävän paljon. Pertti Selin opasti uusia valvojia periaatteista.
Pääperiaatteena on ohjaus ja neuvonta valvojan esittäytymisen jälkeen. Suositeltavaa on, että valvonta tehdään myös
toisen, mukana olevan henkilön läsnä ollessa. Mietittiin mm. rapumertojen merkintäohjeistusta. Pohdittiin kuoreen
lippoamislupaa ja periaatteita.
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). Hoitokunnan vanha
soutuvene, korjattu ja maalattu valvontavene sijaitsi ja katosi merkitsemättömältä paikalta Olkahistenlahdella Rusthollin
länsipuolella. Satamatoimisto on luvannut, että Pertti Selin pääsisi varastolle katsomaan, onko vene siellä. Asia
selvitellään keväällä, kun varastoille on pääsy ja miehitystä. Nyt varattu paikka Olkahisissa on numero 79. Veneiden
käyttö on ollut vähäistä, koska valvojilla on käytössään omat veneet. Satamatoimisto ei peri venepaikkamaksuja
osakaskunnilta.
3. Muu toiminta
3.1. Jäällä ajokielto - Tampereen kaupungin moottoriajoneuvohakemusasia
ja Pitkäjärveä koskeva lausunto ja päätös
Tampereen kaupunki ei hakenut jäälläajo lupaa Kaukajärvelle, kuten muille alueensa järville.
Asia ei ole edennyt. Osakaskunnan kokouksessa tästä tehdään virallinen aloite kaupungille.
3.3. Pienten osakaskuntien yhdistäminen
28.3.2019 vuosikokous päätti, että Vehmaisten osakaskunta, Vatialan osakaskunta, Alasen osakaskunta ja Haiharan
osakaskunta yhdistetään. Yhdistymisprosessia on hidastanut maanmittauksen hintatason muutokset.
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.
Päivi Pyyvaaran asiantuntijaosuuden kustannus on 1000-1500 euroa. Maanmittauslaitoksen kustannusarvio (johon ei
voida saada tarkka sitoumusta) oli arvioitu 2500-3200 euroa, eli yhteensä haarukka 3500 – 4700 euroa.
Maanmittauslaitoksen hinnoittelumuutosta odotettiin. Maanmittauksen vuoden 2020 hinnaston mukaan
rekisteröintikulu on 3700,00 e (alle 1000 osakasta) ja jos on yli 1000 osakasta, hinta nousee 6300 euroon. Nämä
hinnat eivät aktivoi osakaskuntia yhdistymään.
3.4. Virtavesiyhdistyksen talkoot Tasanteelta: Halimaspuro - Halimasjärvestä Näsijärveen
14.9.2019 Virtavesien Hoitoyhdistys ry järjesti talkoot Halimaspurolla. Vehmaisten osakaskunnasta mukana olivat
Pentti Erkkilä, Sirpa Kuusela ja Pentti Laukkarinen sekä molemmissa yhteisöissä aktiivisesti toimiva Tuomas Rinne. Kmarket Vehmainen tarjosi edulliset makkarat ja kahvit. (Teisko-Aitolahtilehti 26.9.2019)
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3.5. Istutukset – keskustelu lajeista ja määristä sekä verkkojen silmäkoosta
Istutuksista, eri kalalajeista, verkotuksen aikarajoista, talviverkotuksen sijoittelusta ja silmäkoosta on keskustelu
hoitokunnassa edelleen. Osakaskunnan viime kokouksessa hyväksymät ratkaisut ovat toimineet. ELY-keskukselta
saatiin Kaukajärven ja Pitkäjärven istutustilastot 1990-luvun alusta lähtien.
3.6. Kaukajärven tilanne
Kaukajärvellä oli heinäkuussa lyhyt sinileväjakso. Hoitokunnan puheenjohtaja tilasi ELY-keskukselta raportin ja Valmet
Technologies Ltd:n mittauksissa todettiin alitus +88,00 elokuussa 2018, joka jatkui. Tehdas haki poikkeamisluvan
AVI:lta. Poikkeamislupa on voimassa 31.5.2019 saakka.
Elokuussa 2019 alitus todettiin jälleen mittauksissa. Alituksesta on tiedotettu ELY-keskukseen ja jälleen vuonna 2020
sieltä tulee 300 euron arvoinen istutuskorvaus.
Jussi Hietala otti Aamulehden mielipidekirjoituksessa (AL 20.11.2019) esille huolen Kaukajärven tilasta. Vastine
Tampereen ja Kangasalan kaupunkien edustajilta (AL 5.12.2019) otsikolla ”Kaukajärven tila on edelleen erinomainen”.
3.7 Kalastuskäyttäytymisestä
Hoitokunta ja kalastuksenvalvojat pyrkivät ohjaamaan kalastuskäyttäytymistä. Esimerkiksi kirjolohen istutuksen
yhteydessä on esiintynyt ryöstökalastusta.
3.8. ELY-keskuksen rahoituspäätös kalastuksenvalvontaan
Avutusta oli haettu 1040,00 euroa ja kulut 1200 euroa raportoitiin 27.9.2019. Tässä budjetissa oli kuitenkin sisällytetty
talkootyötä avustuksen piiriin. Vain suoranaiset kulut kalastuksenvalvojien koulutukseen, 451 euroa, hyväksyttiin
maksatuksessa.
3.9. Kalastus – lapset ja nuoret

Jussi Hietala pyydysti rapuja tutkailtavaksi lasten
ongintatapahtumaan 4.9.2019. Kuva Jyri Haapanen.

4.9.2019 Lapset ja nuoret olivat ongella ja tutkailemassa rapuja
Kaukajärven stadionin rannassa. Tapahtuma onnistui hienosti,
noin 30 lasta ja saman verran aikuisia. Vapaa-ajankalastajien Jyri
Haapanen hoiti opastusta hienosti ja Hietalan Jussin tuomat
ravut kiinnostivat lapsia erityisesti. Jussi opetti rapuotteet ja
lapset saivat päästää muutamia pienimpia takaisin Kaukajärven
syliin. Toivasen Markku paistoi maistuvat makkarat.
Tampereen Vehmainen Seura ry jakoi mehua liki 10 litraa. KMarketin makkarat ja mehut ja muut tarpeelliset saatiin taas
sopuhintaan 27,60 e. Tapahtumassa ei ollut myyntiä.

3.10. Lausunto Saarenmaan osayleiskaavaan
Lausuimme Saarenmaan kaavaan liittyen, että Kuuselantien kannas avataan ja rakennetaan silta, ja että kohteesta
voitaisiin tehdä merkittävä seudullinen ulkoilun ja luonnon vetovoimakohde sekä Tampereen kaupungista että
Kangasalan keskustasta tuleville tärkeänä osana Kaarinanpolkua. Pitkäjärven ja Kaukajärven ympäristö tulee olemaan
tärkeä virkistysalue sekä järven pohjoispuolella olevalle asutukselle että eteläpuolelle rakennettavalle tulevalle,
pysyvälle asutukselle.
3.11. Tiedotus
Tampereen Vehmainen Seura ry:n kotisivuilla www.vehmainen.fi on avattu oma osio osakaskunnan käyttöön.
Toistaiseksi tästä tiedottamiskanavasta ei ole osakaskunnalta peritty kuluja. Elokuussa, Koillisviestin sisällä
ilmestyneessä Vehmaisten Sanomat 3 2019 -numerossa oli ilmoitus hoitokunnalta koskien ongintapahtuman
järjestämistä. Painos 20.000 kpl.
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Marraskuussa ilmestyneessä Vehmaisten Sanomissa 4 2019 oli Vehmaisten osakaskunnan sivu, jossa käsiteltiin
Kaukajärvi-asiaa sekä ehdotuksia tuleviksi toimiksi istutus- ja hoitosuunnitelmiksi sekä ilmoitettiin 1. kerran 20.2.2020
järjestettävästä osakaskunnan kokouksesta. Katso kohta 3.6 keskustelu Kaukajärven tilanteesta Aaamulehdessä.
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TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAVUODELLE 2020
Hoitokunta esitys osakaskunnalle
1. Kalastuksen järjestäminen
Jatketaan edellisten vuosien hyvää järjestämistapaa. Lupamyynnin hinnat pidetään edellisen vuoden
2019 tasolla.
2. Kalastuksen valvonta
Osakaskunnan sääntöjen mukaan hoitokunta ottaa kalastuksenvalvojat tehtäviinsä ja suunnittelee
ja toteuttaa tarvittavat valvontatoimenpiteet.
3. Päätetään istutuksista sekä hoitosuunnitelmasta
Tärkein istutettava kala on siika. Kirjolohen tilalle esitetään istutettavaksi järvitaimenta.
Kalatalon kanta on, että siian 5000-6000 kpl:een istutukset ovat Kaukajärveen liian suuria.
Neuvottelut kaupungin kanssa ovat kesken siitä, kuinka paljon kirjolohesta luopuminen lisäisi siian
istutusten määrää. Istutetaan järvisiikaa ja järvitaimenta hoitokunnan päättämällä koko- ja vuosikerralla
ja kustannuksella. Siika on edelleen tärkein istutettava kala. Kirjolohesta luovutaan.
-Siika, plankton 4000 kpl
(kaupungilta ja ELY-keskukselta)
-Järvitaimen, määrä päätetään rahatilanteen mukaan (istutettu 30.5.94, 420 kpl, 300 mm, 300 g)
Tutkitaan myös planktonsiian ja järvisiian erot sekä mahdollisuudet lisääntyvän järvisiian
mätirasiaistutukseen. Tämä hanke suunnitellaan pitkäjänteisesti useammalle vuodelle.
Rajoitus- ja muutosesitykset
- verkon silmäkoko muutetaan 50 mm:iin v. 2023 (nyk. 45 mm)
- Talviverkotuskielto v. 2021 lähtien joka toinen vuosi, jäiden muodostuksesta jäiden lähtöön
- avovesiverkotuskielto vuosittain 1.6.-31.7., jolloin parhaaseen kalastusaikaan syksyllä kalat ovat
kasvaneet rauhassa kesän ajan
- Verkotuskielto linjalla Riihiniemi-Vedenpumppaamon länsipuolella
Hoito– ja valvonta
- osakaskunnan kalastuksenvalvojien valvonta– ja neuvontaiskut
- toteutetaan koekalastuksia Kaukajärvessä ja Pitkäjärvessä
- Lupien voimassaolo muutetaan kalenterivuodeksi 2021 lähtien
- Käynnistetään hanke Kaukajärven veden laadun sekä vesikasvillisuuden muutoksesta ja nykytilasta
Istutusten rahoitus
Järvitaimenen poikaset ovat kalliita, mutta saaliina arvokkaita, joten lupien hintoja on harkittava v 2021.
Rahoitukseen esitetään käytettäväksi 1.3.2020 voimaan tulleen varainkeräyslain muutoksen
mahdollisuuksia. Tutkitaan mahdollisuus yleiskalastusoikeuksien rajoituksiin, kun järveen istutetaan
järvitaimenta.
Kaukajärven veden ja vesikasvillisuuden tilanne
Jussi Hietala, hoitokunnan varapuheenjohtaja, esitti että Kaukajärven toimenpiteisiin on kiinnitettävä
huomiota nyt, jottei tilanne huononisi enää nykyisestä.
Pyrimme selvittämään Kaukajärven vedenlaadun historiaa ja nykytilaa sekä Kangasalan ja Tampereen
kaupungin hulevesien hallintatoimia, Kangasalan Roopennotkon liki vuotuiset ja mahdolliset muut
viemäriongelmat, Valmetin lauhdeveden ja siivilöidyn hiekan kierron vaikutukset ja osoittamaan
toimenpiteiden tarve niille toimijoille, joille vastuu ko. asioissa kuuluu. Kaukajärven hyväksi
yhdessä -hankkeeseen on haettu avustus ELY-keskukselta, mutta päätös siihen viivästyy
todennäköisesti huhtikuulle.
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.
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Osallistutaan Virtavesien hoitoyhdistyksen talkoisiin ja tapahtumiin Halimasjärvi-Olkahistenlahtilaskuojan kunnostustyössä. Hoitokunta seuraa onnistumista.
5. 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 2019 ja 2020
Pitkäjärvi, Kaukajärvi, Halimasjärvi, Olkahistenlahti
Verkkolupa
15 e/kpl (sama lupa talvella)
Tuulastus
5 e /kpl
Katiskalupa
5 e/ kpl (sama lupa talvella)
Koukkukalastus 5 e/10 koukkua (jäiden aikana) poist.
Viehekalastus 5 e/vapa (lisävavoista/kalastaja)
Sukelluskalastus 20 e/ kpl (sukelluskalastus alkaa 1.6.)
Pitkäsiima
10 e/kpl (enintään 100 koukkua)
Ravustus
5 e/merta (ravustus 21.7. – 31.10.)
Luvat myydään käteismaksulla Vehmaisten Teboilin kanssalla, jossa myös kartta nähtävänä.
Budjetissa on huomioitu päätetyt palkkiomaksut sekä yhdistymisestä aiheutuvia kuluja.
Lupamyynti muutetaan kalenterivuodeksi vuodesta 2021 alkaen.
Lupahinnat tarkisteteen vuodelle 2021.
BUDJETTI VUODELLE 2020, vertailu 2019
ALUSTAVA TULOSLASKELMA – kun Kaukajärven hyväksi yhdessä -hanke toteutuu
ja varanhankintahanke toteutuu
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