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VUOSIKOKOUS  

Aika 31.1.2023, klo 18:10-19:25 

Paikka Pitseria Picasso, Kangasalantie 120, Tampere 

 

1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Sirpa Kuusela avasi kokouksen. 

 

2 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. Ilmoitus oli 18.1.2023 Aamulehdessä, kotisivuilla ja Facebookissa. 

 

3 Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjan pitäjä 

Puheenjohtajaksi ja pöytäkirjan pitäjäksi valittiin Sirpa Kuusela. 

 

4 Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Nieminen ja Jussi Hietala. 

 

5 Valitaan kaksi ääntenlaskijaa 

Valitut pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 

 

6 Todetaan läsnä olevat osakkaat tai heidän asiamiehensä ja muut kokousosallistujat 

Kokoukseen osallistuivat osakkaat Sirpa Kuusela ja Janne Pulkka. Muita osallistujia olivat Teuvo Koskinen, 

Markku Nieminen, Risto Pohja ja Jussi Hietala. 

 

7 Päätetään kokouksessa käytettävästä äänestysmenettelystä ja todetaan kunkin osakkaan äänimäärä 

Äänestysmenettelyksi päätettiin henkilö ja ääni äänestystilanteissa. 

 

8 Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

Hyväksyttiin työjärjestys. (Liite 3) 

 

9 Esitetään ilmoitusasiat 

Puheenjohtaja ilmoitti epävirallisen puhelinkeskustelutiedon kaupungin avustuksesta tuleviin 

järvitaimenistutuksiin. 

 

10 Esitetään hoitokunnan kertomus edelliseltä toimintavuodelta 2022 

Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2022 pienin lisäyksin ja korjauksin. (Liite 1, s 1-4) 

 

11 Esitetään vuoden 2022 tilit ja tilintarkastajain lausunto tilien ja hallinnon hoidosta 2022 

Käytiin läpi tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus. (Liite 2) 

 

12     Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle ja 

         vastuullisille toimihenkilöille vuodelta 2022  

         Vahvistettiin tilinpäätös, joka oli ylijäämäinen 292,69 euroa ja myönnettiin vastuuvapaus. 

 

13    Päätetään toimintatuloksen 2022 vaatimista toimenpiteistä 

Tulos siirretään voitto- ja tappiotilille. 

  

14    Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle 2023 eli tehdään  

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

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä lupahinnat vuosille 2023-2024 (Liite 1, s 5-6)  

sekä Kalapassiin laitettavat lupaohjeet (Liite 2). 

 

15   Hyväksytään osakaskunnalle tulo- ja menoarvio kuluvaksi vuodeksi 2023 

Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2023. (Liite 1, s 6) 

 

16   Määrätään hoitokunnan jäsenten, tilintarkastajain, kokousedustajain 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 



VEHMAISTEN OSAKASKUNTA  PÖYTÄKIRJA 31.1.2023  2(2) 

 
tilintarkastus 100 euroa.  Kalastuksenvalvontapalkkioiden jaon päättää hoitokunta, yhteensä 600 e/vuosi. 

Palkkiot jaetaan valvojille aktiivisuuden perusteella yhdessä arvioiden. 

 

17     Valitaan hoitokuntaan erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2 jäsentä  

         sekä heille henkilökohtaiset varamiehet 

Edelleen jatkavat 

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

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

 

Erovuorossa Turkka Tiainen, valittiin varsinaisena jatkamaan kauden 2023-2024 ja  

henkilökohtaiseksi varamieheksi valittiin Janne Paksuniemi (2023-2024). 

Erovuorossa Markku Nieminen, valittiin varsinaiseksi jatkamaan kauden 2023-2024 sekä 

henkilökohtaiseksi varamieheksi jatkamaan Mika Anttila (2023-2024). 

 

18     Päätetään kuka hoitokunnan jäsenistä kutsuu koolle uuden hoitokunnan ensimmäisen kokouksen 

         Päätettiin, että Sirpa Kuusela hoitaa koolle kutsumisen. 

 

19     Valitaan 2 tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet 

Tilintarkastajiksi valittiin (2023): 

Seppo Tiainen  varahenkilö Pentti Selín 

Jukka Mahanen  varahenkilö Jukka Oinonen. 

 

20     Valitaan osakaskunnan edustaja ja hänelle varamies kalatalousalueen kokouksiin 

         Päätettiin, että hoitokunta valitsee edustajat tarvittaviin kokouksiin. 

 

21     Päätetään metsästyksestä vesialueella 

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

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

         Päätettiin, että kyseiset varat käytetään kalavesistön hoitotoimiin. 

 

23     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. 

 

24     Tiedotetaan vesijätön lunastuksesta 

         Olkahisten Rusthollin vesijättöasia ei ole edennyt. Osakaskunnan kokous kutsutaan  

         koolle päättämään asiasta. 

 

25     Keskustellaan osakaskuntien yhdistämistilanteesta 

         Maanmittausmaksut ovat edelleen liian suuret ja entisestään nousseet. Pyritään edelleen vaikuttamaan siihen,  

         että valtio maksaisi yhdistämismaksut. 

 

26     Muut mahdolliset keskustelut ja evästykset uudelle hoitokunnalle 

         Keskusteltiin ja nautittiin pitsanpalat.  

 

27     Kokouksen päättäminen 

         Puheenjohtaja päätti kokouksen kiittäen osallistumisesta ja hyvin sujuneesta keskustelusta 

         ja päätöksenteosta. 

 

Vakuudeksi 

 Sirpa Kuusela 

 puheenjohtaja, sihteeri 

 

 

 Jussi Hietala   Markku Nieminen 

 pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 

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

HOITOKUNNAN KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 2022 

 

1. Hallinto 

 

1.1. Osakaskunnan kokous 

Osakaskunnan kokous pidettiin torstaina 24.2.2022 klo 18.00–18.35. Kutsu julkaistiin 9.2.2022 Tamperelaisessa. 

Paikkana oli Vehmaisten Picasso, Kangasalantie 120. 

Osallistujat: Sirpa Kuusela, Jussi Hietala ja Risto Pohja. 

 

1.2. Hoitokunta 

Hoitokunnan kokouksia pidettiin 9.2., 23.5., 7.12. ja 29.01.2023. Asioita käsiteltiin Whatsappissa, 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 sekä Risto Pohja ja 

Tuomas Rinne 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 

kalatalousalueeseen sekä Olkahistenlahden ja Halimasjärven alueiden osalta Näsijärven kalatalousalueeseen. 

Kalatalouskeskuksen kokouksiin ei osallistuttu. 

 

2. Varsinainen toiminta ja talouden avainluvut 

 

2.1. Lupamyynti  

Lupamyynti siirrettiin vuoden alussa Kalapassiin. 

 

Vuosi tuotto Vuosi Vuosi 

2022  eur 2021 2020  

  

Verkkoluvat  32 510 26 31 

Katiskaluvat  21 147 21 23 

Ravustusluvat  142 994 151 148 

Sukellusluvat  17 340 18 18 

Viehekalastusluvat,päivä 23 161 12 ja 8 vuosil. 19 

Viehekalastusluvat, vuosi 12 650 

Tuulastusluvat  7 70 1 1 

Koukkukalastusluvat - - 0 0 

Tilitykset 2742,00 – palkkiot 10 %, suoritukset 2.467,80 e 

 

2.2 Taloustiedot 

 

Taseen loppusumma 31.12.2022  4.767,36 v. 2021 4.267,52 e 

Josta rahavarat tilillä 31.12.2022  3.116,10 v. 2021 2.616,26 e 

Tilikauden tulos 1.1.-31.12.2022     292,69 v. 2021-2.969,49 e 

 

 

Ulosotossa olevaa oikeuden päätöksellä haettua saatavaa ei ole lyhennetty vuonna 2022.  

 

2.3. Omistajakorvaukset ja viehemaksuvarat ja muut tuotot ja tilitykset 

 

Pirkkalan kalatalousalue tilitti omistajakorvauksia yhteensä 348,59 e, Vatialan ok 69,57 e ja Vehmaisten ok 279,02 

(v.2021 268,11). 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.  

 

 

 

 

 

 

Liite 1
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2.4. Kaukajärven hyväksi yhdessä, ELY-maksatus ja hakemus 

Hoidettiin vuoden 2021 aikana. Uusi hakemus sisältäen myös koekalastuksen katso kohta 3.7. 

2.5. Kalaistutukset ja saaliit 

26.10.2022 Kalatalo istutti planktonsiikaa. Kalojen keskikoko on 

pienempi (105,4 mm ja 7,1 g) kuin ensimmäisessä lammikossa, 

josta kalojen piti tulla, joten Kaukajärveen tuli isompi 

kappalemäärää, laskennallisesti 4 225 kpl.  

2.11.2022 Muuttolan Lohi Ky toimitti järvitaimenia 315 kpl 

keskipainoltaan 634 g, yhteensä 200 kg. 

 Vastaanottajina olivat Markku Nieminen ja Teuvo Koskinen.  

Viereinen kuva: Vehmaisten Sanomat 4 2022 s 4. 

 
2.6. Kalastuksenvalvonta  

Valvojina toimivat Seppo Oksanen, Risto Pohja, Ville Turpiainen, 

Vesa Nurminen ja Pertti Selín Kaukajärvellä ja Tuomas Rinne 

Olkahistenlahdella.  

 

Valvonta yhteensä 231 tuntia, 88 käyntikertaa 

 

Valvonnan ohella suoritettiin neuvontaa sekä vesistön ja 

kalaston tarkkailua. 

 

Oksasen Sepon raportista poimittua: Kesäkuu 

”Uimalan rannassa onkijoita 10.6 ja 15.6 olivat molemmat porukat 

Virosta ja hämmästys oli suuri kun kerroin että kalastus on kielletty 

uimarannalla. Kaikkialla Tampereella. Kysymys oli mikä sen kieltää 

vein info taululle ja näytin tekstin että kaupungin säännöt sen kieltää. 

Taas kysymys miksi. Kerroin että jos siimasi katkeaa ja Jää  järveen 

on uimarilla suuri riski saada siitä paha haava tai jokin muu vamma. 

Elokuu: 

Lupien tarkastusta uistelijoilta ja samalla keskustelua saaliista silloin ainakin uistelijat kertoi että taimenet on loistaneet 

poissaolollaan mutta joitakin haukia saatu. Souturata supistanut uistelualuetta niin kalastajia ei ollut paljon Elokuun alussa. 

Veneitten määrä kasvoi huomattavasti kuun lopussa kun rata poistui. Sitten kuun lopussa pläjäys suutareita 55 kg katiskasta 

kerta nostolla josta nautti monet.” 

 

2.7. Hoitokunnan soutuveneet 

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

sijaitsee Kaukajärven rannassa Kristillan itäpuolella paikalla numero 20. Veneen avaimet ovat Jussi Hietalalla ja Ville 

Turpiaisella. Toinen vene on Olkahisissa, paikka Olkahisissa on numero 79. Veneen avaimet ovat Tuomas Rinteellä. 

 

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 

Vuonna 2021 Jussi Hietala ja Teuvo Koskinen kartoittivat yhdessä kaupungin edustajien kanssa viehe- ja 

onkipaikkoja Kaukajärven rantaan. Jussi Hietala on hoitanut raivausasiat. Kalastuspaikosta tehtiin kartta. Kaupunki 

tulosti ja laminoi sekä kalastuspaikkakartat että sakkomaksutiedotteet alamittaisten järvitaimenten kalastamisesta. Jussi 

Hietala levitti niitä eri puolille Kaukajärveä sekä nyttemmin myös jäälle tolppaan. 

   Kaukaniemen hulevesikorjaus tehtiin heinäkuussa 2022, mutta suodatus ei ole hallinnassa. Eroosiota aihettavaa 

ohivuotoa tapahtuu edelleen. Ja rannan alaosassa purot leviävät ja vievät maa-ainesta edelleen järveen. Sirpa on 

kuvannut ja seurannut tilannetta ja ilmoittanut siitä kaupungille. 

   Vuonna 2021 Anne-Mari Jussila ja Kirsi Kaivonen tekivät aloitteen Tampereen valtuustossa hulevesien 

hallitsemiseksi Kaukajärvi-Pitkäjärvi-vesistössä Jari Markkinen teki vastaavan aloitteen Kangasalan valtuustossa. 

Näihin aloitteisiin vastasi Kangasalan valtuustossa luvattiin lisätä hulevesien hallinnan suunnittelua kesäkuussa 2022. 

 

2.10 Lasten kalastustapahtuma 

30.6.2022 järjestettiin lapsille kalastustapahtuma Soutustadionin rannassa. Osallistuvia lapsia oli noin 20 ja aikuisia 

suunnilleen saman verran. Järjestelyissä olivat mukana mm. Teuvo Koskinen, Jussi Hietala, Markku Nieminen 

Tampereen Vehmainen Seura järjesti grillin ja mehutarjoilut, K-market Vehmainen, Tomas Laakso tarjosi sekä mehut 

että makkarat. Hervannan Kaukajärven Kalakerto ry lahjoitti käytettyjä onkia, jotka huolsi kuntoon Jussi Hietala. 
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3. Muu toiminta 

 

3.1. Auraus 
Mikan Kone ja Kiinteistöapu raivasi kulkureittejä Kaukajärvellä yhteistyössä Tampereen Liikuntatoimen kanssa siten, 

että Liikuntatoimi aurasi hiihtoladut ja Mika kävelyreitit. Talvi oli haasteellinen, vettä nousi jäälle ja sohjo jäätyi kovaksi 

ja hankalasti kuljettavaksi. Moottoriajoneuvokielto jäällä on muutoin voimassa.Tapahtuminen järjestämisessä 

moottoriajoneuvojen käyttöä ei sallita. 

 

3.2. Pienten osakaskuntien yhdistäminen – iäisyysasia 

Asia ei ole edennyt ministeriössä ja maanmittauksen hinnat jatkavat nousuaan. 

 
https://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/hae-maanmittaustoimitusta/yhteiset-alueet 
 

3.3. Yhteistyö Virtavesiyhdistyksen kanssa 

Yhteistyötä ei vuonna 2022 ollut. Keskustelua on käyty siitä, että Osakaskunta ottaisi Halimasojan seurantaan.  

 
3.4. Istutukset, pienkeräys ja kalaston hoito  

Kokouksissa on keskusteltu edelleen verkotuksen tiukentamisesta. Järvitaimenia istutettiin lisää. Pienkeräys tuotti 3000 

euroa ja istutuslasku oli 3273,60 e. Saalista on tullut hyvin ja kasvu on ollut yllättävän nopeaa – parissa vuodessa yli 3 

kiloa! 

 

3.5. Kaukajärven tilanne, koekalastus 

Markku Nieminen järjesti koekalastuksen erityisesti ahvenen ja kuoreen tutkimiseksi. Raportti jaetaan kotisivuilla. Kts 

kohta 3.7. 

 

3.6. Kalastuskäyttäytymisestä 

Hoitokunta ja kalastuksenvalvojat pyrkivät ohjaamaan kalastuskäyttäytymistä. Nyt kun arvokasta järvitaimenta on 

istutettu, valvonta ja tiedottaminen on entistä tärkeämpää. 

 

3.7. ELY-keskus – Pitkäjärvi-Kaukajärvi – hulevedet hallintaan 

Hakemuksen kohteet: 1) Hulevesien hallinta täydennysrakentamisessa ja kaavoituksessa ja virheiden korjaus 

Tampere/Kangasala 2) Tiedotus ja seuranta 3) Koekalastus Kaukajärvessä kasvaneen 

särkikalakannan osuuden ja kalakannan selvittämiseksi 4) Onkipaikkojen raivaus. Avustusta haettiin 4000 euroa ja 

saatiin 3000 euroa. 

 

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 

www.Vehmainen.fi kotisivuilla vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta sekä uutispalstalla tiedotettiin ajankohtaisista 

asioista. Facebookin Kalastusta Kaukajärvellä -sivustolla on noin 400 seuraajaa ja postauksia 3-4 kpl/kk. Keskustelua on 

syntynyt hyvin. Sisäinen Whatsapp-ryhmä sopii hyvin nopeaan tiedottamiseen. Ryhmän jäsenet ovat pääosin laajennetun 

hoitokunnan jäseniä.  

 

Morossa on ollut juttu koekalastuksesta kesäkuussa ja pienkeräyksestä marraskuussa. Kangasalan Sanomat raportoi 

hulevesialoitteen etenemisestä. Neljän numeron Vehmaisten Sanomissa kerrottiin Kalapassista, hulevesien seurannasta, 

lasten pilkkireissusta Nässylle Jussi Hietalan opastuksella. Myös osakaskunnan edustajat ottivat kantaa Saarenmaan 

https://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/hae-maanmittaustoimitusta/yhteiset-alueet
http://www.vehmainen.fi/
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osayleiskaavaan Vehmaisten Sanomissa. Pohjan Ripe tarjosi kalastusopastusta, syyskuussa raportoitiin rapusaaliista ja 

marras-joulukuussa saaduista saalisraporteista erityisesti järvitaimenen osalta.  

 

4. Talous 

Osakaskunnan talous on vakaalla pohjalla. Tase ja tuloslaskelma  

 

Pienkeräys 

Pienkeräys järjestettiin 22.8.2022-21.11.2022 välisenä aikana. Keräys tuotti 3000 euroa, jolla hienosti katettiin 

istutuskuluja. Lämmin kiitos kaikille lahjoittajille. 

 

Tase 31.12.2022 

Vehmaisten osakaskunta    
   31.12.2022      31.12.2021 

VASTAAVAA    

VAIHTUVAT VASTAAVAT  4 767,36  4 267,52  

  Lyhytaikaiset saamiset  1 651,26  1 651,26  

  Rahat ja pankkisaamiset  3 116,10  2 616,26  

    

Vastaavaa yhteensä            4 767,36           4 267,52  

     
VASTATTAVAA    

OMA PÄÄOMA           3 968,96           3 676,27  

  Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)  3 676,27  6 645,76  

  Tilikauden ylijäämä (alijäämä)  292,69  −2 969,49  

VIERAS PÄÄOMA  798,40  591,25  

  Lyhytaikainen vieras pääoma  798,40  591,25  

    Ostovelat  198,40  0,00  

    Siirtovelat  600,00  591,25  

    

Vastattavaa yhteensä           4 767,36           4 267,52  

   
 

  

Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2022 
Vehmaisten osakaskunta  

01.01.2022 - 01.01.2021 -  
31.12.2022 31.12.2021 

Varsinainen toiminta    

Tuotot  2 866,39  4 749,11  

Kulut    

  Palkkiot, tiedotus ja hallintokulut  −1 949,08  −3 762,80  

  Istutukset, valvonta, tapahtumat ja muut kulut  −3 600,86  −3 976,45  

  Kulut yhteensä  −5 549,94  −7 739,25  

    

Tuotto/kulujäämä  −2 683,55  −2 990,14  

    

Varainhankinta    

Tuotot, pienkeräys  3 000,00  20,65  

Kulut  −63,00  0,00  

Varainhankinta yhteensä  2 937,00  20,65  

    

Tuotto/kulujäämä  253,45  −2 969,49  

    

Muut tuotot, kulut ja oikaisut   

Muut tuotot, kulut ja oikaisut  39,24  0,00  

    

Tuotto/kulujäämä              292,69       −2 969,49  

    

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)            292,69       −2 969,49  
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TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAVUODELLE 2023-2024 

Hoitokunta esitykset osakaskunnalle 31.1.2023 

 

 

1. Kalastuksen järjestäminen 

 

Jatketaan edellisten vuosien järjestämistapaa. Lupamyynti hoidetaan Kalapassin kautta. 

 

2. Kalastuksen valvonta ja tapahtumat 

Osakaskunnan sääntöjen mukaan hoitokunta ottaa kalastuksenvalvojat tehtäviinsä ja suunnittelee 

ja toteuttaa tarvittavat valvontatoimenpiteet. Kalastuksenvalvojia on kuusi. Kalastuksenvalvonnan 

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

jotka levitetään eri puolille järveä, myös jäälle. Tiedotetaan siten, että tiedotteet voidaan tulkata joko 

tulkkauslaitteella tai Google-kääntäjällä tarvittavalle kielelle. Järjestetään tapahtuma ja tiedotusta 

nuorisolle ja lapsille. Kehitetään saalisraportointia. 

 

3. Päätetään istutuksista sekä hoitosuunnitelmasta 

-Siika, 5000 kpl (kaupungilta, ELY-keskukselta saadaanko Valmetin velvoiteistutuksia 2023)  

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

kolmikesäisiä, 2022 315 kpl 3+kesäisiä) 

Pienkeräystä ei järjestetä kahtena peräkkäisenä vuonna. Tutkitaan kaupungin tahto osallistua myös 

järvitaimenen istutukseen. 

 

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 

- päivitettiin lupahinnasto ja lupaohjeet vuodelle 2023-2024 

 

Hoito– ja valvonta 

- osakaskunnan kalastuksenvalvojien valvonta– ja neuvontaiskut  

- Lupien voimassaolo on kalenterivuosi – Kalapassissa ei ole muuta mahdollisuutta 

- jatketaan Kaukajärven veden laadun sekä vesikasvillisuuden ja kalaston 

muutoksen tarkkailua ja seurataa ja hulevesiasioiden hoitoa 

- raivataan Tampereen kaupungin kanssa kartoitetut onkimis- ja viehekalastuspaikkoja lisää 

esimerkiksi Kaukaniemen portaitten itäpuolelle.  

 

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, jos sellainen järjestetään. Tiivistetään 

yhteistyötä sukeltajien kanssa sekä Pelastakaa Kaukajärvi  ry:n ja Pelastetaan Pitkäjärvi -toimijoiden 

kanssa. 

 

5.  Rusthollin 312 neliön vesijättöasia 

 Seurataan Rusthollin kaavoitustilannetta ja kutsutaan osakaskunnan kokous koolle päättämään 

 vesijätön lunastusasiasta, sikäli kun asia ajankohtaistuu. 

 

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. Puheenjohtaja toimii tarvittaessa hoitokunnan 

sihteerinä, jolloin pöytäkirjaan tarvitaan toinen läsnäolijan allekirjoitus.  
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LUPAMAKSUJEN HINNASTO 2023-2024 
Pitkäjärvi, Kaukajärvi, Olkahistenlahti, Halimasjärvi, Halimasjärvellä vain ongintaa 

Verkkolupa 20 e/kpl, osakaskunnan lupa aina (max 2x30 = 60 metriä), kalastusaika 1.9.-15.10. 

 Verkkokalastus sallittu ainoastaan pohjaverkotuksena yli 10 m syvään veteen 

Katiskalupa 10 e/kpl (sama lupa talvella) 

Uistelu, heitto-onginta ja pilkintälupa useammalla vavalla / vuosi 
Viehekalastus 10 e päivälupa, maksimi 3 vapaa, 1 kalastuksenhoitomaksulla +2 vavalla 

60 e vuosilupa, maksimi 3 vapaa, 1 kalastuksenhoitomaksulla +2 vavalla 

 Pilkkiminen  useammalla vavalla onnistuu ostamalla vuosivieheluvan, maksimi 3 vapaa,  

– ootto-onginta on kielletty 

Tuulastus 30 e/venekunta 

Sukelluskalastus 30 e/kpl (sukelluskalastus alkaa 1.6.) 

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

Kalastuspaikka  Pitkäjärvi ja Kaukajärvi sekä Olkahistenlahden  

Vehmaisten osakaskunnan alue (kartat) 

   Halimasjärvessä on lupa vain onkia, katso kartat s 2-3 

 

Kalastuspaikka  Pitkäjärvi ja Kaukajärvi sekä Olkahistenlahden  

Vehmaisten osakaskunnan alue (kartat) 

Halimasjärvessä on lupa vain onkia, katso ohjeita luvan ostajalle 

Kalapassissa, kartat s 2-3 

 

Budjetti 1.1.-31.12.2023  
        01.01.2023   
        31.12.2023  
        Budjetti 

Varsinainen toiminta    

Tuotot   6 350,00  

   Py-maksut/kalastusluvat osakkaille   3 000,00  

  Omistajakorvaukset   350,00  

   Avustukset (ELY-keskus)  3 000,00  

Kulut    

  Palkkiot, tiedotus ja hallintokulut   −4 490,00  

    Palkat   −1 200,00  

    Palkkiot   −600,00  

    Tiedotus   −700,00  

    Toimistotarvikkeet   −100,00  

    Rahaliikenteen kulut   −80,00  

    Kokous- ja neuvottelukulut   −150,00  

    Jäsenmaksut   −30,00  

    Muut kulut   −30,00  

  Istutukset, valvonta, tapahtumat ja muut kulut   −4 200,00  

    Istutuskulut   −4 000,00  

    Kalastuksen valvontakulut ja koekalastus   −1 500,00  

    Talkoot, rantakalaillat, tapahtumat   −100,00  

  Kulut yhteensä   −8 690,00  

    

Tuotto/kulujäämä   −2 340,00  

    

Tilikauden alijäämä   −2 340,00  

 

Tilikauden alijäämä katetaan edellisten vuosien tuloksella kassavaroista. 

Budjetissa on huomioitu ELY-keskuksen hankkeen tuloutus sekä maksettavia palkka- ja 

koekalastuksen kuluja yhteensä 2700 euroa. Avustusta myönnettiin 3000 euroa, eli 

37,5 % 8000 euron kulubudjetille, joka oli budjetoitu 4000 euroa 50 % suoranaiset kulut, 

50 % omarahoitus sisältäen talkootyöt. Raportti- ja maksatushakemus maaliskuussa 2023. 

 
 

   



VEHMAISTEN OSAKASKUNTA KAKSIVUOTISKAUDEKSI 2023-2024 
Ohjeita luvan ostajalle – vain kotitarvekalastukseen  - lupa on henkilökohtainen   
Kotisivut: 

www.vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta 

Vehmaisten osakaskunnan tavoite on kasvattaa kalakantaa ja tarkkailla ja huolehtia vesistöjen tilasta. 

Kotisivuilta olevan saalispäiväkirjalomakkeen voi täyttää kännykällä jokaisella kalastuskerralla ja saat 

vastauksesi takaisin vielä omaan sähköpostiisi. 

  

Linkki saalispäiväkirjaan:  

https://www.vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta/vehmaisten-ok-saalispaivakirja-k/ 

  

Lisätiedot: 

vehmaisten.osakaskunta@gmail.com 

Sirpa Kuusela 040 739 0957 

postiosoite: Kangasalantie 120, Punainen postilaatikko aulassa 

33730 Tampere, Y-tunnus 2590741-8 

   

Kalastuksenvalvojiin voi ottaa yhteyttä kalastusasioissa sekä vesistön tilaa koskevissa asioissa: 

Seppo Oksanen 040 557 7059 Ville Turpiainen 040 557 5834      Risto Pohja 040 551 2716 

Tuomas Rinne 040 706 4448 

  

LUPAMAKSUJEN HINNASTO 2023-2024 

Lupamaksuilla keräämme varoja istutuksiin ja vesistön tilan seurantaan 

Muista huolehtia myös valtion kalastonhoitomaksu ja lupamaksut. Ohjeita, katso 

https://ahven.net/kalastus/luvat-ja-maksut/ 

   

Pitkäjärvi, Kaukajärvi, Olkahistenlahti, Halimasjärvi, Halimasjärvellä vain ongintaa 

Verkkolupa 20 e/kpl, osakaskunnan lupa aina (max 2x30 = 60 metriä), kalastusaika 1.9.-15.10. 

 Verkkokalastus sallittu ainoastaan pohjaverkotuksena yli 10 m syvään veteen 

Katiskalupa 10 e/kpl (sama lupa talvella) 
 

Nyt kannattaa ostaa vuosilupa heti alkuvuodesta. 

Vuoden viehekalastusluvalla voitte pilkkiä ja viehekalastaa koko vuoden useammalla vavalla 

Uistelu, heitto-onginta ja pilkintälupa useammalla vavalla / vuosi 
Viehekalastus 10 e päivälupa, maksimi 3 vapaa, 1 kalastuksenhoitomaksulla +2 vavalla 

60 e vuosilupa, maksimi 3 vapaa, 1 kalastuksenhoitomaksulla +2 vavalla 

 Pilkkiminen useammalla vavalla onnistuu ostamalla vuosivieheluvan, maksimi 3 vapaa,  

– ootto-onginta on kielletty 

 

Tuulastus 30 e/venekunta 

Sukelluskalastus 30 e/kpl (sukelluskalastus alkaa 1.6.) 

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

Kalastuspaikka  Pitkäjärvi ja Kaukajärvi sekä Olkahistenlahden  

Vehmaisten osakaskunnan alue (kartat) 

   Halimasjärvessä on lupa vain onkia, katso kartat s 2-3 

 

Pilkkiminen ja onkiminen yhdellä pilkillä tai ongella on sallittu kaikille ilman kalastonhoitomaksua 

tai lupamaksuja.  

 

Vieheluvan vuosimaksulla voit pilkkiä ja viehekalastaa maksimissaan kolmella vavalla, katso 

viehelupaohjeet. Ootto-onginta on kielletty alamittaisten järvitaimenistukkaiden suojelemiseksi. 

  

Verkkokalastusaika 1.9.-15.10. ja talviverkotus Kaukajärvellä on kielletty.  

Verkkolupa ostetaan aina. Olkahistenlahti, Kaukajärvi ja Pitkäjärvi 

Verkon pollassa pitää olla kiinnitettynä luvanhaltijan tiedot. Verkko on merkittävä molemmista päistään riittävin 

polamerkein, joihin on selvästi merkittävä Kalapassin tiedot, kalastajan nimi ja yhteystiedot. Suurin sallittu pituus 

on 60 metriä yhteensä ja suurin sallittu korkeus 3 metriä. Silmäkoko: pienin sallittu solmuväli on 55 mm. Rajoitus 

max 2 lupaa/ostaja. Verkkojadassa saa olla enintään 2 verkkoa. Verkotus Riihiniemen ja pumppaamon linjan 

länsipuolella on kielletty. Verkkokalastus sallittu ainoastaan pohjaverkotuksena yli 10 m syvään veteen. 
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Viehekalastus (maksimi kolmella vavalla, kelalla tai vieheellä) ja pilkkiminen (maksimi kolmella 

pilkkimiseen tarkoitetulla lyhyellä vavalla) Kaukajärvi ja Pitkäjärvi, Olkahistenlahti 

Viehekalastajan on kalastuksenvalvojalle esitettävä Kalapassin lupatiedot, jossa on ostajan tiedot. Valtion 

kalastonhoitomaksuun sisältyvä viehelupa mahdollistaa kaikille kalastuksen yhdellä vavalla. Alle 18- ja yli 65-vuotiaat 

ovat vapautettuja valtion kalastonhoitomaksusta, mutta heidänkin tulee noudattaa kalastuksenhoidollisia rajoituksia 

onkimisessa ja viehekalastuksessa sekä lunastaa viehekalastuslupa (mutta ei kalastuksenhoitomaksua), jos pilkkejä 

tai vieheitä on yhteensä useampi kuin yksi, maksimissaan kolme. Luvanhaltijan on suoritettava pilkki- ja 

viehekalastaminen valvotusti, kun välineitä on useampia kuin yksi, alamittaisten 

järvitaimenistukkaiden suojelemiseksi. Maksuohjeita https://ahven.net/kalastus/luvat-ja-maksut/. 

   

Katiskakalastus. Kaukajärvi ja Pitkäjärvi sekä Olkahistenlahti 

Katiskan polassa pitää olla kiinnitettynä Kalapassin lupatiedot sekä selvästi merkittynä kalastajan nimi ja 

yhteystiedot.  Katiska voi olla moninieluinen. Katiskan johdinaidan pituus maksimi on 2 m. 

  

Tuulastuskalastus. Kaukajärvi ja Pitkäjärvi, Olkahistenlahti 

Tuulastajan on esitettävä kalastuksenvalvojalle Kalapassin lupatiedot, jossa on ostajan tiedot. Lupamaksu on 

venekuntakohtainen. Tuulastusaika on 1.8.-31.10.  

  

Sukelluskalastus, harppuunakalastus vapaasukeltajille. Kaukajärvi ja Pitkäjärvi, kausi alkaa kalojen 

kudun päättyessä 1.6. 

Kalastajan on kalastuksenvalvojalle esitettävä Kalapassin lupatiedot, jossa on ostajan nimi. Sukelluskalastuslupa 

sisältää rapujen pyydystämisen käsin ravustusaikana. Sukelluskalastusta ei saa suorittaa paineilmalaitteiden avulla. 

Harppuunakalastuksella ei saa vaarantaa lähistön ihmisiä eikä vaikeuttaa vesistön käyttöä.  

  
Ravustus. Kaukajärvi ja Pitkäjärvi, Olkahistenlahti. Valtakunnallinen aikaraja 21.7. klo 12 ja päättyy 31.10. 

Polaan tai rapumertaan on kiinnitettävä Kalapassin lupatiedot ja omistajan tiedot.  Ravun alamitta on 10 cm  

(alamittaiset on laskettava välittömästi takaisin järveen.)    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaukajärvi ja Pitkäjärvi 
Huomaa verkotusrajoitus Kaukajärven länsipäässä 

https://ahven.net/kalastus/luvat-ja-maksut/


 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEHMAISTEN OSAKASKUNTA 

 

VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA tiistaina 31.1.2023 

klo 18, Pitseria Picasso, Kangasalantie 120, Tampere 

1       Kokouksen avaus 

2       Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

3       Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjan pitäjä 

4       Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

5       Valitaan kaksi ääntenlaskijaa 

6       Todetaan läsnä olevat osakkaat tai heidän asiamiehensä ja muut kokousosallistujat 

7       Päätetään kokouksessa käytettävästä äänestysmenettelystä ja   todetaan kunkin osakkaan äänimäärä 

8       Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

9       Esitetään ilmoitusasiat 

10     Esitetään hoitokunnan kertomus edelliseltä toimintavuodelta 2022 

11     Esitetään vuoden 2022 tilit ja tilintarkastajain lausunto tilien ja hallinnon hoidosta 2022 

12     Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle ja 

         vastuullisille toimihenkilöille vuodelta 2022 

13     Päätetään toimintatuloksen 2022 vaatimista toimenpiteistä 

14     Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle 2023 eli tehdään  

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

- Vahvistetaan ohjeet ja lupamaksut kahdelle vuodelle 2023-2024 

15     Hyväksytään osakaskunnalle tulo- ja menoarvio kuluvaksi vuodeksi 2023 

16     Määrätään hoitokunnan jäsenten, tilintarkastajain, kokousedustajain ja  

         muiden toimihenkilöiden palkkiot 

17     Valitaan hoitokuntaan erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2 jäsentä  

         sekä heille henkilökohtaiset varamiehet 

18     Päätetään kuka hoitokunnan jäsenistä kutsuu koolle uuden hoitokunnan ensimmäisen kokouksen 

19     Valitaan 2 tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet 

20     Valitaan osakaskunnan edustaja ja hänelle varamies kalatalousalueen kokouksiin 

21     Päätetään metsästyksestä vesialueella 

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

23     Päätetään, missä hoitokunnan kokousten pöytäkirjat ovat nähtävinä 

24     Tiedotetaan vesijätön lunastuksesta 

25     Keskustellaan osakaskuntien yhdistämistilanteesta 

26     Muut mahdolliset keskustelut ja evästykset uudelle hoitokunnalle 

27     Kokouksen päättäminen 

 

Tervetuloa!                                            Vehmaisten osakaskunta, hoitokunta 
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