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Toimintakertomus vuodelta 2020 

 
 
COVID-19 -pandemia ja sitä seurannut viranomaisohje siirsi vuosikokouksen syksyyn.  

 
Osakaskunnan vuosikokous pidettiin 6.8.2020 Ravintola Lohikukossa. Kokouksessa oli 9 osanottajaa. 

Kokouksen avasi puheenjohtaja Pekka Kosenoja. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Kosenoja 

ja sihteeriksi Jouko Heikkilä. 

 

Hoitokunnan jäseniksi vuosiksi 2020 - 2021 valittiin Jari Kiviranta, Pekka Kosenoja ja Rane Sahanen 

sekä heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen Jaakko Lehto, Kari Kähärä ja Raimo Hannola. Muina 

jäseninä jatkoivat Erkki Lehto, Vesa Liila ja Markku Saari ja varajäseninä Veli Ellonen ja Matias Saari. 

Jouko Heikkilä valittiin Vesa Liilan varajäseneksi Harri Juutilan tilalle.  

 

Hoitokunnan puheenjohtajana kertomusvuonna toimi Pekka Kosenoja ja varapuheenjohtajana Markku 

Saari. Sihteerinä toimi Jouko Heikkilä alkuvuoden ja vuosikokouksesta alkaen Jari Kiviranta. 

Rahastonhoitajan titteli siirtyi Joukolta Pekalle. Hoitokunta piti kuusi kokousta.  

 

Hoitokalastuksessa annoimme valtuudet Väliväylän hoitokalastusyhdistykselle. Huono jäätilanne 

vaikeutti talvella nuotan vetoa, mutta kesällä troolinveto onnistui normaalisti. 

 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus myönsi luvat Jokelanjoen suulle (Natura-alue kielletty) kaislan niittoon, 

edellyttäen, että kaislat nostetaan kuivalle maalle. Niitto jäi kesällä suorittamatta.  Vaaralliset kivet ja 

karit ovat olleet merkittyinä Lappalalla kolmessa ja Jokelan joella yhdessä kohteessa.  

 

Osakaskunnan kalastuksen valvonnasta erityiskalastusalueella vastasi Pohjois-Kymen Perhokalastajat ry. 

Osakaskunnan vesialueiden valvontaa varten osakaskunnalla on kahdeksan valtuutettua ja ELY-

keskuksen hyväksymää valvojaa.  

 

Pyydysmerkkien ja viehelupien myyjinä toimivat Ravintola Lohikukko, Tykkimäen Sauna, Pekka 

Kosenoja ja Jouko Heikkilä. Viehekalastuslupia myivät edellä mainittujen lisäksi Käyrälampi Camping. 

Pyydysmerkkejä myytiin 420 kpl ja yksittäisiä viehekalaslupia 313 kpl. Määrään vaikutti myynnissä 

oleva kolmen tunnin lupa. 

 

Erityiskalastusalueelle kalan istutukseen ei ollut saatavilla pientä eikä mitat täyttävää pyyntikelpoista 

taimenta, joten jouduimme istuttamaan kirjolohia. Pohjois-Kymen Perhokalastajat ry:n saalispäiväkirjan 

mukaan sen jäsenet saivat Jyräänjoen alueelta edellisenä kautena saalista noin 55 kg. Sivuillamme olevan 

sähköisen saaliskalailmoituksen kautta ilmoitettiin 14 kpl arvokaloja ja 25 kpl haukia. Lisäksi 

pyydysmerkkejä lunastaneet ja muut kalastajat saivat saalista ilmoitustensa mukaan noin 320 kg. 

 

Vesijätön lunastuksia oli kaksi kappaletta.  

 

Kymenlaakson Kalatalouskeskus lakkautettiin ja osakaskunnan alue siirtyi Kivijärven-Valkealan 

kalatalousalueen myötä Etelä-Karjalan Kalatalouskeskuksen alueeseen, johon liityimme jäseneksi. 

 

Osakaskunta yhdisti kotisivut ja luopui toisesta palvelimesta. Sivuja on tiivistetty ja pidetty ajan tasalla 

sekä keskitytty asioiden selkeään esittämiseen. Pyrkimyksenä on tarjota kaikki tärkeät tiedot kännykällä 

luettavassa muodossa.  

 

HOITOKUNTA 


