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Toimintakertomus vuodelta 2021 
 
 
COVID-19 -pandemia, viranomaisohjeen suosituksesta pidimme vuosikokouksen etäkokouksena.  
 
Osakaskunnan vuosikokous pidettiin 10.4.2021 Heparontie 4:ssä Teams-yhteydellä. Kokouksen avasi Pekka Kosenoja, joka 
valittiin myös kokouksen puheenjohtajaksi. Sihteeriksi valittiin Jari Kiviranta.  
 
Hoitokunnan jäseniksi vuosiksi 2021 - 2022 valittiin Jouko Heikkilä, Vesa Liila ja Markku Saari ja heille henkilökohtaisiksi 
varajäseniksi Tero Lunkka, Veli Koski ja Matias Saari. Muina jäseninä jatkoivat Jari Kiviranta, Pekka Kosenoja ja Rane Sahanen 
sekä heidän henkilökohtaisina varajäseninään Jaakko Lehto, Kari Kähärä ja Raimo Hannola.  
 
Hoitokunnan puheenjohtajana ja rahastonhoitajana toimi Pekka Kosenoja ja varapuheenjohtajana Markku Saari. Sihteerinä toimi 
Jari Kiviranta ja Jouko Heikkilä toimi kirjanpitäjänä. Hoitokunta piti viisi kokousta. Lisäksi pidettiin vielä Osakaskunnan 
ylimääräinen kokous 1.9.2021 Lohikukossa. 
 
Hoitokalastuksessa olemme antaneet valtuudet Väliväylän hoitokalastusyhdistykselle. Lappalalla hoitokalastusta suoritettiin 
paunetilla. 
 
Kaislan niittoa suoritimme Jokelanjoen suulla (Natura-alue kielletty) ja kaislat nostettiin kuivalle maalle. Vaaralliset kivet ja 
karit ovat olleet merkittyinä Lappalalla kolmessa ja Jokelanjoella yhdessä kohteessa.  
 
Osakaskunnan kalastuksen valvonnasta erityiskalastusalueella vastasi Pohjois-Kymen Perhokalastajat ry. Osakaskunnan 
vesialueiden valvontaa varten on osakaskunta valtuuttanut kahdeksan ELY-keskuksen hyväksymää valvojaa.  
  
Pyydysmerkeissä siirryimme sähköiseen pyydysmerkkiin (koko Valkealan-Utin yhteisalue siirtyi) ja alkuvuodesta avasimme 
verkkokaupan, joka antaa uuden helpon mahdollisuuden lupien hankintaan. Verkkokaupan toimivuus oli hyvä, lupamyynti 
kasvoi aiempiin vuosiin verrattuna ja myynti painottui selkeästi verkkokauppaan.   
Pyydysmerkkien ja viehelupia myivät myös Ravintola Lohikukko, Tykkimäen Sauna, Pekka Kosenoja ja Jouko Heikkilä.  
Käyrälampi Camping myi vain viehekalastuslupia.  
 
Osakaskunta hakeutui arvonlisäverovelvolliseksi vuodelle 2021. 
 
Erityiskalastusalueelle kalan istutukseen ei ollut saatavilla taimenta, joten jouduimme istuttamaan kirjolohia. Istutuksia tehtiin 
kolmena eri ajankohtana,  
Muutimme sähköisen saalispäiväkirjan julkiseksi ja se on nähtävillä kotisivuilla. Sähköisen saaliskalailmoituksen kautta saimme 
32 ilmoitusta, joissa arvokaloja oli saatu 27 kpl. Lisäksi pyydysmerkkejä lunastaneiden palauttamissa saalisilmoituksissa oli 
saalista noin 240 kg. Muistimme aktiivisimpia saaliskalailmoituksen palauttaneita t-paidoilla. 
 
Vesijätön lunastuksia oli yksi ja lisäksi vuokrasimme kahdelle kiinteistölle rantavesialuetta.  
 
Nisoksen lintutorni hankkeessa on toimenpidelupa vireillä ja naapurinkuuleminen suoritettu. Lupa on 
rakennuslupaviranomaisten käsittelyssä. 
 
Nisoksen haukitehdas hankkeelle näytettiin ELY-keskuksen kalayksiköstä sekä Naturayksiköstä vihreää valoa, joten hoitokunta 
päätti hakea osakaskunnnalle ELY-keskukselta rahoitusta. ja ELY-keskus tilasi tarvittavan Natura kartoituksen. Hankkeen 
tavoitteena alueen elimistön monimuotoisuus ja luonnon mukainen hoitokalastus. 
 
Osakaskunnan verkkosivuja on tiivistetty ja pidetty ajan tasalla sekä keskitytty asioiden selkeään esittämiseen. Pyrkimyksenä on 
tarjota kaikki tärkeät tiedot sekä kalastuslupien ja pyydysmerkkien hankinta kännykällä toimivaksi. 
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