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Kertomus 
…………………………………………………………………………………………………..   osakaskunnan toiminnasta vuonna 2018 

Vesialueen pinta-ala  …………………  ha    Kalastusalue: ………………………………………………………………. 

 Puheenjohtaja (varajäsen sulkeissa)   ………………………………………………………………...………………….... 

Varapuheenjohtaja (varajäsen sulkeissa)   …………………………………………………………………………………. 

Hoitokunnan muut jäsenet (varajäsen sulkeissa) ja muut toimihenkilöt:  …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. KOKOUKSET  JA MUUT YLEISET TILAISUUDET

TILAISUUS MÄÄRÄ OSANOTTAJIA HUOMAUTUKSIA 

Hoitokunnan kokouksia 

Osakaskunnan kokouksia 

Koululais-/nuorisotapahtumia 

Kalastuskilpailuja 

Yhteensä 

2. MYYDYT LUPA-/PYYDYSYKSIKKÖMÄÄRÄT JA KANNETUT LUPAMAKSUT (Katso ohje sivu 3)

Osakaskunnassa myytävät luvat olivat   A) pyydyskohtaisia lupia (verkko-, katiskamerkki jne.) 

(laita rasti ao. ruutuun)         B) pyydysyksikkölupia (esim. 1 py:n, 2 py:n jne. merkkejä)

MYYDYT LUPA-/PYYDYSYKSIKKÖMÄÄRÄT KANNETUT LUPAMAKSUT €/KPL 

Myyty 
kpl 

Pyydys 
yks.luku 

Yksiköitä 
yhteensä 

 Osakkailta 
Kylässä 

asuvilta ei 
osakkailta 

Lisäyksiköis-
tä/ 

-luvista
Ulko-

puolisilta 

Nuotta 

Verkko 

Katiska 

Viehelupa 

Rapumerta 

Myyty pyydysyksiköitä ------ 

Peritty hoitomaksuja ------ ------ 

Myyty metsästyslupia ----- ------ 

Myytyjä pyydysyksiköitä yhteensä 

3. OSAKASKUNNAN ALUEELLA KALASTANEIDEN JAKAUMA

Vapaa-ajankalastajia kpl, joista osakkaita Ravustajia kpl, joista osakkaita 

Sivuammattikalastajia kpl, joista osakkaita Metsästäjiä kpl, joista osakkaita 

Ammattikalastajia kpl, joista osakkaita 
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4. ARVIO TÄRKEIMPIEN KALA- JA RAPUKANTOJEN KEHITTYMISESTÄ (Katso ohje sivu 3)

 Pysynyt  Pysynyt 
KALALAJI  Lisääntynyt    ennallaan    Vähentynyt  KALALAJI  Lisääntynyt  ennallaan      Vähentynyt 

AHVEN  SIIKA 

HAUKI  SÄRKI 

KUHA  TAIMEN 

LAHNA  RAPU 

MADE  ………….. 

MUIKKU  ………….. 

5. TEHTY TALKOOTYÖ (= työ, josta ei ole maksettu tuntipalkkaa esim. hoitokunnan kokoukset, istutustyöt)

TEKIJÄ TUNTIA TEHTY TYÖ 

Hoitokunta ja puheenjohtaja 

Muut toimihenkilöt 

Kalastuksen valvojat 

Osakkaat 

6. OSAKASKUNNAN KUSTANTAMAT ISTUTUKSET

KALALAJI, KOKO KPL ISTUTUSJÄRVI 

7. MUUT KALAVEDEN HOITOTOIMENPITEET JA NIISTÄ AIHEUTUNEET KUSTANNUKSET

8. OSAKASKUNNAN PÄÄTÖKSIIN PERUSTUVAT PYYDYS- TAI PYYNTIRAJOITUKSET SEKÄ KIELLOT

Rauhoitusalueita  kpl, pinta-ala yhteensä …………………  hehtaaria. 

9. VESIALUEEN TAI KALASTUSOIKEUDEN VUOKRAUKSET, SIIRTOSOPIMUKSET KALASTUSALUEELLE



3

KALAVESIEN HOITOEHDOTUS VUODELLE 2019
Istutukset, laji € Istutusjärvi 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………… 

……………………. 

…………………….. 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
Muut toimenpiteet ja tapahtumat: 

TALOUSARVIO VUODELLE 2019 

TULOT: MENOT: 

Kalastusluvat 

Erikoisluvat (kilpailut ym.) 

Ravustuksesta 

Metsästyksestä 

Omistajakorvaukset 

Muut tulot

Vuoden alijäämä 

 YHTEENSÄ € 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

=========== 

Istutuskulut 

Muut kalaveden hoitokulut 

Pyydysmerkkien hankinta 

Hallintokulut  

Kurssit, kilpailut ym. 

Muut menot 

Vuoden ylijäämä 

 YHTEENSÄ € 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

============ 

OHJEITA LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄLLE 
Toimintakertomus 
Osakaskunnan toimintakertomuslomake on laadittu helpottamaan osakaskunnan toimintaa ja tietojen välittämistä osa-
kaskunnalta kalastus-/kalatalousalueelle. Lomake täytetään/tulostetaan kahtena kappaleena. Näistä toinen täytetään 
kaikilta osin ja se jää osakaskunnan arkistoon pöytäkirjan liitteeksi.  Toisen lomakkeen sivut 1 ja 2 palautetaan 
kalatalouskeskukseen ja sivu 4 Kalastus-/kalatalousalueelle. Sivun 4 voi palauttaa myös kalatalouskeskukseen, 
toimitamme ne edelleen kalastus-/kalatalousalueelle. Palautettavasta kappaleesta ei tarvitse täyttää sivua 3. 

Käytössä olleet pyydykset, pyydysyksiköt ja kannetut lupamaksut 
Kalastuksen tehon ja määrän seuraaminen auttaa suunniteltaessa kalastuksen järjestämistä ja kalaveden hoitotoimenpi-
teitä. Kertomusvuonna myydyt lupa-/pyydysyksikkömäärät lasketaan seuraavasti:   
JOKO A) Jos osakaskunta myy pyydyskohtaisia lupia (esim. verkkomerkki, katiskamerkki jne): 1) Merkitään myydyt 
lupamäärät pyydyksittäin 2) kerrotaan pyydysmäärä pyydyksen yksikköluvulla (säännöissä) ja 3) lasketaan ”yksiköitä 
yhteensä”-sarake yhteen, jolloin saadaan koko käytössä ollutta pyydysmäärää vastaava pyydysyksikköluku. 
TAI B) Jos osakaskunta myy pyydysyksikkölupia: 1) Merkitään myyty yksikkömäärä suoraan ao. kohtaan sekä ”yksi-
köitä yhteensä”-sarakkeeseen. Tässäkin tapauksessa hoitokunnan on syytä arvioida käytössä olleet pyydysmäärät. 

Arvio tärkeimpien kala- ja rapukantojen kehittymisestä (kohta 4) 
Tärkeimpien kalakantojen kehityksen arviointi on tärkeää hoitotoimenpiteiden tuloksien seuraamista sekä kalastuksen 
järjestämistä varten.  Mikäli osakaskunnassa ei ole järjestetty kirjanpitokalastusta, joudutaan turvautumaan arvioon. Ar-
vioinnin luotettavuutta parantaa sen perusteiden pitäminen samana vuodesta toiseen. Hoitokunnan jäsenet voivat arvioi-
da saaliin kehittymistä eri lajien osalta esimerkiksi oman kalastuksensa, saaliinsa ja kokemustensa perusteella.  

Toimintailmoitus (sivu 4) 
Toimintailmoituslomakkeen alaosassa ilmoitetaan osakaskunnan voimassa olevat yhteystiedot lomakkeen palautushet-
kellä. Muutoin toimintailmoitus koskee edellisen vuoden toimintaa.  

KÄYTÖSSÄ OLLEET PYYDYKSET JA PYYDYSYKSIKÖT: Kopioidaan toimintakertomuksen sivulta 1 (kohta 2). 
Mikäli pyydysmäärä perustuu arvioon, merkitään rasti ao. ruutuun. 

OSAKASKUNNAN TOIMESTA SUORITETUT HOITOTOIMENPITEET: Tiedot istutetuista poikasmääristä kalas-
tus-/kalatalousalue saa ELY-keskuksesta. Tiedot muista hoitotoimenpiteistä ovat myös tärkeitä ja ne 
kopioidaan toimintailmoituksen sivulta 2 (kohta 6).  

ARVIO KALASTANEIDEN MÄÄRÄSTÄ: Maksullisella yleiskalastusoikeudella tapahtuvan viehekalastuksen määrää 
arvioidessa ei oteta huomioon osakkaiden kalastusta eikä esimerkiksi järjestettyjä kilpailuja. Viehekalastuksen määrä 
vaikuttaa omistajakorvausten jakopäätökseen. 




