
KARVIAN KALASTUS / JAKOKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS
NORDEAN KOKOUSTILASSA 29.4.2008
PÖYTÄKIRJA

1 §. Esimies Vesa Raiskio avasi kokouksen.

2 §. Vesa Raiskio valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala sihteeriksi.

3 §. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli 15.4 2008 Ylä-

Satakuntalehdessä.

4 §. Todettiin kokouksen osanottajat, joita paikalla 10. Läsnäololista liitteenä.

5 §. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Havunen ja Niilo Jaakkola.

6 §. Kokoukselle esiteltiin hallituksen laatima vuoden 2007 toimintakertomus, joka liitteenä.

      Toimintakertomus hyväksyttiin.

7 §. Luettiin vuoden 2007 tilit ja tilintarkastajan lausunto.

8 §. Kokous myönsi tili-ja vastuuvapauden tilivelvollisille.

9 §. Päätettiin myöntää Karvian Tilipalvelulle tilien käyttöoikeus OP:hen ja Nordea pankkiin.

10 § ja 12 §. Päätettiin käsitellä yhdessä vuoden 2008 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Kokous hyväksyi johtokunnan esityksen.

11 §. Päätettiin esimiehen, sihteerin ja muiden toimihenkilöiden palkkiosta seuraavasti:

Nostetaan esimiehen korvaus 200 €, sekä ilmaisen kalastus- ja sorsastusluvan ja

kilometrikorvauksen ajopäiväkirjan mukaan

 ja sihteerin korvaus 150€, sekä sihteerille lasertulostimeen musta värikasetti.

- Koska kalastuskunnalla ei ole enää rahastonhoitajaa, vaan tilejä hoitaa Karvian atk- ja

tilipalvelu, sovittiin, että lupa-asiamiehenä toimii Esko Viitaniemi, jolle korvataan kulujen

mukaan.

- Hoitokalastajille korvataan laskun mukaan.

- Simo Pukaralammille annetaan yksi vapaa koskikalatuslupa (vuosi) korvaukseksi

Rastiasjärven hoitokalastuskuluista.

12 §. Tilintarkastajiksi valittiin Kaija Kangas ja Sirpa Sievi-Korte, varalle Pii Lepola  ja Maija

        Länsimäki.

13 §. Johtokunnan erovuoroiset jäsenet ja heidän varamiehensä

Antti Havunen - varajäsen Tauno Harjukangas

Aaro Mäenpää - varajäsen Kauno Kallioniemi

Pekka Hietakoivisto - varajäsen Mauno Kuusela

Simo Pukaralammi - varajäsen Timo Mäki-Kantti

kaikki valittiin uudelleen. 

 



Viljo Hirvonen ilmoitti lopettavansa johtokunnassa ja hänen varajäsenensä Pekka Sampokoski jatkaa tilalla.

Hänelle varajäseneksi valittiin Niilo Jaakkola.

Johtokunnassa jatkavat:

Vesa Raiskio - varajäsen Antti Hautala

Jouko Mäntyjoki - varajäsen Harri Mäntyjoki

Esko Viitaniemi - varajäsen Jouko Sievi-Korte

ja ovat erovuorossa vuonna 2009

14 §. Kalastuskunnan esimieheksi valittiin Vesa Raiskio ja vara-esimieheksi Esko Viitaniemi.

15 §. Kokousedustajiksi mahdollisiin eri kokouksiin valittiin Vesa Raiskio ja Esko Viitaniemi, ja

tarpeen tullen kaikki johtokunnan jäsenet.

16 §. Päätettiin vuoden 2009 luvista ja luvanmyyjistä seuraavasti:

 Kalastusalue / kalastusaika Karviassa asuva Vieraspaikkakuntalainen

Yleislupa/ vuosi

uistelu,verkot, katiskat,  ym

( Karvian järvet ja joki

sivuhaaroineen) 

12 €

perhe ( venekunta)

kork. 10 verkkoa a / 30m

uistellessa vapamäärä rajaton

20 €

perhe ( venekunta)

kork. 5 verkkoa a / 30 m

uistellessa vapamäärä rajaton

Koskilupa / vuosi

Kanttinkoski

20 € / perhe

max. kaksi lohikalaa vrk:ssa

25 € / perhe

max. kaksi lohikalaa vrk:ssa

Koskikalastuslupa / vuorokausi

Kanttinkoski

7 €

lupa on henkilökohtainen

max. kaksi lohikalaa 

alle 10v ilmaiseksi

7 €

lupa on henkilökohtainen

max. kaksi lohikalaa 

alle 10 v ilmaiseksi

Vesilinnustus / kausi

(Ei Kirkkojärvi)

12 € / hlö 20 € / hlö

Vesilinnustus 1.9 jälkeen

(Ei Kirkkojärvi)

10 € /hlö 10 € /hlö

HUOM! Perheeseen lasketaan alle 16 vuotiaat lapset

Luvanmyyjät ovat vuonna 2009 

Lupia myyvät:
ST1- huoltamo

Saran kauppa

Sarvelan kauppa

Karvian Pyörä-ja urheiluliike

Tauno Ala-Laurinaho

Tauno Harjukangas

Loma-Raiso / Kirsti Tupala

Antti Havunen

Simo Pukaralammi

Antti Hautala

Päätettiin sallia karvialaisille ravustus vuonna 2008 seuraavin ehdoin:

- Ravustukselta rauhoitetaan Säkkijoki, Kanttinkoski ja Kirkkojärven pohjapadon alue 50 metriä

kumpaankin suuntaan, sekä Pappilan sillan alusta. Alueet merkitään.

- Kausikortti 15€ / talous, saalis vain omaan käyttöön,



- 10 mertaa / talous

Asiasta ilmoitetaan yleisölle vasta lähempänä ravustuksen alkamisajankohtaa.

Ravustuslupia myy vain Karvian Pyörä-ja Urheiluliike. Pyyntipaikka ja saatu saalis on ilmoitettava

Esko Viitaniemelle rapukannan kehittymisen seuraamiseksi.

17 §. Muut esille tulevat asiat:

Hyväksyttiin  esimies Vesa Raiskion kalastuskunnan nimissä myöntämä lupa kunnostaa Lähdeluoma

purotaimenelle.

Ilmoitusasia: TE-keskus tulee tekemään kesän 2008 aikana Karvianjoen kalatalousalueen

yhteistarkkailua mm. Karvianjoella ja Karvianjärvellä. Hanke on turvetuottajien velvoitetarkkailua.

Jalasjärven urheilukalastajat järjestävät uistelukilpailun Karvianjärvellä toukokuun lopulla. Paikalle on

odotettavissa toistasataa henkilöä. Tukikohtana toimii Marjasuon ranta. Ongelmana on, ettei paikalla ole

puuseetä. Sihteeri ottaa asian taas puheeksi teknisessä lautakunnassa.

18 §. Kokous päätös klo 21.

  

Karviassa 1.5. 2008

            _______________________________                   ____________________________________

            Vesa Raiskio, puheenjohtaja                                  Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala

             

           Pöytäkirjan tarkastajat

         ________________________________                _______________________________

  Niilo Jaakkola                                                                        Antti Havunen 




