JÄSENTIEDOTE
2012

Hyvä Olkkajärven Kalastus- ja Metsästysseura ry:n jäsen
Kädessäsi olevasta jäsentiedotteestamme löydät hyödyllistä tietoa seuramme toiminnasta.
Hallitus 2012
Esko Pöyliö, puheenjohtaja………………………………………………………………...040 580 4654
Juhani Leinonen, varapuheenjohtaja ........................................................................ .040 708 2690
Ville-Matti Vuorenmaa, jäsen ……………………………………………………………..040 751 8200
Timo Kenttälä, jäsen .................................................................................................. 040 841 0241
Väinämö Kuosmanen, jäsen ...................................................................................... 040 562 7604
Taisto Suutari, jäsen .................................................................................................. 040 582 5918
Aatu Koskenniemi, jäsen……………………………………………………………………0400 127219
Sirpa Suutari, varajäsen .................................................................................. ……..040 752 5397
Aimo Hiltunen, varajäsen ................................................................................. ……..0400 586 957
Sihteeri & rahastonhoitaja 2012
Toivo Hiltunen ……………………………………………………………………………..0400 153 088
toivo.hiltunen@pp3.inet.fi
Kämppäemäntä/Omekan vuokraukset
Sirpa Suutari ……………………………………………………………………………….040 752 5397
Pankkiyhteydet
SAMPO ............................................................................................................... 800018-70986727
Liittymis- ja jäsenmaksut
Liittymismaksu ............................................................................................................ 100,00 euroa
Liittymismaksu alle 18 v. ................................................................................................. 0,00 euroa
Jäsenmaksu.................................................................................................................. 22,00 euroa
Kesäjäsenmaksu .......................................................................................................... 50,00 euroa
Jäsenmaksu alle 18 v ..................................................................................................... 7,00 euroa
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta.
Toimitalo, venesatama, kota, säilytys- ja huoltotila
Osoite: Olkkajärventie 299, 96900 SAARENKYLÄ
Toimitaloa ja kotaa vuokrataan hallituksen laatimien sääntöjen puitteissa.
Venesatamaan rakennetut venepaikat ovat vuokrattavissa.
Venepaikoista sovitaan yhdistyksen sihteerin kanssa. Kanavan varteen ei ole lupaa jättää veneitä.
Venesatamaan ja seuran toimitalon pihalla on roskaaminen ehdottomasti kiellettyä.
Vuokraushinnat vuodeksi 2012
Toimitalo jäsenille ................................................................................................................ 100,00 euroa/vrk
Toimitalo ei jäsenille ............................................................................................................ 250,00 euroa/vrk
Toimitalo jäsenille. lauantaista lauantaihin ………………………………………………………400,00 €/vikko
Toimitalo ei jäsenille, lauantaista lauantaihin
900,00 €/viikko
Toimitalo ei jäsenille viikonloppuisin perjantai-ilta – sunnuntai-ilta…………………………….350,00 €
Toimitalon vuokraukseen sisältyy soutuveneen käyttöoikeus
Kota......................................................................................................................................... 17,00 euroa/vrk
Venepaikka ............................................................................................................................. 12,00 euroa/vuosi
Kaasugrilli ................................................................................................................................. 8,50 euroa/2 vrk
Autolämmityspaikka .................................................................................................................. 2,50 euroa/vrk
- yksi autolämmityspaikka sisältyy vuokrauksen hintaan.
Säilytys- ja huoltotila on seuran käytössä.

KALASTUSTOIMINTA:
Rauhoitukset ja säännöstelytoimet
Olkkajärvi – Matkalampi – Olkkalampi (Takalampi) väliset salmet rauhoitetaan seisovilta pyydyksiltä.
Nuottausta varten rauhoitetaan Raudanjokisuusta 300 m selälle päin sekä Jokiniemen järven puoleinen
ranta rauhoitetaan seisovilta pyydyksiltä 15.8. jäiden tuloon saakka.

Valvontatoimenpiteet
Virallisiksi kalastuksen valvojiksi on valittu:
Aimo Hiltunen, ryhmän vetäjä .................................................................................... 0400 586 957
Ismo Pasanen ............................................................................................................ 040 769 2587
Arvo Suutari ................................................................................................................ 016- 383 210
Timo Kenttälä ............................................................................................................. 040 841 0241
Kulkuväylät
Satamapaikoissa oleviin karttoihin on merkitty kulkuväylät. Pyydysten asettaminen kulkuväylille on kielletty.
Loukun ja nuotan käyttö
Seuran nuottaa käytetään vain talkooryhmissä. Oman loukun tai nuotan käyttöön luvan voi myöntää seuran
hallitus. Seuran loukun käytöstä roskakalan pyydyksenä seuran vesialueella on tehty 5 vuoden
vuokrasopimus Ville-Matti Vuorenmaan kanssa. Vuokra-aika on 01.11.2011 – 01.11.2016.
Verkkomerkinnät ja valvonta muuttuu 1.4.2012 alkaen

Uuden kalastuslain valmistelu etenee. Uudet valvontasäännöt astuvat voimaan 1.4.2012.
Keskeisintä on, että seisovat pyydykset on merkittävä omistajan nimellä. Kaikki alamittaiset kalat
tulee vapauttaa, kuolleetkin. Kalastuksenvalvojille kelpoisuusvaatimukset. Uusille valvojille koe, ja
kaikille valvojille valvontamerkki. Pyydykset on merkittävä lainmukaisesti. Verkkomerkit ja
omistajatiedot on kiinnitettävä näkyvästi. Kadonneet tai varastetut pyydysmerkit on ilmoitettava
kalastuksenvalvojalle. Verkkomerkit on lunastettavissa henkilökohtaisesti Karhunjälki Oy:n myymälästä
osoitteesta Lampelankatu 4.
Jäsenyyteen kuuluu enintään 5 kpl verkkomerkkejä , jotka oikeuttavat 10 pyydysyksikön pitoon
(myös kesäjäsenille)
1 pyydysyksikkö = verkko
Verkon pituus on 30 m mikä vastaa yhtä alle 1,5 m korkuista rysää. Rysäpyynti on sallittu valtion vesialueilla.
Hinnat:
Ei jäsenet
Viehe/uistelulupa .....................................................................................................25,00 euroa/kausi
Viehe/uistelulupa .....................................................................................................10,00 euroa/viikko
Viehe/uistelulupa .......................................................................................................5,00 euroa/vrk
Kilpailut
Tänä vuonna järjestetään pilkki-, rannalta onginta - ja vetouistelu-kilpailut.
Kilpailuista ilmoitetaan seuratoimintapalstalla.
Kilpailutoimikuntaa ei ole voitu valita.

METSÄSTYSTOIMINTA:
Yhdistyksen metsästysjaos toimii itsenäisenä yksikkönä hallituksen valvonnan alaisena. Vuonna 2012
anotaan seuralle hirvenpyyntilupia. Hirviluvat anotaan Rovaniemen seudun riistanhoitoyhdistykseltä. Jäsen
pääsee hirviporukkaan hirvenammuntakokeen suoritettuaan ilmoittautumalla Raimo Jääskeläinen 31.3.2012
mennessä.
Seuran vuokraamat metsästysalueet oikeuttavat ainoastaan hirven metsästykseen.
Seuran yksityisiltä tai Rovaniemen osakaskunnalta vuokraamilla vesialueilla on vesilintujen metsästys
kielletty.
Metsästysjaos
Raimo Jääskeläinen, jaoksen vetäjä ......................................................................... 040 769 2587
Heimo Laitinen ...........................................................................................................(016) 344 202
Juhani Leinonen ........................................................................................................ 040 708 2690
Taisto Suutari ............................................................................................................. 040 582 5918

MUUT ASIAT:
Saalistilasto
Seura kerää jäseniltään saalistilaston. Vuoden 2012 saalistilasto palautetaan seuran sihteerille 15.1.2013
mennessä.
Palauttamalla saalistilaston määräaikaan mennessä osallistut arvontaan, joka suoritetaan seuramme
vuosikokouksessa. (Saalistilasto liitteenä). Saalistilaston voi ilmoittaa myös nettisivujen kautta.
Saalistilasto on syytä palauttaa vaikka saalista ei olisi tullutkaan.
Seura järjestää vuosittain pienpetopyyntikilpailun – parhaat palkitaan.
Talkootoiminta
Yhdistys jatkaa aktiivista talkootoimintaa. Tulevista talkoista ilmoitetaan jäsenille erikseen.
Muistattehan, että Olkkajärventiellä on 40 km:n nopeusrajoitus!
Lehti-ilmoitukset
Seuramme toiminnasta ilmoitamme Lapin Kansan seuratoimintapalstalla ja Internet-sivuillamme tai kirjeitse.
Internet-sivut
www.omeka.fi
Venepaikat
Mikäli olet varannut venepaikan, tämän tiedotteen liitteenä on lasku, joka on suoritettava viimeistään
eräpäivänä tai muutoin venepaikka vapautuu seuran käyttöön.
Mikäli maksua ei ole suoritettu, poistetaan vene venepaikalta.
Toiminnan tukeminen
Halutessasi, voit antaa seurallemme jäsenavustuksen. Maksaessasi jäsenavustusta kirjoita viestikenttään:
”lahjoitus seuratoimintaan”.
(Pankkiyhteys: Sampo 800018-70986727).

Hallitus toivottaa jäsenille aktiivista seuratoimintavuotta 2012

