
Vihdin Kalastusseura ry. 

Hallituksen järjestäytymiskokouksen (kok. 1/2022) pöytäkirja 17.2.2022 klo 18.00, 

Myyrin kamari, Vihti. 

Läsnä: 

Marja-Terttu Juslin 

Kari Juslin 

Jouni Koivuluoma 

Tuomo Leino 

Vesa Liedes 

Martti Nio 

Markku Nio 

Jari Virtanen 

Ari Tiainen 

Keijo Sundström 

Antero Sundell 

Leila Terkomaa - Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys Lasy ry 

Juha Uusitalo - varajäsen + Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys Lasy ry 

Tapio Kalliokoski - Kalatalousalue 

 

1. Kokouksen avaaminen 
-     puheenjohtaja Jari Virtanen avasi kokouksen klo 18.07. 
 

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
- kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys 
-     asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 

 
4. Hallituksen edellisen, 2.9.2021 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 2/2021 hyväk-

syminen 
-     pöytäkirja luettiin ja hyväksyttiin. 

 
5. Syyskokouksen henkilövalintojen jälkeen hallitus järjestäytyy. Valitaan 

varapuheenjohtaja ja sihteeri 
-      kalastusseuran hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Markku Nio. 



-      kalastusseuran sihteeriksi valittiin Antero Sundell 
 

6. Muut asiat 
-    2019 on jäänyt Kari Taposelle maksamatta 448 €:n suuruinen lasku koululle 
hankituista kalastuksen opetustarvikkeista, joka aikanaan on hallituksen ko-
kouksessa hyväksytty maksettavaksi. Lasku maksetaan nyt. 
- Ari Tiainen ilmoitti pyytäneensä tarjousta seuran logolla varustettujen pipo-
jen hankkimisesta. Hinta on 5 € + alv. Päätettiin tilata mustia ja sinisiä pipoja, 
kumpiakin 50 kpl. 
- Juha Uusitalo ilmoitti Lasy ry:n edustajana, että Enäjärven neljän suurimman 
osakaskunnan edustajilla ei ole mitään pilkkikilpailujen järjestämistä vastaan. 
Yhdistys on mukana kalastusseuran kaiken kalan pilkkikilpailun järjestelyissä 
20.3.2022. Uusitalo on sopinut Yaran kanssa Yaran hallien pihojen käytöstä 
pysäköinti- ja kilpailukeskusalueena. Yhdistys mahdollisesti järjestää kahvin, 
makkaran, lettujen tms. myynnin, sekä saaliskalojen poisviennin. Kilpailualu-
een rajoja täsmennetään vielä. 
- Tapio Kalliokoski kalatalousalueen kuulumisina seuraavaa: Hoito- ja käyttö-
suunnitelma on kalatalousalueen yleiskokouksessa vahvistettu ja toimitettu 
hyväksyttäväksi. Asiakirja on kalatalousalueen sivuilla luettavissa. Suunnitel-
massa on mm. tavoitteena, että tulevaisuudessa lohikalat voivat nousta jokia 
myöten kalatalousalueen pohjoisosiin Etelä-Hämeeseen saakka. 
- Lohjalle on suunnitteilla vastaanottokeskus, johon voitaisiin toimittaa särki- 
yms. kalaa niiden paremmaksi hyödyntämiseksi. 
- Lohjanjärvellä on meneillään selvitys siian lisääntymisestä tuolla järvellä. On 
keskusteltu myös siitä, että Hiidenvedellä pitäisi selvittää kuhan sukukypsyys-
ikä. Hiidenveden saaliskaloista suurin osa on alamittaisia, Lohjanjärvellä ala-
mittaisten osuus on selvästi pienempi. Syytä pyritään selvittämään. Suunni-
telmissa saattaa olla kuhan alamitan nosto Hiidenvedellä 45 senttiin, sekä vai-
heittain verkon silmäkoon suurentaminen 55 millimetriin. Aikataulut ovat au-
ki. 
- Yhtenäislupa-alueen kalastusluvan hinta nousi. Puheenjohtaja oli käynyt lu-
pien myynnin läpi ja todennut, että vain yksi oli maksettu väärin, vanhalla 
hinnalla, muut korotetun hinnan mukaan. Eikä myytyjen lupien määrä ollut 
juurikaan muuttunut. 
 

7.  Kokouksen päättäminen 
- puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25. 

 
 
 



  
 Jari Virtanen   Antero Sundell 
 puheenjohtaja   sihteeri 


