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nimi luottamustehtävät muuta 
Kalatalouden 
keskusliitto 

  

Kaarlo Pöytäniemi Pirkanmaan kalatalouskeskuksen puheenjohtajana  
Seppo Uotila Pirkanmaan kalatalouskeskuksen puheenjohtajana  
Tauno Hietanen Pirkanmaan kalatalouskeskuksen puheenjohtajana  
Esko Piranen Pirkanmaan kalatalouskeskuksen puheenjohtajana  
Ami Solin - Pirkkalan kalastusalueen varapuheenjohtaja 

- Anian osakaskunnan puheenjohtaja 
- Työryhmän jäsen joka oli suunnittelemassa toimialueita 

kalastusalueille v 1982 

- Nippon verkon omistaja 
- vaikuttajan kalastuslakimuutoksen 

laadinnassa 

Antti Rauas - Roineen-Mallasveden-Pälkäneveden kalastusalueen 
hallituksen puheenjohtaja, kalatalouskeskuksen hallituksen 
jäsen 2005-2009 

Kehittämässä kalastuksen valvontaa, 
Kaivannon kuoretapahtumaa ja 
istutustoimintaa 

Hannu Jokela - Pirkkalan kalastusalueen puheenjohtajana 2011-2012 
- Palhon osakaskunnan esimies  

käynnistänyt ns. keskitetyn 
kalastuksen valvonnan 

Sirpa Vuohelainen - Uiherlan osakaskunnan puheenjohtaja vuodesta 2004 
- Längelmäveden kalastusalueen hallituksen jäsen vuodesta 

2002 ja puheenjohtaja vuodesta 2013 

 

Paavo Varonen - Ruoveden-Kuoreveden kalastusalueen hallituksen jäsen 
perustamisesta alkaen ja puheenjohtajana vuoteen 2008 asti 

 

Martti Tuimala - Kautialan osakaskunnan esimies vuosina 1982-2000  
Lasse Hakkari - Kautialan-Pispalan osakaskunnan johtokunnan jäsen 1974-

2000 
- Kautialan-Pispalan osakaskunnan esimies 2001-2014 
- Jyväskylän yliopiston Ympäristöntutkimuskeskus  johtaja 

1982-1995; yliopistonlehtori 1995-2004 

runsaasti tutkimustöitä (lisätiedot 
anomusliitteessä) 

Kyösti Lauttajärvi - Kautialan-Pispalan osakaskunnan johtokunnan jäsen ja 
osakaskunnan esimies 

- Längelmäveden kalastusalueen isännöitsijänä 1995-2003; 
1985-2008 kalastusalueessa sihteerinä, puheenjohtajana, 
kalastuksen valvojana 

lisätiedot anomusliitteessä 

Martti Leppälä - Nerkoojärven kalastuskunta, puheejohtaja vuodesta 1999, 
varapuheenjohtaja 1994-1999,  

Toiminut Nerkoojärven 
järjestäytymättömien osakaskuntien 
yhdistämiseksi.  Aloite Nerkoojärven 
kunnostamiseksi;  

Risto Rytöluoto - Nokian kalaveden osakaskunnat toimitsija/toimija 1980-luv  
- Pirkkalan kalastusalueen hallituksen jäsen vuodesta 1999 

edesauttanut osakaskuntien 
yhteistoiminnan kehittämistä 

Erkki Saarilahti - Hanhon osakaskunnan johtokunnan jäsen 1977-2004 
- Hanhon kalastuskunnan esimies 1984-2004 

 

Lauri Majaniemi - Hanhon kalastuskunnan johtokunnan jäsen vuodesta 1973 
- Hanhon kalastuskunnan varaesimies vuodesta 2006 lähtien 

 

Markku Tulijoki - Mustajärven osakaskunnan puheenjohtaja vuodesta 1974 
- Ruoveden-Kuoreveden kalastusalueen tilintarkastajana 
- Osallistunut purojen kunnostushankkeeseen  

runsaasti luottamustehtäviä; saanut 
Suomen Valkoisen ruusun 1.luokan 
mitalin 

Allan Tauno 
Arponen 
 

- Pajuskylän osakaskunnan sihteeri/toimitsija hoitokunnan 
jäsen 1970-luvulta saakka. Virtain kalastusalueen 
hallituksen jäsen ja rahastonhoitaja perustamisesta saakka.  
Visuveden osakaskuntien edustaja kalastusalueessa 

Ruoveden riistahoitoyhdistyksen 
monivuotinen hallituksen jäsen. 

Heikki Kalevi 
Lamminpää 

- Parkkuun hoitokunnan jäsen 1978-2007, pj alkaen 2008; 
Näsijärven kalastusalueen hallituksen jäsen alkaen 2009, 
varapj 2015; Kala-Pirkat ry:n johtokunnan jäsen alkaen 
1997; kalastuksen valvoja Näsijärven kalastusalue, 
Parkkuun osakaskunta 

 

Miika Juhani 
Mäkinen 

- Pohtolan osakaskunnan hoitokunnan jäsen 1994-1995, 
esimies 1996-2007, jäsen vuodesta 2008 

- Näsijärven kalastusalueen hallituksen jäsen vuodesta 1996 
- kalastuksen valvoja Näsijärven kalastusalue Pohtolan 

osakaskunta  

 

 


