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   Keiteleen kalatalousalue 

Yleiskokous PÖYTÄKIRJA 2/2019 

 

Aika 25.11.2019 alkaen kello 18:00, Kahvitarjoilu 17:30. 

Paikka Ravintola Keitele, Hotellipolku 2, Suolahti 

Jakelu Kalatalousalueen jäsenet sähköpostilla ja kirjeellä. 

 
 

1. Kokouksen avaus 

Hallituksen puheenjohtaja Reijo Suutala avasi kokouksen. 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

Todettiin, että kokouksen puheenjohtajana toimii Reijo Suutala ja sihteerinä Ari Pyykkönen. Pöytä- 

kirjan tarkastajaksi valittiin Kimmo Liimatainen ja Pekka Haltia. 

Hyväksyttiin äänestysluettelo ja osallistujalista yksimielisesti. Paikalla oli 13 äänivaltaista jäsentä. 

3. Kokouksen ilmoittaminen ja päätösvaltaisuus 

Kokouksesta oli ilmoitettu 8.11.2019 lähetetyllä sähköpostilla ja kirjeellä. Yleistiedoksianto kokouk- 

sesta oli virallisessa lehdessä 1.11.2019. Lisäksi kokouskutsu ja esityslista julkaistiin www.muikku- 

suomi.fi sivuilla 8.11.2019. 

Päätösesitys: 

Todetaan, onko kokous ohjesäännön 5 § mukaan päätösvaltainen. 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

4. Työjärjestyksen hyväksyminen 

Kokouksen esityslista ja päätösesitykset toimitettiin jäsenille 8.11.2019 sähköpostilla, kirjeellä ja jul- 

kaistiin samana päivänä www.muikkusuomi.fi sivuilla. Jaetaan myös kokouksessa tarvittaessa. 

Päätösesitys: 

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 

Päätös: Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

5. Kalatalousalueen yleiskokous/KHS kuulemistilaisuudessa käsiteltävät asiat: 

 

Hallitus esittää, että yleiskokous ottaa käsiteltäväkseen seuraavat yleiskokoukseen ja käyttö- ja hoi- 

tosuunnitelman kuulemistilaisuuteen esitettävät asiat ja tekee niihin tarvittavat muutokset ja parannuk- 

set: 

 

5/1 Esitys yleiskokoukselle hallituksen kokouspalkkioista 2019 ja 2020 

 

Päätösesitys: Toiminnanjohtaja esittää seuraavia hallituksen palkkiota yleiskokoukselle: 
-hallituksen puheenjohtaja 800 €/vuosi + kulukorvaus puhelin yms. kuluista 150 €. 

-hallituksen varapuheenjohtaja 600 €/vuosi+ kulukorvaus puhelin yms. kuluista 150 €. 

- hallituksen kokouspalkkiot 60 €/kokous 

- hallituksen kokouksissa pyritään tarjoamaan lounas 

- matkat maksetaan valtion matkustussäännön mukaisesti 

- tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan 

- toiminnanjohtajalle maksetaan toiminnanjohtajasopimuksen mukaisesti 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

http://www.muikkusuomi.fi/
http://www.muikkusuomi.fi/
http://www.muikkusuomi.fi/
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5/2 Tilintarkastajan ja varamiehen valinta tarkastamaan vuosien 2019 ja 2020 tilejä ja hal- 

lintoa 

Päätösesitys: 

Hallitus esittää, että kalastusalueen kokous toimittaa yhden tilintarkastajan ja hänen henkilö- 

kohtaisten varamiehensä vaalin tarkastamaan vuoden 2019 ja 2020 tilejä ja hallintoa. Hallitus 

on kysynyt tehtävään HT Seppo Koskea ja varatilintarkastajaksi Petri Aatos Korkiamäkeä Jy- 

väskylästä HT (UHY-TietoAkseli). 

 
Päätös:  Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

5/3 Viehelupien hinnat 2020 

Päätösesitys: 

Viitasaarella luvanmyyntipisteenä jatkaa Taresi Oy, Jori Siekkinen/Neste huoltamo.. 

Entiset lupa-alueet säilytetään: Pohjois-Keiteleen, Ala- ja Keski-Keiteleen ja Koko Keiteleen 

viehelupa sekä Pohjoisen Keski-Suomen viehelupa (Keiteleen -, Pihtiputaan - ja Kivijärven 

kalatalousalueet) 

 

Valtuutetaan toiminnanjohtaja myöntämään kilpailuluvat alueellisille kilpailuille, esim. uis- 

telucupin osakilpailut. Kilpailuluvan hinta on 5 €/venekunta. 

 

Luvan voi ostaa verkosta www.kalakortti.com. Mahdollisuutta maksaa tilille jatketaan. 

Jatketaan sopimusta Ylä-Keiteleen Koukun ja Viitasaaren Kalakavereiden kanssa hintaan 10 

€/aikuisjäsen. 

 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Ala- ja Keskikeiteleen lupa oikeuttaa uistin-, heittouistin- ja perhokalastukseen 

• Vuosilupa/ 18 -vuotta täyttäneet 50 € / kalenterivuosi / hlö. 

• Viikkolupa/ 18 -vuotta täyttäneet 15 € / 7 € vrk / hlö. 

• Alle 18-vuotiaat maksutta. 

• Lupa on henkilökohtainen. 

• Ei vapamäärärajoituksia. 

 

Pohjois-Keiteleen lupa oikeuttaa uistin-, heittouistin- ja perhokalastukseen 

• Vuosilupa/ 18 -vuotta täyttäneet 52 € / kalenterivuosi / hlö. 

• Viikkolupa/18 -vuotta täyttäneet 16 € / 8 €vrk / hlö. 

• Alle 18-vuotiaat maksutta. 

• Lupa on henkilökohtainen. 

• Ei vapamäärärajoituksia. 

 

• Koko Keiteleen lupa 

• Vuosilupa, 18 -vuotta täyttäneet 60 € / kalenterivuosi / hlö. 

• Alle 18-vuotiaat maksutta. 

• Lupa on henkilökohtainen. 

• Luvan voi maksaa pankkisiirrolla tai -automaatilla: 

 
Pohjoisen Keski-Suomen yhteislupa 

• Vuosilupa, 18 -vuotta täyttäneet 100 € / kalenterivuosi / venekunta. 

• Alle 18 -vuotiaat maksutta. 

• Kivijärvellä vaparajoitus 10 vapaa / venekunta, 

muilla alueilla ei vaparajoituksia. 
• Yksi lupa/ vene riittää. 

Luvat voi maksaa pankkisiirrolla tai –automaatilla 

Keski-Suomen Op, FI96 5290 0220 6518 20 

http://www.kalakortti.com/
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5/4 2019 Viehekalastusrasitukseen perustuvien omistajakorvauksien jako osakaskunnille 

ja muille vesialueen omistajille. Viehekalastusrasituskertoimen määrittely. 

 

Päätösesitys: 

Kalastuslain 83§ mukaan omistajakorvausten jako tulee perustua viehekalastuksesta aiheu- 

tuvaan rasitukseen. Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan sisällytetään perusteet rasituksen määrit- 

tämiselle. Usein käytössä on puhdas pinta-alapohjainen rasituskerroin. 

- Ely - keskus on pyytänyt kalatalousalueen esityksen omistajakorvausten jakoperusteena 

käytettävästä viehekalastusrasituskertoimesta 8.11. 2019 mennessä. 

 

-Vuoden 2018 omistajakorvaukset tulevat alueen tilille vuoden vaihteessa ja jakoesitys käsi- 

tellään 2020 yleiskokouksessa. Varat jaetaan, heti, kun yleiskokouksen päätös on lainvoi- 

mainen vuonna 2020. 

 

Pohjois-Savon Ely- keskukselle ilmoitetaan, että viehekalastusrasitukseen perustuvien omis- 

tajakorvausten jako perustuu pinta-alaan ja viehekalastusrasituskertoimeen 1. Ilmoitus kos- 

kee ylimenokautta, jolloin ei ole voimassa olevia Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan kirjattuja 

viehekalastusrasituskertoimia. Omistajayksiköiden pinta-aloista vähennetään ne alueet, 

joilla kalastonhoitomaksuun perustuva viehekalastus on kielletty ympäri vuoden, mikäli 

Kalpa-järjestelmästä on ko. pinta-alatieto valmiiksi saatavilla. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

5/5 KHS Kuulemistilaisuudessa käsiteltävät asiat ja hallituksen tekemät yksilöidyt esitykset 

asiakohtaisesti kuulemistilaisuuteen 

 

Hallitus päätti kokouksessaan 21.10.2019 yksimielisesti, että Keiteleen kalatalousalueen 

käyttö- ja hoitosuunnitelma esityksen laatijaksi valitaan Pohjois-Savon kalatalouskeskus ry, 

joka nimesi myöhemmin kirjoittajaksi FM Janne Partasen. 

 

Kalastuslain 36§ mukaisesti jaoteltu käyttö- ja hoitosuunnitelman sisältö: 

 

1) perustiedot vesialueiden ja kalakantojen tilasta; 

 

Päätösesitys: Perustiedot vesialueiden ja kalakantojen tilasta kootaan sovelletusti mm. olemassa ole- 

vasta käyttö- ja hoitosuunnitelmista, kalastusalueen kalastustiedustelun tuloksista, sekä mahdollisista 

kirjanpitokalastusaineistosta ja osakaskunnille ja kalastusseuroille suunnatulla kyselyllä. 

 

Lisäksi hallitus esittää, että KHS jaetaan osasuunnitelmiin: Keitele, pienvedet ja virtavedet. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksmielisesti. Lisäksi kokous päätti, että KHS:n tulee perustua 

tietoon mm. kalastajamääristä ja saaliista. Tietoa on kuitenkin vähän. Säätelyä varten tarvitaan tietoa. 

KHS:N kirjataan seuranta menetelmät. Virtavesistä on saatavilla tuoretta seurantatietoa (K-S 

Kalatalouskeskus/M.Havumäki) + velvoitetarkkailun seurantatietoa. Merkintätiedot saadaan Lukelta. 

Kaupallisen kalastuksen/vapaa-ajan kalastajien saalistiedot saadaan Lukelta. Yleiskalastajien 

kalastuksesta saadaan vain arvio. Kalatie- ja rapustrategia tulee ottaa huomioon. 

 

2) suunnitelma kalastuksen kehittämis- ja edistämistoimenpiteiksi ja näitä koskeva tavoitetila sekä 

ehdotus vapaa-ajan kalastuksen yhtenäislupajärjestelmän kehittämiseksi; 

Päätösesitys: Keiteleen kalatalousalueella ovat käytössä Pohjois-Keiteleen-, Ala- ja Keski-Keiteleen 

- ja koko Keiteleen luvat sekä Pohjoisen Keski-Suomen viehelupa (Keiteleen, Pihtiputaan - ja Kivi- 

järven kalatalousalueet) 

Vapaa-ajan kalastuksen yhtenäislupajärjestelmän kehittämistarpeita selvitetään KHS-prosessin ai- 

kana. Suunnitelma kalastuksen kehittämis- ja edistämistoimenpiteiksi ja näitä koskeva tavoitetila 

määritellään KHS-prosessin aikana yhdessä sidosryhmien kanssa. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi kokous päätti, että tavoitteeksi asetetaan: 

”Kaikille käyttäjäryhmille tarjotaan kalatalousalueen palveluja”.
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3) suunnitelma kalakantojen hoitotoimenpiteiksi; 

 

Päätösesitys: Kalakantojen tilaa tulee tarkastella monesta eri näkökulmasta ja eri lajit huomioiden. 

Suunnitelman tulee huomioida kalastuslain 1§:n mukaisesti ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaali- 

sesti kestävä käyttö ja hoito. Lopullinen suunnitelma laaditaan yhdessä sidosryhmien kanssa. 

 

Lisäksi hallitus esittää, että kaikki istutuslajit tulee kirjata KHS:n. Tärkeimmät istutuslajit ovat: Jär- 

vitaimen, järvilohi, siika (Järvisiian soveltuvuus ja saatavuus tulee selvittää). Kuhan istutusten tulee 

perustua seurantaan eli kantojen taantuessa voidaan kuhia istuttaa tukemaan luontaista lisääntymistä. 

Kunnostustarpeet tulee kirjata käyttö- ja hoitosuunnitelmaan. Osakaskunnille ja kalastuseuroille 

suunnataan kysely ennen kevään kuulemistilaisuutta. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi: Etenkin virtavesien rehevöityneitä osia 

tulee kunnostaa muiden kunnostustoimien lisäksi. 

 

4) ehdotus vaelluskalojen ja uhanalaisten kalakantojen elinkierron sekä muun biologisen monimuo- 

toisuuden turvaamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä; 

 

Päätösesitys: Keiteleen kalatalousalueella ja sen vaikutuspiirissä sijaitsee vaelluskalojen virtave- 

sielinympäristöjä. Käyttö- ja hoitosuunnitelmassa tulee huomioida vaelluskalojen ja uhanalaisten ka- 

lakantojen tarpeet. Samalla tulee huomioida elinvoimaisten ja kalataloudellisesti merkittävien kala- 

kantojen hyödyntäminen. Tämän osion laatimisessa hyödynnetään mm. alueelle tehtyjä selvityksiä. 

Lopullinen ehdotus laaditaan yhdessä sidosryhmien kanssa. 

Lisäksi hallitus esittää, että, säilytetään olemassa olevat rauhoitusalueet, joita ovat mm. Pahitunsal- 

men ympärivuotinen r-alue, Keihärinkosken alapuolinen r-alue 15.8.-31.10, Kymönkosken reitin 

molempien päiden r-alueet.  

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.   

 
5) ehdotus tarvittaviksi kalastuksen alueellisiksi säätelytoimenpiteiksi; 

 

Päätösesitys: Ennen kuin voidaan laatia ehdotus tarvittaviksi kalastuksen alueellisiksi säätelytoimen- 

piteiksi, tulee käyttö- ja hoitosuunnitelmaprosessissa määritellä yhteinen tavoitetila, niin kala- 

kantojen hoidon kuin käytön suhteen. Säätelytoimenpiteet ovat työkalu näiden tavoitteiden saa- 

vuttamiseksi. Lopullinen, tavoitetilan kanssa linjassa oleva, ehdotus laaditaan yhdessä sidosryhmien 

kanssa. 

 

Lisäksi hallitus esittää, että yleinen tavoitetila voisi olla seuraava: Säilytetään tai vahvistetaan vapaa- 

ajankalastuksen, kaupallisen kalastuksen, kalastusmatkailun ja kalavesienhoidon edellytykset. Yllä- 

pidetään hyvätasoiset palvelut. 

KHS:N kirjataan sidosryhmien kuulemisen jälkeen vaelluskalojen (myös siika) ja kuhan kannalta 

tärkeät säätelytoimet: verkkojen solmuvälin säätely ja mahdolliset esitykset alamittojen muutta- 

miseksi. 

 

Päätös: Päätösesitykseen lisäyksenä: On vahva luontainen kuhakanta, jota tuetaan esimerkiksi 

rauhoittamalla kutualueita ja säätämällä kalastusta niin, että kutemaan pääsee riitävästi kookkaita 

emokaloja. 

 

6) ehdotus kalastonhoitomaksuina kerättävien varojen omistajakorvauksiin käytettävän osuuden ja- 

kamiseksi; 

 

Kalastuslain 83§ mukaan omistajakorvausten jako tulee perustua viehekalastuksesta aiheutuvaan ra- 

situkseen. Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan sisällytään perusteet rasituksen määrittämiselle. Usein käy- 

tössä on puhdas pinta-alapohjainen rasituskerroin. 

 

Päätösesitys: Ks. 5/4 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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7) kalataloudellisesti merkittävien alueiden sekä kaupalliseen kalastukseen ja kalastusmatkailutar- 

koitukseen hyvin soveltuvien alueiden määritys; 

 

Päätösesitys: Kalataloudellisesti merkittävät alueet sekä kaupalliseen kalastukseen ja kalastusmat- 

kailutarkoitukseen sopivat alueet tullaan määrittelemään yhdessä sidosryhmien kanssa. 

Huomioitavaa on, että paikalliset ELY-keskukset voivat jo nykyisellään myöntää rajoitettuja kalas- 

tuslupia kalastusmatkailutarkoitukseen. Paikallisten ELY-keskusten myöntämien lupien lupa-alueet 

kattavat kunkin maakunnan kokonaisuudessaan. 

Samoin tulee huomioida se seikka, että mikäli jokin alue määritellään kaupalliseen kalastukseen so- 

veltuvaksi, ELY-keskus voi tulevaisuudessa viime kädessä myöntää tälle alueelle luvan kaupalliseen 

kalastukseen. 

Porvoon-Sipoon pilotti KHS:ssä kaupalliseen kalastukseen soveltuviksi alueiksi määriteltiin suuri 

osa kalatalousalueesta. Kaupallisen kalastuksen monipuolistuessa (esim. särkikalojen kaupallinen 

pyynti), kaupalliseen kalastukseen soveltuvien alueiden määritelmä tulee laajentumaan aiemmin aja- 

tellusta. 

 

Päätös: Palataan myöhemmin prosesissa. Kysytään alueista osakaskunnilta, kalastajilta ja 

kalastusoppailta. 
 

8) kullakin kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvalla alueella kaupalliseen kalastukseen soveltu- 

vien pyydysten määritys; 

 

Päätösesitys: Pyydysten määritys tullaan laatimaan sidosryhmien yhteistyönä. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

9) suunnitelma kalastustietojen seurannan ja kalastuksenvalvonnan järjestämiseksi 

 
Päätösesitys: 

- Kalastustietoja seurataan olemassa olevien resurssien puitteissa tekemällä kalastusta koskevia 

tiedusteluja, koekalastuksin ja ennen kaikkea järjestämällä kirjanpitokalastus. 

- Kalastuksenvalvonta on yksi kalatalousalueiden lakisääteisistä tehtävistä. Kalastuksenval- 

vonta on mahdollista toteuttaa niin kalatalousalueen omien valvojien suorittamana kuin osto- 

palveluna, käytettävissä olevat resurssit ohjaavat valvontatoimintaa voimakkaasti. Käyttö- ja 

hoitosuunnitelmaan sisällytään kalastuksenvalvonnan perussuunnitelma, vaihtelevat resurssit 

huomioiden. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

10) Muu, kalastuslain 36§:n ulkopuolinen sisältö: 

 

Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan voidaan perustelluista syistä sisällyttää myös kalastuslain 36§:n ul- 

kopuolista sisältöä. LUKE:n KHS-rungossa ja Porvoo-Sipoon pilotti KHS:ssä sisältönä olivat myös 

kalatalousalueen viestintä- ja valvontasuunnitelmat, vieraslajien eli täpläravun huomioon ottami- 

nen, yhteistoimintaosio (osakaskuntien yhdistäminen), alueellisen edunvalvonnan osio, käyttö- ja 

hoitosuunnitelman toimeenpano taulukko (kuka tekee, mitä ja milloin), vaikuttavuuden arviointi ja 

suunnitelman päivitys. 

Muun sisällön tarkoituksenmukaisuus ja tarkempi sisältö määritellään yhdessä sidosryhmien 

kanssa, olemassa olevat resurssit huomioiden. 

 

Päätös: KHS:ssä kirjataan yleinen rapukantojen käsittely. Sidosryhmille laitettavan tiedustelun 

yhteydessä pyritään kartoittamaan jokirapukantojen esiintymisalueita. KHS,n tulee sisältää ohjeet 

osakaskunnille ravustuksen järjestämisestä ja rapukantojen hoidosta. Osakaskuntien yhdistäminen 

laajemmiksi yksiköiksi tulevaisuudessa voidaan asettaa tavoitteeksi KHS.ssä. 

 
6. Tiedoksi: Hallitus valitsi työryhmän ohjaamaan ja avustamaan käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimista 

Hallitus valitsee työryhmän ohjaamaan ja avustamaan käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimista. Työ- 

ryhmä pitää tarvittavan määrän kokouksia esimerkiksi sähköpostilla tai puhelinkokouksina. 
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Työryhmällä tulee olla kiinteä yhteistyö käyttö- ja hoitosuunnitelman laatijan kanssa ja laatija 

osallistuu kokouksiin. 

Työryhmään valittiin Reijo Suutala, Tuomo Toikkanen, Olli Urpanen, Ari Pyykkönen ja Janne 

Partanen. 

7. Alustava suunnitelma käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimisen aikataulusta 

 

Päätösesitys: 
 

2019: 

Lokakuu: Hallitus valitsee laatijan ja valmistelee 1. kuulemistilaisuutta, 

Marraskuu: laatija aloittaa työnsä, pidetään 1. kuulemistilaisuus 

osakaskunnille Työryhmä kokoontuu tarpeen mukaan laatimisen edistyessä. 
2020; 

Työryhmä kokoontuu tarpeen mukaan laatimisen edistyessä. 

Tammi-Maaliskuu: Osakaskunnille- ja kalastuseuroille. Kaupallisille kalastajille ja 

kalastusoppaille suunnattu kysely 

Huhti-toukokuu: Pidetään yleiskokous, jossa 2. 

kuulemistilaisuus  

Elo-Syyskuu: Hallituksen kokous 

Lokakuu: Laatimistyö valmistuu ja hallitus valmistelee yleiskokouksen, jossa ehdotus 

vahvistetaan Marraskuu: Yleiskokous. KHS käsitellään alueellisessa YT- Ryhmässä 

Joulukuu: Kalatalousalue jättää ehdotuksen ELY-keskuksen hyväksyttäväksi viimeistään 

29.12.2020 
 

Päätös: Todettiin, että asia on saatu tiedoksi. 
 

8. Muut asiat 

 

Ei ollut muita asioita. 
 

9. Kokouksen päättäminen 

Todettuaan, ettei muita käsiteltäviä asioita ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:50: 
 

 

 

Reijo Suutala Ari Pyykkönen 

puheenjohtaja sihteeri 

Pöytäkirja tarkastettu Suolahdessa 25.11.2019 
 

 

 

 


