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Kalatalousalueen yleiskokous 

Aika 10.12.2019 alkaen kello 13.00 

Paikka Piispala, kokoustila Mediapaja (Piispanhatun rakennus) Kurssitie 40, 43300 Kannonkoski.  

1. Kokouksen avaus 

Kalatalousalueen toiminnanjohtaja Tommi Rautiainen avasi kokouksen toivottaen osallistujat terve-
tulleiksi kokoukseen.   

2. Kokouksen järjestäytyminen 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Reijo Vesterinen, sihteeriksi Tommi Rautiainen, pöytäkirjan tar-
kastajiksi Olavi Tuikkanen ja Reino Hakkarainen sekä ääntenlaskijoiksi samat henkilöt kuin pöytäkir-
jan tarkastajiksi. 

3. Kalatalousalueen kokouksen äänioikeutetut edustajat 

Kokousedustajien on osoitettava kalatalousalueen kokoukselle valtuutuksensa pöytäkirjanotteella, 
valtakirjalla tai muulla tavoin. 

Kalatalousalueen kokouksen äänioikeutetut edustajat todettiin tämän pöytäkirjan lopussa olevan osan-
ottajaluettelon mukaan (9 äänivaltaista osallistujaa, 20 ääntä, sekä 4 osallistujaa ilman äänivaltaa. 

4. Koollekutsumistapa ja päätösvaltaisuus 

Sääntöjen mukaan kirjallinen ilmoitus kalatalousalueen yleiskokouksesta on lähetettävä postin, säh-
köpostin tai muun sähköisen kanavan välityksellä vähintään 14 vrk ennen kokousta jokaiselle äänioi-
keutetulle jäsenelle, jonka osoite on tiedossa. Kokouskutsu on samassa ajassa toimitettava kalatalous-
viranomaiselle. 

Todettiin, että tieto kalatalousalueen kokouskutsun julkaisemisesta on ilmoitettu hallintolain 
(434/2003) 62 § mukaisena yleistiedoksiantona Virallisessa lehdessä 1.11.2019 (www.virallinen-
lehti.fi). Tämän lisäksi kokouskutsu on lähetetty vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta eli 
26.11.2019 sähköpostilla tai kirjeellä tiedossa oleville äänioikeutetuille jäsenille, kutsu on asetettu sa-
maan aikaan nähtäville myös internetiin osoitteeseen: http://www.muikkusuomi.fi/fi/Pohjois-
Savo+%7C/Kalatalousalueiden+ilmoitustaulu.html. 

Päätösesitys: 
Todetaan, onko kokous ohjesäännön 5§ mukaan päätösvaltainen. 
 
Päätös: Todettiin yksimielisesti kokous päätösvaltaiseksi. 
 

5. Kokouksen työjärjestys 

Kokouksen esityslista oli lähetetty kokouskutsun mukana. 

Päätösesitys: 
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityslista kokouksen työjärjestykseksi 
 

 

http://www.muikkusuomi.fi/fi/Pohjois-Savo+%7C/Kalatalousalueiden+ilmoitustaulu.html
http://www.muikkusuomi.fi/fi/Pohjois-Savo+%7C/Kalatalousalueiden+ilmoitustaulu.html
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6. Esitys palkkiosäännöksi vuodelle 2019 

Kalatalousalueen kokous päättää ko. palkkioiden suuruudesta vuodelle 2019. Käsittelyn pohjaksi tulee 
olla hallituksen esitys. 
 
Päätösesitys: 
Hallitus esittää seuraavaa palkkiosääntöä:  

• hallituksen kokouspalkkio: 50 €/ kokous  
• Kulukorvausta puhelin- ym. kuluista ilman erittelyä maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 

500€ / vuosi. 
• matkakustannukset ja päivärahat valtion matkustussäännön mukaan 
• tilintarkastajalle laskun mukaan 

• toiminnanjohtajalle sopimuksen mukaisesti. 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 
 

7. Kalatalousalueen tilintarkastajien valinta vuodelle 2019  

Hallitus esittää, että kalatalousalueen kokous toimittaa tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaalin 
tarkastamaan vuoden 2019 tilejä ja hallintoa. Hallitus esittää tehtävään HT Seppo Koskea ja varatilin-
tarkastajana Tilintarkastus Tissari Oy (HT). 

Päätösesitys: 
Todetaan, että Seppo Koski (HT) sekä varatilintarkastaja Tilintarkastus Juha Tissari Oy (HT) ovat 
antaneet suostumuksen jatkamiseen. 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 

8. Kalatalousalueen yhteisviehelupien ehdot vuonna 2020 

Luvat ovat olleet myynnissä: Kinnulan Parlamentti Oy, Hannunkiven lomakylä / VilliPeura Oy ja ka-
lakortti.com. Kalastusluvat on ollut mahdollista maksaa myös suoraan pankkiin. 

 
Päätösesitys: 

 
Päätösesitys viehekalastusehdoiksi vuodelle 2020 [pohjana vuoden 2019 lupahinnat]: 

 
 
Viehelupien myyntipaikoiksi esitetään samoja kuin vuonna 2019, sillä lisäyksellä, että luvat asetetaan 
myyntiin myös Kannonkosken K-markettiin. 

Keskustelu: 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin muuten yksimielisesti, mutta luvanmyyntiä Kannonkosken K-mar-
ketissa harkitaan vielä hallituksen keskuudessa.  
 

9. Viehekalastusrasitukseen perustuvien omistajakorvauksien jako osakaskunnille ja muille vesi-
alueen omistajille. Viehekalastusrasituskertoimen määrittely. 

- Ely-keskus on pyytänyt kalatalousalueen esityksen omistajakorvausten jakoperusteena käytettävästä 
viehekalastusrasituskertoimesta.  

Kalatalousalueen myymien viehelupien (yhteislupa-alueet) hinnat 2020
Lupa-alue vrk vko kk kausi /

max. 10 
vapaa

Kivijärven lupa-alue  -- 15,00 €    -- 50,00 €    
Pohjoisen Keski-Suomen yhteisviehelupa  --  --  -- 100,00 €  
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- ELY:n lähettämässä ohjeistuksessa painotetaan, että korvausten jaon perusteena olevassa kalastus-
lain 83§ määritellään, että korvaukset perustavat viehekalastuksesta aiheutuvaan rasitukseen. Eli kor-
vausvaroja ei tule kohdentaa alueille, joilla kalastonhoitomaksuun perustuva viehekalastus on kielletty 
ympäri vuoden. 
-Vuoden 2018 omistajakorvaukset tulevat luultavasti alueen tilille vuoden tammi-helmikuussa vaih-
teessa ja euromääräinen jakoesitys käsitellään 2020 yleiskokouksessa. Varat jaetaan, heti, kun yleis-
kokouksen päätös on lainvoimainen vuonna 2020.  
 
Päätösesitys: 

• omistajayksikön pinta-ala * viehekalastuskerroin.  
Viehekalastusrasituskertoimeksi esitetään kerrointa ”1”. Omistajayksiköiden pinta-aloista vähenne-
tään ne alueet, joilla kalastonhoitomaksuun perustuva viehekalastus on kielletty ympäri vuoden, mi-
käli Kalpa-järjestelmästä on ko. pinta-alatieto valmiiksi saatavilla. 

 
Keskustelu: 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 

10. Heitjoen kunnostushanke 

Heitjoen kalataloudellinen kunnostus on ollut vireillä jo jonkin aikaa. Kalatalousalueen hallitus päätti 
käynnistää hankkeen rahoitushakemuksen laatimisella. Aiemmin laadittu alustava kustannusarvio on 
suuruusluokkaa 30000 euroa (alv. 0%). Julkista rahoitusta on mahdollista saada 50% hankkeen kus-
tannuksista. Omarahoitusta pyritään osittain kattamaan Ekoenergian ympäristörahaston avustuksella. 
Jäljelle jäävästä omarahoituksesta vastaa alueen osakaskunnat erillisen suunnitelman mukaisesti. 
 
Rahoitushakemuksen tekemisestä ja mahdollisen kunnostuksen käytännöntason ohjauksesta vastaa 
Matti Havumäki / Keski-Suomen kalatalouskeskus. Kivijärven kalatalousalue toimii hankkeessa han-
kehallinnoijana. 
 
Keskustelu: 
Päätös: Kokous toteaa saaneensa tiedon asiasta ja hyväksyy hankkeen käynnistämisen ja toteuttami-
sen Kivijärven kalatalousalueen hallinnoimana. 
 

11. Esitys kalatalousalueen yleiskokouksen koollekutsumistavasta 

Kalatalousalueen sääntöjen mukaan ” Kirjallinen ilmoitus kalatalousalueen yleiskokouksesta on lähe-
tettävä postin tai sähköpostin välityksellä vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jokaiselle äänioi-
keutetulle jäsenelle, jonka osoite on tiedossa. Kokouskutsu on samassa ajassa toimitettava kalatalous-
viranomaiselle. 
Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka, kokouksessa käsiteltävät asiat sekä missä ja 
milloin kokouksesta laadittu pöytäkirja pidetään asianosaisten nähtävillä.” 
 
Päätösesitys:  
Kokouskutsu lähetetään s-postilla niille, joiden osoite on tiedossa. Erikoistapauksissa pyynnöstä kutsu 
ja esityslista voidaan toimittaa kirjepostina niille tahoille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta.  
 
Keskustelu: 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 

12. Muut esille tulevat asiat 

KHS-kuulemistilaisuus pidetään välittömästi yleiskokouksen jälkeen. Reino Hakkarainen kertoi ve-
sienhoidon ajankohtaiskuulumisia, sekä tietoa osakaskuntien yhdistymisselvityksestä.  
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13. Kokouksen päättäminen 

Todettuaan, ettei muita käsiteltäviä asioita ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.29. 

 

  
puheenjohtaja sihteeri 
Reijo Vesterinen Tommi Rautiainen 
 

Tarkastus  

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Kannonkoski 10.pnä joulukuuta 2019 

 

______________________________       _____________________________ 

Olavi Tuikkanen   Reino Hakkarainen 


