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PÖYTÄKIRJA 2/2019 

 

Aika 28.5.2019 alkaen kello n.11:00 kalastusalueen kokouksen jälkeen, 

Paikka Ravintola Ella,Vehmersalmi 

 

1. Kokouksen avaaminen 

 
Hallituksen puheenjohtaja Toivo Miettinen avasi kokouksen.  

 

2. Hyväksytään äänestysluettelo ja osallistujaluettelo 

Kalatalousalueen kokouksen äänioikeutetut edustajat todettiin tämän pöytäkirjan liitteenä ole-

van osanottajaluettelon mukaan (11 äänivaltaista osallistujaa, 23 ääntä), sekä 3 henkilöä ilman 

äänivaltaa. 

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 

ääntenlaskijaa 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Toivo Miettinen, sihteeriksi Ari Pyykkönen ja pöytäkir-

jan tarkastajiksi Pekka Soininen sekä Esko Koponen, päätettiin edelleen, että tarvittaessa pöy-

täkirjan tarkastajat toimivat äänten laskijoina. 

4. Päätetään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Sääntöjen mukaan kirjallinen ilmoitus kalatalousalueen yleiskokouksesta on lähetettävä pos-

tin, sähköpostin tai muun sähköisen kanavan välityksellä vähintään 14 vrk ennen kokousta 

jokaiselle äänioikeutetulle jäsenelle, jonka osoite on tiedossa tai yleiskokouksen kutsu on 

julkaistava yleisesti paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. 

Todettiin, että tieto kalatalousalueen kokouskutsun julkaisemisesta on ilmoitettu hallintolain 

(434/2003) 62 § mukaisena yleistiedoksiantona Virallisessa lehdessä 26.4.2019 

(www.virallinenlehti.fi) sekä yleisesti ilmestyvissä sanomalehdissä (Savon Sanomat 

4.5.2019). Tämän lisäksi kokouskutsu on lähetetty vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta 

eli 13.5.2019 kirjeellä tiedossa oleville äänioikeutetuille jäsenille. 

Päätös: Todettiin kokous oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

5. Hyväksytään kokouksen esityslista 

 

Kokouksen esityslista on lähetetty kokouskutsun liitteenä. 

Päätös:  Kokouskutsun liitteenä lähetetty esityslista hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen 

työjärjestykseksi. 
 

6. Esitys palkkiosäännöksi vuosille  2019 ja 2020 

 

Päätösesitys (kalastusalueen hallituksen kokouspalkkiot):              

  - Kokouspalkkiot, puheenjohtaja  25 € / kokous 

  - hallituksen jäsen   30 € / kokous  -

 - matkakulut ja päivärahat korvataan valtion matkustussäännön mukaan 

  - tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan 

  - kulukorvausta puhelin- ym kuluista ilman erittelyä maksetaan hallituksen puheenjohtajalle    

340 € vuodessa. 

- toiminnanjohtajan töistä aiheutuvat kulut maksetaan Pohjois-Savon kalatalouskeskuksen 

kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. 

Päätös:  Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
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7. Hallituksen vuonna 2020 – 2022 erovuoroisten jäsenten arvonta 

 

Kalatalousalueen hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on 

kolme vuotta. 

Hallituksen jäsenistä valitaan vuosittain kolmannes. Kahtena ensimmäisenä vuotena hallitus-

jäsenten erovuoroisuus ratkaistaan arvalla. 

 

Päätösesitys: Hallitus esittää, että arvonta suoritetaan yleiskokouksessa 28.5.2019. 

  

Päätös:  Suvasveden kalatalousalueen hallitukseen jäsenet ja erovuoroisuus: Toivo Miettinen ( 

2019-2021 ), Terho Kauhanen ( 2019-2021),  Martti Simpanen (2019-2022 ), Esko 

Koponen (2019-2020 ), Jussi Turpeinen (2019-2022), Marko Tuomainen 

(2019-2020 ), Juhani Miettinen (2019-2020 ), Jouko Ahonen (2019-2022) ja-

Tuomo Heikkinen ( 2019-2021). 

 

8. Tilintarkastajan ja varamiehen valinta tarkastamaan vuosien 2019 ja 2020 tilejä ja hallintoa 

 

Päätösesitys: 

Hallitus esittää, että kalastusalueen kokous toimittaa tilintarkastajan  ja varatilintarkastajan vaa-

lin tarkastamaan vuoden 2019 ja vuoden 2020 tilejä ja hallintoa. Hallitus esittää tehtävään HT 

Seppo Koskea ja varalle HT Juha Tissari Ky. 

  

Päätös: Suvasveden kalatalousalueen vuosien 2019 ja 2020 tilejä tarkastamaan valittiin HT 

Seppo Koski ja HT Juha Tissari Ky. 

  

9. Omistajakorvausten 2018 jako osakaskunnille ja muille vesialueen omistajille 

 

Alle 50 € summat jäävät lainsäädännön perusteella kalatalousalueelle ja monet osakaskunnat 

jättävät em. varat valtakirjalla kalastusalueelle käytettäväksi kalavesien hoitoon käyttö- ja hoi-

tosuunnitelman ja toimintasuunnitelman mukaisesti. Valtakirjat siirtyvät kalastusalueelta kala-

talousalueella KL 131 §:n mukaisesti. Toiminnanjohtajan on käytettävä omistajakorvausten ja-

ossa Kalpa-järjestelmää, jossa ao. työkalu on otettu käyttöön toukokuussa 2019. ELY-keskus 

tilittää omistajakorvaukset kalatalousalueen tilille aikaisintaan syksyllä 2109. 

 

Päätösesitys: 

Varojen jako perustuu pinta-alaan. Valtuutetaan toiminnanjohtaja laatimaan pinta-alaperustei-

sesti varojen jakolista ja tilittämään varat osakaskunnille. Varat maksetaan osakaskuntien tilille 

kun ne ovat saaneet lainvoiman. 

 

Päätös:  Varojen jako perustuu vesialueen omistajien vesialueiden pinta-alaan. Pinta-alat 

tarkistetaan Kalpa järjestelmästä, jossa pinta-alat perustuvat Maanmittaulaitok-

sen Kiinteistötietojärjestelmään. Kokous päätti siirtää vuoden 2018 omistajakor-

vausten jaon seuraavan yleiskokouksen päätettäväksi (kevät 2020 ). Varat mak-

setaan osakaskuntien tilille kun ne ovat saaneet lainvoiman. 

 

10. Viehelupien hinnat 2019-2020 

 

Päätösesitys: Yhteislupa-alue 

Kalastusalue jatkaa toimintaa osakaskuntien antamin valtuuksin (KL 131 §). Viehelupien hin-

nat ovat 70 €/kausi, 50 € kuukausi ja 30 €/viikko ilman vaparajoituksia. Yksi lupa/vene riittää 

kalastettaessa. Hallitus myöntää kilpailuluvat hakemuksesta hintaan 50 € perusmaksu +6 

€/venekunta.  

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
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11. Muut asiat 

 

Markku Tuomainen ELY-keskuksesta kertoi uuden Käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimisesta ja 

sen aloittamisesta ja aikatauluista, jossa suunnittelu aloitetaan yhteistyöryhmän kokouksella syk-

syllä 2019. Omistajakorvaukset tulevat jaettavaksi kalatalousalueelle syksyllä 2019. Vaahtovan-

joen seuranta tulee tehdä AVI:n ohjeiden mukaisesti. 

 

12. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja Toivo Miettinen päätti kokouksen kello 11:54. 

 

_____________________________________ _______________________________________ 

Toivo Miettinen, puheenjohtaja  Ari Pyykkönen, sihteeri 

 

Pöytäkirja todettu kokouksen kulun mukaiseksi: 

 

Vehmersalmella 28.5.2019 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Pekka Soininen   Esko Koponen 

    


