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Kalatalousalueen yleiskokous 

Aika 19.6.2019 alkaen kello 11.30, kalastusalueen kokouksen jälkeen 

Paikka Nilsiän Seurakuntakoti, Nilsiäntie 59, 73300 Nilsiä 

1. Kokouksen avaus 

Kalatalousalueen puheenjohtaja Jukka Koski-Vähälä avasi kokouksen toivottaen osallistujat 

tervetulleiksi kokoukseen.   

2. Kokouksen järjestäytyminen 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Koski-Vähälä, sihteeriksi Tommi Rautiainen, 

pöytäkirjan tarkastajiksi Matti Väätäinen ja Tauno Hyvönen sekä päätettiin edelleen, että tar-

vittaessa pöytäkirjan tarkastajat toimivat äänten laskijoina. 

3. Kalatalousalueen kokouksen äänioikeutetut edustajat 

Yksi edustaja voi valtakirjan nojalla toimia enintään yhteensä kolmen jäsenen edustajana. Ko-

kousedustajien on osoitettava kalatalousalueen kokoukselle valtuutuksensa pöytäkirjanot-

teella, valtakirjalla tai muulla tavoin. 

Kalatalousalueen kokouksen äänioikeutetut edustajat todettiin tämän pöytäkirjan lopussa ole-

van osanottajaluettelon mukaan (19 äänivaltaista osallistujaa, 38 ääntä, sekä 3 osallistujaa il-

man äänivaltaa. 

4. Koollekutsumistapa 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 jul-

kaistava yleisesti paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. 

Todettiin, että tieto kalatalousalueen kokouskutsun julkaisemisesta on ilmoitettu hallintolain 

(434/2003) 62 § mukaisena yleistiedoksiantona Virallisessa lehdessä 26.4.2019 (www.viral-

linenlehti.fi) sekä yleisesti ilmestyvissä sanomalehdissä (Savon Sanomat 4.5.2019 yleistie-

doksianto, sekä 21.5.2019 ilmoitus). Tämän lisäksi kokouskutsu on lähetetty vähintään 14 

vuorokautta ennen kokousta eli 5.6.2019 kirjeellä tiedossa oleville äänioikeutetuille jäsenille. 

Päätös: 

Kokous todettiin kalatalousalueen säännön 5 §:n mukaan oikein koolle kutsutuksi ja päätös-

valtaiseksi. 

5. Kokouksen työjärjestys 

Kokouksen esityslista oli lähetetty kokouskutsun mukana. 

Päätös: 

Kokouskutsun mukana lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
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6. Hallituksen jäsenten erovuoroisuudesta päättäminen 

Kalatalousalueen ohjesäännön 8§ mukaan hallituksen jäsenistä valitaan vuosittain kolmannes. 

Päätösesitys: 

Hallitus esittää erovuoroisuusarvonnan suorittamista yleiskokouksessa 19.6.2019. 

Päätös: 

Päätettiin yksimielisesti arpoa hallituksen jäsenten erovuoroisuusjärjestys.  

Arvonnan tulos / hallitusten erovuoroisuusjärjestys: 

1. Koski-Vähälä Jukka 2 (Kauden pituus: 2 vuotta / erovuorossa kevät 2021) 

2. Savolainen Tero 3 (Kauden pituus: 3 vuotta / erovuorossa kevät 2022) 

3. Hyvönen Tauno 1 (Kauden pituus: 1 vuosi / erovuorossa kevät 2020) 

4. Kettunen Matti 3 (Kauden pituus: 3 vuotta / erovuorossa kevät 2022) 

5. Kukkonen Eero 2 (Kauden pituus: 2 vuotta / erovuorossa kevät 2021) 

6. Laakkonen Olavi 1 (Kauden pituus: 1 vuosi / erovuorossa kevät 2020) 

7. Laakkonen Kari 1 (Kauden pituus: 1 vuosi / erovuorossa kevät 2020) 

8. Eskelinen Jorma 2 (Kauden pituus: 2 vuotta / erovuorossa kevät 2021 

9. Väätäinen Matti 3 (Kauden pituus: 3 vuotta / erovuorossa kevät 2022) 

 

7. Päätetään hallituksen jäsenten, tilintarkastajain ym. palkkioista, kulu- ym. korvauksista 

vuonna 2019  

Kalatalousalueen kokous päättää ko. palkkioiden suuruudesta vuodelle 2019. Käsittelyn poh-

jaksi tulee olla hallituksen esitys. 

 

Päätösesitys: 

Hallitus esittää seuraavaa palkkiosääntöä (samat kuin Nilsiän reitin kalastusalueella olleet):  

• hallituksen kokous 50 €/kokous, hallitus voi halutessaan käyttää kokouspalkkioiden 

suuruisen summan mahdollisesti tehtävän opintomatkan osarahoituksena  

• hallituksen puheenjohtajalle 500 €/vuosi  

• hallituksen jäsenelle kokouksesta, jossa hän edustaa virallisesti kalatalousaluetta, 50 

€/kokous  

• matkakustannukset ja päivärahat valtion matkustussäännön mukaan 

• tilintarkastajalle laskun mukaan 

Päätös:  

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaisena. 

 

8. 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 Kos-

kea ja varatilintarkastajana Tilintarkastus Tissari Oy (KHT). 

Päätösesitys: 

Todetaan, että Nilsiän reitin kalastusalueen varsinainen tilintarkastaja Seppo Koski (HT) sekä 

varatilintarkastaja Tilintarkastus Juha Tissari Oy (KHT) ovat antaneet suostumuksen Nilsiän 

reitin kalatalousalueen vuoden 2019 tilien tarkistamiseen. 
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Päätös: Kalatalousalueen tilejä ja hallintoa tarkastamaan toimintavuodelta 2019 valittiin ti-

lintarkastajaksi Seppo Koski (HTM) ja varalle tilintarkastusyhteisö Juha Tissari Oy (KHT). 

 

 

9. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2019 

Nilsiän reitin kalatalousalueelle on myönnetty (8.5.2019) toimintamäärärahaa vuodelle 2019 

12818,00 €. Toimintamäärärahataso on pudonnut kalastusaluevaiheeseen nähden voimak-

kaasti (Nilsiän reitin kalastusalueen toimintamääräraha vuonna 2018 oli 21 313€), joten kala-

talousalueen toiminnan alkuvaihetta ohjaa taloudelliset reunaehdot. Tulo- ja menoarvioon on 

sisällytetty ainoastaan täysin pakolliset toimenpiteet vuodelle 2019. 

 

Päätösesitys: 

Hallitus esittää kokouksen hyväksyttäväksi kalatalousalueen tulo- ja menoarvion vuotta 2019 

varten (liite 1). 

 

Keskustelu: ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

 

Päätös:  

Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaisena. 

10. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 

Vuosi 2019 on kalastusalue- kalatalousalueorganisaatiouudistuksen johdosta siirtymävuosi, 

jolloin kalastus- / kalatalousaluetehtäviä hoidetaan soveltaen eri organisaatioiden puitteissa. 

Toiminta tulee olemaan vuonna 2019 hyvin pitkälle taloudellisten raamien ohjaamaa. 

 

Päätösesitys: 

Hallitus esittää kokouksen hyväksyttäväksi kalatalousalueen toimintasuunnitelman vuotta 

2019 varten (liite 2). 

Keskustelu: ei pyydettyjä puheenvuoroja. 

Päätös: 

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaisena. 

 

11. Käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimisen käynnistäminen 

Kalastuslain (379/2015) 35 § mukaisesti kalatalousalueen on laadittava ja otettava käyttöön 

aluettaan koskeva käyttö- ja hoitosuunnitelma, jolla turvataan alueen kalavarojen kestävä ja 

monipuolinen tuotto ja käyttö sekä biologinen monimuotoisuus, ja edistetään vapaa-ajan sekä 

kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä. 

Käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimiselle asetettu aikataulu on vaativa. Kalatalousalueen on 

esitettävä käyttö- ja hoitosuunnitelma ELY-keskuksen hyväksyttäväksi 31.12.2020 mennessä.  

Uusimpien tietojen perusteella ELY-keskuksilla on resursseja ohjata KHS:iin yhteensä suu-

ruusluokkaa 10000-15000 euroa kahden vuoden aikana. Nilsiän reitin kalatalousalue on laaja 

ja monimuotoinen, joten sen tulee hakea edistämismäärärahaa se huomioiden. 

 

Päätösesitys: 

Valtuutetaan toiminnanjohtaja laatimaan edistämismäärärahahakemus KHS:n laadintaan. Ka-

latalousalueen hallituksen puheenjohtaja valtuutetaan hyväksymään valmistellun esityksen. 
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Valtuutetaan kalatalousalueen hallitus tekemään käyttö- ja hoitosuunnitelman (KHS) toteut-

tajan valinnan. 

 

Keskustelu: Ei pyydettyjä muutospuheenvuoroja. 

 

Päätös: 

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaisena. 

 

12. Kalatalousalueen yhteisviehelupien ehdot vuonna 2020 

Kalatalousalueen vuosikokousrytmin vuoksi päätökset seuraavan vuoden yhteisviehelupien 

ehdoista tulee tehdä hyvin varhaisessa vaiheessa edellisenä vuonna. Mikäli päätökset tehdään 

kuluvana vuonna, luvat eivät ehdi myyntiin avovesikauden alkuun. Yhteisviehelupaehtoja ja 

-alueita pyritään kehittämään vuodesta 2020 alkaen. 

 

Päätösesitys: 

Nilsiän reitin kalatalousalueen yhteisviehelupien ehdot ovat varsin hyvin linjassa maakunnan 

muiden kalatalousalueiden kanssa, joten hallitus esittää yhteisviehelupien ehtojen pitämistä 

vuonna 2020 vuoden 2019 tasolla. 

 

Päätösesitys viehekalastusehdoista: 

 

 
 

Keskustelu: Keskusteltiin yhteisviehelupaehdoista ja niiden kehittämistarpeista. 

 

Päätös: 

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaisena. 

 

13. Omistajakorvausten jakoesitys 

Omistajakorvausten jakoesitys tehdään jatkossa KALPA-järjestelmän kautta. Toiminnanjoh-

tajien käyttöön tarkoitettu KALPA-järjestelmä saataneen täysimittaisesti toiminnanjohtajien 

käyttöön lähiaikoina. ELY-keskus tekee päätöksen vuoden 2018 omistajakorvausten jaosta 

todennäköisesti alkusyksystä 2019.  

Osakaskunnille tuloutettavat summat selviävät ELY:n korvauspäätöksen, sekä KALPA-

järjestelmästä saatavien pinta-alojen perusteella. Kalatalousalueen yleiskokous vahvistaa lo-

pullisen omistajakorvausten jakoesityksen siinä vaiheessa, kun osakaskuntakohtaiset euro-

määräiset osuudet ovat yleiskokouksen tiedossa. 

Päätösesitys: 

Kalatalousalueen myymien viehelupien (yhteislupa-alueet) hinnat 2020

Lupa-alue vrk vko kk kausi

kilp./ 

vene

yrit.lupa/

vrk ha

Juurusveden lupa (max. 6 vapaa)  -- 15,00 € 30,00 € 45,00 € 5,00 €   20,00 € 14 000

Keyrityn-Puntinjoen lupa 15,00 € 30,00 €  -- 60,00 €  --  -- 60 km

Ala-Keyritynjärven lupa/6 vapaa  --  --  -- 30,00 €  --  -- 1 800

Syvärin lupa  -- 20,00 €  -- 50,00 € 5,00 €   20,00 € 8 200

Vuotjärven lupa  -- 15,00 € 25,00 € 40,00 € 5,00 €   20,00 € 3 500

Sonkajärven lupa 15,00 € 32,00 €  -- 55,00 €
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Hallitus esittää yleiskokoukselle, että omistajakorvaukset tullaan jakamaan suoraan pinta-ala-

perusteisesti. Varsinainen euromääräinen jakoesitys vahvistetaan seuraavassa yleiskokouk-

sessa. 

 

Keskustelu: ELYn edustaja Markku Tuomainen esitteli valtakunnallista omistajakorvausten 

jakoperusteita. 

 

Päätös: 

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaisena. 

 

 

14. Esitys kalatalousalueen yleiskokouksen koollekutsumistavasta 

Kalatalousalueen sääntöjen mukaan ” Kirjallinen ilmoitus kalatalousalueen yleiskokouksesta 

on lähetettävä postin, sähköpostin tai muun sähköisen kanavan välityksellä vähintään 14 vuo-

rokautta ennen kokousta jokaiselle äänioikeutetulle jäsenelle, jonka osoite on tiedossa tai 

yleiskokouksen kutsu on julkaistava yleisesti paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. 

Osoite katsotaan olevan tiedossa, mikäli äänioikeutettu jäsen on ilmoittanut osoitetietonsa 

kolmen vuoden sisällä kokouskutsun päivämäärään nähden”. Kalastusalueessa oli käytäntönä, 

että päätösvaltaisuus varmistettiin lehtikutsulla ja lisäksi lähetettiin kirjekutsu. Postitse lähe-

tetty kutsu on huomattava kustannuserä (postimaksut, kopiot, työkustannus) kalatalousalueen 

taloudessa. Varsinkin nyt toimintamäärärahojen miltei puolittuessa tulee säästöjä etsiä kaut-

taaltaan. 

 

Päätösesitys: 

Hallitus esittää kalatalousalueen kokoukselle, että jatkossa kokouskutsu julkaistaan Savon Sa-

nomissa kalatalousalueiden yhteiskutsuna ja lähetetään s-postilla niille, joiden osoite on tie-

dossa. Erikoistapauksissa pyynnöstä kutsu ja esityslista voidaan toimittaa kirjepostina niille 

tahoille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta. 

Keskustelu: Ei pyydettyjä muutospuheenvuoroja. 

 

Päätös: 

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaisena. 

 

15. Muut esille tulevat asiat 

a) Uusien kalastuksen valvojien valtuuttaminen 

Valtuutetaan uusiksi valvojiksi: Terho Kauhanen, Toivo Miettinen ja Riitta Ko-

ponen. 

Päätös: Valtuutettiin Terho Kauhanen, Toivo Miettinen ja Riitta Koponen uu-

siksi kalastuksen valvojiksi Nilsiän reitin kalatalousalueelle. 

b) Informoitiin kalatalousalueen jättämästä lausunnosta koskien Karjalankosken kala-

tietä. 

c) ELYn edustaja Markku Tuomainen kertoi viranomaisterveiset ja esitteli viranomais-

näkemystä KHS:n laatimisesta.  

d) Nilsiän reitin suojeluyhdistyksen edusta esittely yhdistyksen toiminnan ajankohtaisin-

fon 
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16. Kokouksen päättäminen 

Todettuaan, ettei muita käsiteltäviä asioita ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.20. 

 

 

Jukka Koski-Vähälä Tommi Rautiainen  

puheenjohtaja sihteeri 

LIITTEET 1. Talousarvio 2019  

  2. Toimintasuunnitelma 2019  

 3. Valitusosoitus 

   

 

Tarkastus  

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Nilsiä 19.pnä kesäkuuta 2019 

 

______________________________       _____________________________ 

Matti Väätäinen   Tauno Hyvönen 



Nilsiän reitin kalatalousalue

TALOUSARVIO 2019

Varsinainen toiminta

Tuotot

3010   omistajakorvaukset alle 30 € 0,00

3015   viehekorttipalaut alle 50 € 0,00

3020   omistajakorvaukset/valtakirjat 0,00

3025   viekorttipalautukset/valtakirj 0,00 0,00

3030   viehelupatuotot               9 000,00 (arvio)

3035   viehelup-alueen kilp.tuotot 250,00 9 250,00

3057   opintomatkatuotot 0,00

3058   opintomatkatuotot 0,00

3059   opintomatkatuotot ALV 0% 0,00

3060   muut omaehtoisen toim.tuotot  (ALV 24%) 0,00

3061   muut omaehtoisen toim.tuotot (ALV 0%) 2 698,61

3062   opintomatkatuotot ALV 0% 0,00 2 698,61 11 948,61

Kulut

3100   vuosikokouksen kokouskulut    -500,00

31003   vuosikokouksen kokouskulut -250,00

3120   kal.alueen koulutuskulut      0,00 -750,00

Hallituksen kulut

3200   hallituksen matkakorvaukset   -670,00

3210   hallituksen kokouskulut       0,00

3211   hallituksen kokouskulut -250,00

3220   hallituksen kokouspalkkiot    -1 850,00

3231   tilintarkastastajien palkkiot -280,00

3235 muut palkkiot 0,00

3240   kulukorvaukset                

3260   hallituksen opintomatkakulut

32602   hallituksen opintomatkakulu

32603   Hallituksen opintomatkakulu 0,00

32604   Hallituksen opintomatkakulu 0,00

3261   muut hallituksen kulut        0,00 KA-päivät laiva

3262   muut hallituksen kulut (kalastusaluepäivä/YTR) -750,00 3 hlöä + maakunn.

3263   Hallituksen muut kulut ALV 14% 0,00 ka-päivät

3265   hallituksen muut kulut ALV 24 0,00 -3 800,00

Henkilöstökulut

3300   toimihenkilöiden palkat       -1 000,00

3310   toimihenkilöiden sotu         -6,00

3320   toimihenk. sos.vakuutukset    -100,00

3331   toimihenk. matkakulut -150,00

3332   toimihenk.matkakulut -500,00

3355   ostetut asiantuntijapalvelut -6 000,00

3391   valvontakulut 0,00 -7 756,00

Toimistokulut

3510   postikulut                    -550,00

3511   postikulut                    

3520   kopiointikulut            -718,00

3530   pankin kulut                  -100,00

3540   muut toimistokulut            -50,00 -1 418,00

Kalastusharrastuksen edistäminen

3620   nuorisotyö 0,00

3621   nuorisotyö

3622   nuorisotyö

3623   nuorisotyö 0,00

Käyttö- ja hoitosuunnitelma

Käyttö- ja hoitosuunnitelmakulut -6 000,00 -6 000,00

Luonnonravintolammikon hoitokulut

3660   luonnonravintolammikon hoito -1 592,61

3661   luonnonravintolammikon hoito -1 000,00 -2 592,61

Kalastusalueen istutuskulut

4000   kalatalousalueen istutukset (vuonna 2020) -7 100,00 -7 100,00

Toteuttamatta jääneet toimeksiannot

4290 jäänyt istuttamatta/toimeksianto

Kalastusalueen viehelupakulut

4360   kartta-,kuitti-,ym. kulut /vie -250,00

4370   myyntiprovisiomenot /viehelupa -900,00 -1 150,00

Vakuutukset

4500   vakuutukset -100,00 -100,00

Muut kulut

4640   jäsen- ym. maksut             -50,00

4670   Muut kulut                    

4671   Muut kulut                    -50,00 -100,00

Poistot

9000   poistot                       0,00 0,00 -30 766,61

Tuotto-/Kulujäämä -18 818,00

6000   korko-ja osinkotuotot         0,00 0,00

Tuotto-/Kulujäämä -18 818,00

Yleisavustukset

Toimintamääräraha

8000   toimintamääräraha 12 818,00

8005   jäänyt käyttäm/siirto v.2018

Kalatalouden edistämismääräraha

8010   kalatalouden edistämismäärärah 6 000,00 18 818,00

Tilikauden tulos 0,00
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Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 

1. YLEISTÄ 

Kalatalousalueet ovat julkisoikeudellisia yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on kehittää alueensa kalataloutta 

sekä edistää jäsentensä yhteistoimintaa kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi. 

Pidetään kalatalousalueen järjestäytymiskokous ja tarvittaessa toinen yleiskokous, sekä tarvittavat 

hallituksen kokoukset. 

2. TOIMENPITEET 

Kalatalousalueiden toiminta keskittyy vuonna 2019 toiminnan järjestäytymiseen (mm. toiminnanjohtajan 

valitseminen, perusorganisoituminen), viehelupien myyntiin, mahdollisiin kalastusalueiden 

kalatalousalueille siirtämien tehtävien suorittamiseen (esim. mahdolliset kalaistutukset), sekä käyttö- ja 

hoitosuunnitelman laadinnan käynnistämiseen. 

2.1. TOIMINNANJOHTAJAN VALINTA 

Kalatalousalueen hallitus suorittaa toiminnanjohtajan valinnan vuoden 2019 alkupuoliskolla. 

2.2. KALATALOUSALUEEN PERUSORGANISOITUMINEN 

Toiminnanjohtajan valinnan jälkeen valittu toiminnanjohtaja suorittaa kalatalousalueen 

perusorganisoitumisen. Toiminnanjohtaja tekee ilmoitukset, rekisteröinnit ja muut toiminnan aloitukseen 

liittyvät toiminnallisuudet (mm. y-tunnuksen haku, pankkitilin ja -oikeuksien avaus, alv.-rekisteriin 

hakeutuminen, yms.).  

2.3. KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA JA SEN LAATIMISEN ALOITTAMINEN 

Vuosien 2019-2020 aikana noudatetaan voimassa olevia kalastusalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmia. 

Kalatalousalueen on esitettävä käyttö- ja hoitosuunnitelma ELY -keskuksen hyväksyttäväksi 31.12.2020 

mennessä, joten käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinnan valmistelu on syytä aloittaa välittömästi vuoden 

2019 alkupuoliskolla.  

Ensimmäiset konkreettiset toimenpiteet ovat perusperiaatteista keskusteleminen ja niistä päättäminen, 

tarjousten pyytäminen, tekijän valitseminen ja rahoituksen hakeminen. Konkreettiset toimet tekee 

hallituksen ohjeistuksen mukaisesti toiminnanjohtaja. 

2.4. KALASTUSTIETOJEN HANKINTA 

Tietoa alueella tapahtuvasta kalastuksesta, kalastajista, käytössä olevista pyydysmääristä, suoritetusta 

valvonnasta, talkoista, istutuksista sekä arvio kalakannan kehittymisestä saadaan osakaskuntien 

toimintailmoituksista ja -kertomuksista ja viranomaisilta. Toimintailmoitusten keräämistä jatketaan 

vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti.  

2.5. VIEHELUPAJÄRJESTELYT 

Kalatalousalue asettaa vieheluvat myyntiin kalastusalueiden päättämien ehtojen pohjalta. Vuoden 2019 

viehelupaehdot sisältyvät kalastusalueiden toimintasuunnitelmiin. Viehelupatuotot ohjataan käytettäväksi 

seuraavan vuoden kalakantojen hoitoon osakaskuntien ja kalastusalueiden selvittelysopimusten mukaisesti. 

Viehelupia pyritään kehittämään vastaisuudessa niin lupaehtojen kuin alueen kattavuuden kannalta. 



   

2.6. KALANPOIKASTEN ISTUTUKSET JA KALAVESIEN HOITO 2019 

Vuonna 2019 istutukset suoritetaan kalastusalueiden päätösten mukaisesti. Istutusten käytännön 

järjestelyt (tilaukset, laskujen maksu) suoritetaan joustavasti, joko kalastus- tai kalatalousalueen kautta, 

riippuen kalastusalueiden lopettamisaikataulusta. Istutuksiin käytettävät varat siirretään tarvittaessa 

kohdistettuna kalastusalueelta kalatalousalueelle. Vuoden 2019 istutuskohteet sisältyvät kalastusalueiden 

vuoden 2019 toimintasuunnitelmiin. 

2.7. LUONNONRAVINTOLAMMIKOT 

Vuonna 2019 luonnonravintolammikoiden toiminta perustuu kalastusalueiden päätöksiin. Vuoden 2019 

toiminnan linjaukset sisältyvät kalastusalueiden vuoden 2019 toimintasuunnitelmiin. 

2.8. KALASTUKSEN VALVONTA 

MMM ja ELY-keskukset ovat ohjanneet siirtymävuonna valvontaresursseja Pohjois-Savon 

kalatalouskeskukselle, näillä resursseilla vuonna 2019 tullaan suorittamaan kalastuksenvalvontaa myös 

Nilsiän reitin kalatalousalueella. Muu kalastuksen valvonta hoidetaan siirtymävuonna osakaskuntien 

toimesta. 

2.9. NUORISOTOIMINTA 

Nilsiän reitin kalastusalueella on pitkät perinteet aktiivisen nuorisotyön tekemisestä. Siirtymävuonna 2019 

nuorisotapahtumaketju järjestetään Pohjois-Savon Kalatalouskeskuksen hankkeen kautta. Hankkeen 

puitteissa on suunniteltu järjestettävän yhteensä seitsemän lasten – ja nuorten kalastustapahtumaa Nilsiän 

reitin kalatalousalueella.  

3. MUU TOIMINTA 

Kalastusalueet ovat perinteisesti järjestäneet osakaskuntien koulutustilaisuuksia yhdessä Pohjois-Savon 

kalatalouskeskuksen kanssa. Nyt siirtymävuonna Pohjois-Savon kalatalouskeskus arvioi onko sillä resursseja 

järjestää osakaskuntakoulutusta ja millä tavoin. 



 

Nilsiän reitin 

KALATALOUSALUE 

Oikaisuvaatimusosoitus 

Se, jonka oikeutta kalatalousalueen kokouksen tai kalatalousalueen hallituksen päätös koskee, voi, jollei päätöstä 

ole alistettava, vaatia kalatalousalueen yleiskokoukselta päätöksen oikaisemista sillä perusteella, että päätös ei ole 

syntynyt laillisessa järjestyksessä taikka on lain, asetuksen tai kalatalousalueen ohjesäännön vastainen taikka poik-

keaa siitä mitä käyttö- ja hoitosuunnitelmassa on määrätty. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti.  

Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiseen 

Oikaisuvaatimus on esitettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Tiedok-

sisaannin katsotaan tapahtuneen sinä päivänä, kun kokouksesta tehty pöytäkirja on asetettu nähtäville 

(5.8.2019). Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu-

aatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään. Oikaisuvaatimus on siten toimi-

tettava perille viimeistään 4.pnä syyskuuta 2019.  

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen 

Oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava määräajassa Nilsiän reitin kalatalousalueelle. Lähettäjän vas-

tuulla asiakirjat voi lähettää myös postitse, lähetin välityksellä tai sähköpostilla. Postiin oikaisuvaatimus-

asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille määräajan viimeisenä päivänä ennen toimiston 

aukioloajan päättymistä. Sähköisesti (sähköpostilla) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava toimi-

tettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan kä-

sitellä määräajan viimeisenä päivänä ennen toimistoajan päättymistä. 

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja allekirjoittaminen 

Oikaisuvaatimuskirjelmä on osoitettava Nilsiän reitin kalatalousalueelle ja siinä on ilmoitettava 

− vaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta 

− postiosoite ja puhelinnumero sekä mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oi-

kaisuvaatimuksen esittäjälle voidaan toimittaa 

− päätös, johon oikaisua haetaan, miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua, mitä muutoksia siihen vaa-

ditaan tehtäväksi ja millä perusteilla oikaisua vaaditaan 

Oikaisuvaatimuksen esittäjän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä, ellei 

oikaisuvaatimuskirjelmää toimiteta sähköisesti (sähköpostilla). Jos oikaisuvaatimuksen esittäjän puheval-

taa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu 

henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Oikaisuvaatimuskirjelmän liitteet 

Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä: 

− päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä  

− asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu kalatalousalueelle  

− mahdollisen asiamiehen valtakirja tai selvitys asiamiehen toimivallasta.  

Valitus 

Jollei oikaisua suoriteta, voi oikaisun pyytäjä hakea päätökseen muutosta valittamalla 60 päivän kuluessa 

oikaisuvaatimuksen tekemiseen annetun päätöksen tiedoksisaamisesta Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. 

Muutoksenhakuun sovelletaan, mitä hallintolaissa (434/2003) säädetään muutoksenhausta hallintoviran-

omaisen päätökseen. Valitusviranomainen voi päättää, että ennen asian lopullista ratkaisemista päätös saa-

daan panna täytäntöön heti, jos siihen on erityistä syytä eikä täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyt-

tömäksi. 

Yhteystiedot 

Nilsiän reitin kalatalousalue, toiminnanjohtaja Tommi Rautiainen 

Postiosoite: Leväsentie 23, 70780 KUOPIO Sähköposti:tommi.rautiainen@muikkusuomi.fi 

Käyntiosoite: Leväsentie 23, 70780 KUOPIO Puhelin: 0400-174581 

Toimistoaika:  klo. 9.00 - 15.00 


