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Kalatalousalueen yleiskokous 

Aika 11.12.2019 alkaen kello 18.30 

Paikka Hotelli Iso-Valkeinen, Kuopio.  

1. Kokouksen avaus 

Kalatalousalueen puheenjohtaja Kari Loponen avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleiksi 
kokoukseen.   

2. Kokouksen järjestäytyminen 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Loponen, sihteeriksi Tommi Rautiainen, pöytäkirjan tar-
kastajiksi Matti Ahonen ja Tuomo Pirinen sekä ääntenlaskijoiksi sekä samat henkilöt kuin pöytäkir-
jantarkastajiksi. 

3. Kalatalousalueen kokouksen äänioikeutetut edustajat 

Yksi edustaja voi valtakirjan nojalla toimia enintään yhteensä kolmen jäsenen edustajana. Kokous-
edustajien on osoitettava kalatalousalueen kokoukselle valtuutuksensa pöytäkirjanotteella, valtakir-
jalla tai muulla tavoin. 

Kalatalousalueen kokouksen äänioikeutetut edustajat todettiin tämän pöytäkirjan lopussa olevan osan-
ottajaluettelon mukaan (13 äänivaltaista osallistujaa, 26 ääntä, sekä 5 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 tai yleiskokouksen kutsu on julkaistava yleisesti paikka-
kunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. 

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 
27.11.2019 sähköpostilla tai kirjeellä tiedossa oleville äänioikeutetuille jäsenille. Postin lakon vuoksi 
sähköpostikutsujen mukana välitettiin pyyntö välittää tietoa kokousajankohdasta epävirallisesti eteen-
päin. 

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: Muissa asioissa käsitellään SM-pilkkikilpailuasiaa, sekä ELY-keskuksen edustajan puheen-
vuoro. Muuten hyväksyttiin yksimielisesti esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  
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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: Kokouspalkkioksi esitetään 30 € / kokous, myös niistä kokouk-
sista, joissa hallituksen jäsen edustaa kalatalousaluetta (esim. YT-ryhmän kokoukset).  

• kulukorvausta puhelin- ym. kuluista ilman erittelyä maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 
300 € vuodessa. 

• 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 vuonna 2019 seuraavasti: 
 
Myyntipaikat: Maken pyydys, Rialinna, Samfishing, Seo Kinnulanlahti. Kalastusluvat on ollut mah-
dollista maksaa myös suoraan pankkiin www.muikkusuomi.fi sivuilta löytyvän ohjeistuksen mukai-
sesti. 
 
Vuoden 2019 hinnat: 
Kausilupa 50€, kuukausilupa 25€, viikkolupa 15€. Kilpailulupa 100€. 
 
 
Päätösesitys: 
Lupahinnat vuodelle 2020: 
Hinnat asetettiin vuonna 2019 ja ne ovat hyvin linjassa muiden kalatalousalueiden kanssa. Esityksenä 
on, että pidetään hinnat vuoden 2019 tasolla. 
 
Luvanmyyntipisteiksi esitetään samoja kuin vuonna 2019, sillä muutoksella että lupa laitetaan myyn-
tiin myös kalastuslupien nettikauppaan (kalakortti.com). 

 
 
Keskustelu: 

Päätös: Kysytään K-Market Hopparia luvanmyyjäksi, muuten päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 

http://www.muikkusuomi.fi/
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9. Viehekalastusrasitukseen perustuvien omistajakorvauksien jako osakaskunnille ja muille vesi-

alueen omistajille. Viehekalastusrasituskertoimen määrittely. 

- Ely-keskus on pyytänyt kalatalousalueen esityksen omistajakorvausten jakoperusteena käytettävästä 
viehekalastusrasituskertoimesta.  
- 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 2019/2020 vaihteessa ja 
euromääräinen jakoesitys käsitellään 2020 yleiskokouksessa. Varat jaetaan, heti, kun yleiskokouksen 
päätös on lainvoimainen vuonna 2020.  
 

Omistajakorvauksen ”0-kertoimen” käytön lopettaminen. Kalastusaluevaiheessa on ollut aikoinaan 
(Pohjois-Kallavedellä vielä vuoden 2017 korvausten yhteydessä) käytäntönä käyttää 0-kerrointa sel-
laisten osakaskuntien kohdalla, joilta ei ole palautunut toimintailmoitusta. Ko. käytänteestä on luo-
vuttu muilla alueille jo aiemmin ministeriön ohjeistuksen perusteella, päätökseen on vaikuttanut 
myös se, että mahdolliset jakamattomat yli 50€:n om.korvaukset ohjautuvat kalatalousalueelle kol-
men vuoden siirtymäajan jälkeen ja alle 50€:n korvaukset ohjautuvat alueelle suoraan. 

 
Päätösesitys: 
Omistajakorvauksen ”0-kertoimen” käyttö lopetetaan ja asiassa toimitaan kalastuslain hengen mu-
kaisesti. Mahdolliset jakamattomat yli 50€:n om.korvaukset ohjautuvat kalatalousalueelle kolmen 
vuoden siirtymäajan (KaL 85§) jälkeen ja alle 50€:n korvaukset ohjautuvat alueelle suoraan (KaL 
83§). 
 
Esitys yleiskokoukselle: omistajakorvaukset määritellään kaavalla: 

• omistajayksikön pinta-ala * viehekalastuskerroin.  
• Viehekalastusrasituskertoimeksi esitetään koko alueelle kerrointa ”1” vuoden 2018 omista-

jakorvausten osalta. Rasitusperusteista korvaustasoa hahmotellaan KHS:n laadinnan yhtey-
dessä. 

Omistajayksiköiden pinta-aloista vähennetään ne alueet, joilla kalastonhoitomaksuun perustuva vie-
hekalastus on kielletty ympäri vuoden, mikäli Kalpa-järjestelmästä on ko. pinta-alatieto valmiiksi 
saatavilla. 
 
Omistajakorvausten euromääräinen jakoesitys käsitellään vuoden 2020 yleiskokousta valmistele-
vassa hallituksen kokouksessa. 
 
Mikäli Tavinsalmen alueen osakaskunnat edelleen kohdistavat omistajakorvaukset kalatalousalu-
eelle, ne korvamerkitään käytettäväksi ko. alueelle. 

 

Keskustelu: 

Päätös: Tavinsalmen alueella omistajakorvaukset palautetaan niille omistajille, jotka toimittavat tili-
tiedot kalatalousalueelle, muuten päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
 

10. Esitys kalatalousalueen yleiskokouksen koollekutsumistavasta 

Kalatalousalueen sääntöjen mukaan ” Kirjallinen ilmoitus kalatalousalueen yleiskokouksesta on lähe-
tettävä postin, sähköpostin tai muun sähköisen kanavan välityksellä vähintään 14 vuorokautta ennen 
kokousta jokaiselle äänioikeutetulle jäsenelle, jonka osoite on tiedossa tai yleiskokouksen kutsu on 
julkaistava yleisesti paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Osoite katsotaan olevan tiedossa, 
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mikäli äänioikeutettu jäsen on ilmoittanut osoitetietonsa kolmen vuoden sisällä kokouskutsun päivä-
määrään nähden”. Kalastusalueessa oli käytäntönä, että päätösvaltaisuus varmistettiin lehtikutsulla ja 
lisäksi lähetettiin kirjekutsu.  

 
Päätösesitys: 
Hallitus esittää kalatalousalueen kokoukselle, että jatkossa kokouskutsu julkaistaan Savon Sano-
missa kalatalousalueiden yhteiskutsuna ja lähetetään s-postilla niille, joiden osoite on tiedossa. Eri-
koistapauksissa pyynnöstä kutsu ja esityslista voidaan toimittaa kirjepostina niille tahoille, joilla ei 
ole sähköpostiosoitetta.  

Keskustelu:  
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

11. Muut esille tulevat asiat 

Pohjois-Savon vapaa-ajankalastajapiirin puheenjohtaja Kyösti Kauppinen piti lyhyen info-osion Poh-
jois-Kallavedellä järjestettävistä SM-pilkkikilpailuista. Keskusteltiin valvonnan vuoden 2019 kor-
vauksista. Korvaukseksi päätettiin 10 euroa tunti, sekä polttoainekustannukset erittelyn mukaisesti. 

KHS-kuulemistilaisuus pidetään välittömästi yleiskokouksen jälkeen. 

 
12. Kokouksen päättäminen 

Todettuaan, ettei muita käsiteltäviä asioita ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.30. 

 

  
puheenjohtaja sihteeri 

Tarkastus  

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Kuopio 11.pnä joulukuuta 2019 

 

______________________________       _____________________________ 

Matti Ahonen   Tuomo Pirinen 


