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 Kalatalousalueen yleiskokous 

Aika 22.11.2019 alkaen kello 18.00 

Paikka Pielaveden kunnan valtuustosali  

1. Kokouksen avaus 

Kalatalousalueen puheenjohtaja Pekka Tikkanen avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleiksi 
kokoukseen.   

2. Kokouksen järjestäytyminen 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Tikkanen, sihteeriksi Tommi Rautiainen, pöytäkirjan tar-
kastajiksi Paavo Nousiainen ja Urpo Tolonen sekä ääntenlaskijoiksi Paavo Nousiainen ja Urpo Tolo-
nen. 

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 (20 äänivaltaista osallistujaa, 36 ääntä, sekä 1 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 
8.11.2019 sähköpostilla tai kirjeellä tiedossa oleville äänioikeutetuille jäsenille. 

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 
 

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

• hallituksen kokouspalkkio: lounas kokouksen yhteydessä  
• 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 (KHT). 

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

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 

8. Kalatalousalueen yhteisviehelupien ehdot vuonna 2020 

Luvat ovat olleet myynnissä Pielaveden Nesteellä (kaikki luvat), Lossisaaressa (Nilakan lupa) ja Ter-
von huoltopysäkki (Nilakan lupa). Kalastusluvat on ollut mahdollista maksaa myös suoraan pankkiin 
www.muikkusuomi.fi sivuilta löytyvän ohjeistuksen mukaisesti.  

 
Päätösesitys: 
Viehelupien hintataso määriteltiin vuonna 2019, joten lupahintojen tasokorotukseen tuskin on tarvetta. 
Lupavalikoimaa esitetään laajennettavaksi siten, että olisi mahdollista lunastaa Pielaveden ja Nilakan 
lupa-alueiden yhteinen lupa (hinta 1,5*allaskohtainen lupa). 
 
Päätösesitys lupahinnoista: 

 
 

• Uisteluluvissa ei vaparajoituksia. 
• Valtuutetaan toiminnanjohtaja myöntämään Pielavesi-Nilakan kalatalousalueen kilpailulu-

vat (tällä hetkellä Nilakan lupa-alueelle).  
• Olemassa olevien luvanmyyntipaikkojen rinnalle otetaan myyntipaikaksi www.kala-

kortti.com 

 

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

ei vapa-
rajoitusta

kilp./ vene

Pielaveden lupa-alue (sis. Koivujärvi) 10,00 €   20,00 €   30,00 €   50,00 €     --
Nilakan lupa-alue 10,00 €   20,00 €   30,00 €   50,00 €     50,00 + 10 

€ /
venekunta 

Pielaveden ja Nilakan viehelupa-
alueiden yhteislupa

15,00 €   30,00 €   45,00 €   75,00 €    
 --

Lampaanjoen lupa 12,00 €   25,00 €    -- 40,00 €     --

http://www.muikkusuomi.fi/
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Keskustelu: 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 

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.  
 
HUOM! Nilakan alueella oli kalastusaluevaiheessa käytäntö, jossa osakaskunnat luovuttivat valtakir-
joilla omistajakorvaukset kalastusalueelle. Vastaava käytäntö on mahdollista myös kalatalousaluevai-
heessa, jolloin korvaukset voidaan ”korvamerkitä” ko. alueelle. Alueen osakaskunnat voivat käsitellä 
asiaa vuosikokouksissaan. 
 
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. 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, 
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 

Päivitetään Pielavesi-Nilakan kalatalousalueen edustajalistaa Kymijoen kalatalouden yhteistyöryh-
mään (kalastuslaki 33 §): 
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Järjestäytymiskokouksessa 23.1.2019 Pielavesi-Nilakan kalatalousalueen edustajaksi valittiin kalata-
lousalueen puheenjohtaja ja varajäseneksi hallituksen varapuheenjohtaja. Käytännön syistä toiseksi 
varajäseneksi esitetään kalatalousalueen toiminnanjohtajaa. 

Keskustelu: 
Päätös: Pielavesi-Nilakan kalatalousalueen toiminnanjohtaja valittiin toiseksi varajäseneksi Kymi-
joen kalatalouden yhteistyöryhmään. 
 

KHS-kuulemistilaisuus pidetään välittömästi yleiskokouksen jälkeen. 

 
12. Kokouksen päättäminen 

Todettuaan, ettei muita käsiteltäviä asioita ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.20. 

 

  
puheenjohtaja sihteeri 

Tarkastus  

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Pielavesi 22.pnä marraskuuta 2019 

 

______________________________       _____________________________ 


