












Pielavesi-Nilakka kalatalousalue järjestäytymiskokous

23.1.2019 klo 9.20

Äänestys- ja osallistujaluettelo
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Hamulan osakaskunta Eero Pirkkalainen 1 1 239-401-876-1Hamulan osakaskunta 3659.57 3

Hautalahden-Riitlammen osakaskunta Eero Simonen 1 1 844-876-4-0Hautalahden-Riitlammen osakaskunta 1601.99 3

Koivujärven osakaskunta (595-406-876-1, 263-406-876-1) Keijo Heinonen 1 1 263-406-876-1Koivujärven osakaskunta (595-406-876-1, 263-406-876-1) 2392.36 3

Kotaniemen osakaskunta Jari Bunda 1 1 595-876-1-0Kotaniemen osakaskunta 5499.54 3

Lammassalon jakokunta Jyrki Jäntti 1 1 595-876-3-0Lammassalon jakokunta 2507.57 3

Laukkalan osakaskunta (595-876-10-0, 263-876-6-0) Alvi Saastamoinen 1 1 595-876-10-0Laukkalan osakaskunta (595-876-10-0, 263-876-6-0) 2088.36 3

Rytkölänrannan osakaskunta Seppo Pelkonen 1 1 595-422-876-1Rytkölänrannan osakaskunta 1328.37 3

Säviän osakaskunta Aarno Niskanen 1 1 595-426-876-1Säviän osakaskunta 3692.66 3

Leppäselän osakaskunta Pentti Luhtapuro 1 1 239-404-876-1Leppäselän osakaskunta 508.13 2

Viinikkalan osakaskunta Petri Tabell 1 1 239-407-876-1Viinikkalan osakaskunta 746.48 2

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry Urpo Tolonen 1 1 1

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry Tiina Kukkonen 1 1 1

Kalatalouden Keskusliitto ry Tommi Rautiainen 1 1 1

Heinämäen osakaskunta Heikki Partanen 1 1 595-876-4-0Heinämäen osakaskunta 325.73 1

Karjalan osakaskunta Aaro Korjamo 1 1 595-876-9-0Karjalan osakaskunta 81.94 1

Saarelan osakaskunta Antero Kärkkäinen 1 1 595-424-876-1Saarelan osakaskunta 430.59 1

Sulkavanjärven osakaskunta Pekka Pasanen 1 1 239-405-876-1Sulkavanjärven osakaskunta 368.57 1

Äänimäärä yhteensä: 35
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KUULUTUS  

 

2.1.2019  

 

POHJOIS-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS   
Kutsunumero 0295 026 500  
www.ely-keskus.fi/pohjois-savo  

Kallanranta 11, PL 2000  
70101 Kuopio  

  

 

 

Yleistiedoksianto 

 

Lapin, Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen elinkeino- liikenne ja ympäristökes-

kukset asettavat kalastuslain (379/2015) 129 § nojalla koolle kutsuttavien kalatalous-

alueiden ensimmäisten yleiskokousten kokouskutsut nähtäville 2.1.2019 alkaen ELY-

keskusten verkkosivulle: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kalatalousalueiden-ensim-

maiset-yleiskokoukset.  

Kalatalousalueiden kokouskutsut ja kokouspöytäkirjat ovat nähtävissä vähintään ko-

kousten oikaisuvaatimusajan päättymiseen asti. 

Lisäksi asiakirjoihin voi tutustua virka-aikana Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalata-

lousyksikön toimipaikoissa, jotka ovat Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, 

Lahti, Mikkeli ja Tampere. 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaise-

misesta Virallisessa lehdessä, jossa ilmoitus on julkaistu 21.12.2018 ja 4.1.2019. 

Tämä kuulutus on nähtävillä Pohjois-Savon ELY-keskuksen verkkosivulla 

(http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset) ja kalatalouspalveluja tarjoavien toimi-

pisteiden ilmoitustauluilla 2.1.2019 – 1.3.2019 välisen ajan. 

 

 

Lisätietoja  ELY-keskuksen alueellisista toimipaikoista:  

Etelä-Savo, Mikkeli: kalatalousasiantuntija Seppo Reponen, p. 0295 024 078 

Kanta-Häme, Hämeenlinna: kalatalousasiantuntija Jari Pelkonen, p. 0295 025 085 

Keski-Suomi, Jyväskylä: kalatalousasiantuntija Veli-Matti Paananen, p. 0295 024 582 

Pirkanmaa, Tampere: kalastusbiologi Hannu Salo, p. 0295 025 095 

Päijät-Häme, Lahti: kalastusbiologi Ilkka Vesikko, p. 0295 025 184 

Pohjois-Karjala, Joensuu: kalatalousasiantuntija Heli Peura, p. 0295 026 088 

Pohjois-Savo, Kuopio: kalastusbiologi Markku Tuomainen, p. 0295 016 562 

 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi 
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Pielavesi-Nilakka kalatalousalueen ensimmäisen yleiskokouksen 
asialista  

Kokousaika ja -paikka Keskiviikko 23.1.2019, klo 9:00 alkaen 
Pielaveden kunnantalo, 
Puustellintie 16, 72400 PIELAVESI 

 

1. Kokouksen avaaminen, ELY-keskuksen edustaja  

2. Hyväksytään äänestysluettelo ja osallistujaluettelo  

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

kijaa 

4. Päätetään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Tieto kalatalousalueen kokouskutsun julkaisemisesta on ilmoitettu hallintolain 

(434/2003) 62 § mukaisena yleistiedoksiantona Virallisessa lehdessä 21.12.2018 ja 

4.1.2019 (www.virallinenlehti.fi), ELY-keskuksen verkkosivulla (http://www.ely-kes-

kus.fi/web/ely/kuulutukset) ja kalatalouspalveluja tarjoavien toimipisteiden ilmoitustau-

luilla sekä yleisesti ilmestyvissä sanomalehdissä, koska mm. kalastusoikeuden halti-

joiden yhteystietoja ei ole kattavasti saatavilla. Kokouskutsu on julkaistu ELY-keskuk-

sen verkkosivulla (http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kalatalousalueiden-ensimmaiset-

yleiskokoukset) vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta.  

5. Hyväksytään kokouksen esityslista 

6. Pielavesi-Nilakka kalatalousalueen järjestäytyminen ELY-keskuksen päätöksen 13.12.2017 

nro POSELY/1786/5730-2017 mukaisesti. 

Pielavesi-Nilakka kalatalousalue järjestäytyy ELY-keskuksen päätöksen 13.12.2017 

nro POSELY/1786/5730-2017 mukaisesti. Päätöksessä on vahvistettu kalatalousalu-

een rajat. Pielavesi-Nilakka kalatalousalue muodostuu Kymijoen koillisista latvave-

sistä, jotka purkautuvat Nilakan (14.731) Äyskosken kautta Rautalammin reitin kalata-

http://www.virallinenlehti.fi/
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset
http://www.ely-/
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lousalueelle. Valuma-alueet ovat kokonaisuudessaan Kymijoen-Suomenlahden ve-

sienhoitoalueella. Kalatalousalue muodostaa riittävän suuren ja yhtenäisen alueen, 

jotta se voi hoitaa kalastuslaissa sille määrätyt tehtävät. 

7. Käsitellään esitystä kalatalousalueen säännöiksi 

8. Valitaan kalatalousalueen edustaja alueelliseen kalatalouden yhteistyöryhmään (kalastus-

laki 33 §) ja edustajan varahenkilö 

9. Valitaan kalatalousalueen hallitukseen vähintään 7 jäsentä (Kalastuslaki 27 §).  Valitaan 

hallituksen jäsenistä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi 

10. Muut asiat  

(esimerkiksi kalastuksenvalvojien valtuuttaminen, käyttö- ja hoitosuunnitelman valmiste-

lusta keskusteleminen) 

11. Keskustelu 

12. Kokouksen päättäminen 
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  Liite 5  

OIKAISUVAATIMUSOSOITUS   
Se, jonka oikeutta kalatalousalueen yleiskokouksen tai hallituksen taikka toiminnanjohtajan 27 §:n 3 
momentin nojalla tekemä päätös koskee, voi vaatia kalatalousalueen yleiskokoukselta päätöksen 
oikaisemista sillä perusteella, että päätös ei ole syntynyt laillisessa järjestyksessä taikka on lain, asetuksen 
tai kalatalousalueen sääntöjen vastainen taikka poikkeaa siitä, mitä käyttö- ja hoitosuunnitelmassa on 
määrätty. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti.   
  
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja allekirjoittaminen  
Oikaisuvaatimuksessa, joka osoitetaan kalatalousalueelle, on ilmoitettava seuraavat asiat:  
-oikaisua vaativan nimi ja kotikunta  
-päätös, johon muutosta haetaan, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutoksia siihen 
vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan  
-postiosoite ja puhelinnumero sekä mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisua 
vaativalle voidaan toimittaa  

  
Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän 
nimi ja kotikunta. Oikaisua vaativan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
oikaisuvaatimuskirjelmä.   
  
Oikaisuvaatimuksen liitteet  
Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä  
- oikaisunalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä  
- tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys oikaisuajan alkamisen ajankohdasta  
- asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja  
- asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle  
  
Oikaisuvaatimusaika  
Oikaisuvaatimusaika on 30 päivää. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. 
Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:  
-Yleistiedoksiannossa 2.1.2019 todetaan tiedoksi saannon kokouskutsun ja pöytäkirjan osalta tapahtuneen 
seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä, jossa ilmoitus on julkaistu 
21.12.2018 ja 4.1.2019.  
  
Oikaisuvaatimuskirjelmän toimittaminen  
Oikaisuvaatimuskirjelmän voi toimittaa kalatalousalueelle henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin 
välityksellä, postitse maksettuna postilähetyksenä, telekopiona tai sähköpostina. Oikaisuvaatimuksen 
lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava kalatalousalueelle virka-
aikana ennen 30 päivän määräajan päättymistä, jotta oikaisuvaatimus voidaan tutkia. Jos määräajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, määrä-
aika jatkuu kuitenkin seuraavan arkipäivän virka-ajan päättymiseen.  
  
Oikaisuvaatimukseen annettava päätös on maksuton.  
  
Yhteystiedot  
 
Pielavesi-Nilakan kalatalousalue 
Puheenjohtaja: Pekka Tikkanen 
Osoite:   Jauhokyläntie 331 B 
   72550 Säviä 
Puhelin:   0400 377 605 




