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Äänestysluettelo/osallistujalista
Kaakonkulman kalatalousalueen perustamiskokous 31.01.2019

Omistajat Kokousedustaja Kiinteistötunnus Pinta-ala Äänimäärä
Alajoen yhteisten vesialueiden
osakaskunta Matti Turunen 405-876-39-1 441,13 1
Nurmela-Väkevälän yhteinen
vesialue Matti Kyckling 405-876-34-1 419 1
Ihakselan osakaskunta Lauri Suoknuuti 405-570-876-1 315 1
Säkkijärven kylien yhteisen
vesialueen osakaskunta Markku Kovanen 405-876-1-1 263,23 1
Rapattilan yhteisten vesialueiden
osakaskunta Matti Jääskeläinen 405-876-37-1 196,18 1
Askolan jakokunta Antero Sarvilahti 441-876-2-0 148,4 1
Toivarilan osakaskunta Pauli Karttunen 405-492-876-1 142,94 1
Sirkjärven osakaskunnan vesialue Juha Hovi 441-456-876-1 89 1
Suomen Vapaa-ajankalastajien
Keskusjärjestö ry Kimmo Hyvärinen 1
Kalatalouden Keskusliitto ry Vesa Tiitinen 1

Nurmela-Väkevälän yhteinen
vesialue Parkko Esko
Sirkjärven osakaskunnan vesialue Pöllänen Tuula
VARELY Miia Muhonen
VARELY Vesa Vanninen
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KAAKONKULMAN KALATALOUSALUEEN YLEISKOKOUS

AIKA 31.01.2019 alkaen klo 17.00

PAIKKA Lappeenrannan kaupungintalo

ASIALISTA

1 § Kokouksen avaus

2 § Puheenjohtajan valinta

3 § Pöytäkirjan pitäjän, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

4 § Todetaan äänioikeutetut jäsenet ja todetaan ympäristöjärjestöjen edusta-
jat

5 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

6 § Hyväksytään kokouksen asialista

7 § Kaakonkulman kalatalousalueen järjestäytyminen ELY – keskuksen päätök-
sen 13.12.2017 nro            mukaisesti

8 § Päätetään kalatalousalueen säännöistä
- liite: ehdotus säännöiksi

9 § Valitaan hallitus (seitsemän jäsentä) ja hallituksen jäsenten keskuudesta hal-
lituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

10 § Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista

11 § Valtuutetaan valvojat ja valitaan edustaja kalatalouden yhteistyöryhmään

12 § Toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2019
- liite: ehdotus

13 § Tilintarkastajan valinta

14 § Omistajakorvausten (2018) jakoperusteet
- ehdotus: jaetaan vesipinta – alojen mukaisesti

15 § Keskustellaan käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinnan periaatteista

16 § Muut esille tulevat asiat

17 § Kokouksen päättäminen
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KAAKONKULMAN KALATALOUSALUE

TOIMINTA – JA VARAINKÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2019

1. YLEISTÄ
- 1. toimintavuosi
- tarkoituksen on kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää jäsentensä yhteistoimintaa
kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi

2. TOIMENPITEET

2.1. KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA
- käynnistetään käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinta

2.2. KALASTO
- omaehtoinen vähempiarvoisten kalalajien pyynti
- mahdolliset koskikunnostukset ja jatkotoimenpiteet

2.3. KALASTUKSEN OHJAUS
2.3.1. Rauhoitetut kalalajit- ja kannat (KA 1 §)
- rasvaevällinen taimen sisävesissä
- lohi ja taimen joessa ja purossa 1.9. – 30.11
- ankerias 01.10 – 31.01.
2.3.2. Kalojen pyyntimitat (KA 2 §)
- kuha vähintään 42 cm
2.3.3. Yleiskalastusoikeudet (KL 7 §)
- ei oikeutta vaelluskalavesistöjen koski- ja virta - alueita
2.3.4. Verkkokalastus (KL 49 §)
- verkkojen määrä enintään 240 m vene- tai pyyntikuntaa kohden vapaa – ajan
kalastuksessa
2.3.5. Kalastaminen purossa (KL 70 §)
- kiinteiden ja seisovien pyydysten käyttäminen purossa (Vesilaki 1 luku 3 §:n 5 kohta)
- katiska ja rapu- ja nahkiaismerta sallittu
2.3.6. Vaelluskalavesistöt
-Mustajoki, Vilajoki, Urpalanjoen alaosa ja Vaalimaanjoki
2.3.7. Kalastusalueen tekemät päätökset
- ei ole
2.3.8. Osakaskuntien tekemät päätökset
- verkon solmuvälirajoitukset kuhajärvet

2.4. ISTUTUKSILLA YLLÄPIDETTÄVÄT KALAKANNAT
- osakaskuntien istutukset
- kotiutusistutukset + kalastusalueen tuki
- ELY:n ohjeiden mukaisesti

2.5. KALAKANTOJEN SEURANTA
- koekalastukset – sähkökalastukset
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3. RAVUSTO
- jokirapujen suojeluohjelma ja täplärapujen hallintaohjelma
- raputaloudelliset käyttö- ja hoitosuunnitelmat/jokirapusumputukset + palautusistutukset
- jokiravun istutusriskin vähentäminen ja luonnonkantojen suojelu Etelä-Karjalan alueella
hanke

4. ORGANISAATIOT
- rakenteiden uudistaminen (yhteisaluelaki/toimitsija/kokous ym.ajat)
- sopimuspohjainen yhteistyö (vesialueiden vuokraus/osakaskunnat/kalastusalue)
- yksikkökoon kasvattaminen yhdistämistoimitusten kautta

5. MUUT TOIMINTA
- kalastuksen valvonta
- kalastuslupien myyntiohjelman käyttöönotto verkkokaupan (www.kalaluvat-
etelakarjala.fi) lisäksi myös fyysisissä luvanmyyntipisteissä myös osakaskuntien lupien
osalta
- nuorisotoiminta
- toimenpiteet valuma - alue
- tiedotteet, lausunnot ja edunvalvonta
- kalastusalueen purkautumiseen liittyvät asiat

VARAINKÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2019

Varsinainen toiminta
TUOTOT EUROT
Edistämismääräraha/khs laadinnan käynnistäminen 5000
Korvaukset vesialueenomistajille enintään 50 euroa 800
Korvaukset vesialueenomistajille valtakirjalla 200
Vanhojen omistajakorvausten palautus 7787
Kalatalousmaksut/Urpalan-ja Soskuanjoki 17854,19
Yhteensä 31641,19
KULUT
Edistämismääräraha/khs laadinnan käynnistäminen 5000
Henkilöstökulut 1000
Kokouskulut 1000
Toiminnanjohtajakulut 4000
Toimistokulut 400
Matkakulut 500
Koulutus 1500
Kalatalousmaksut/Urpalan-ja Soskuanjoki 17854,19
Muut 10387
Yhteensä 41641,19
YLEISAVUSTUKSET
Toimintamääräraha (arvio) 10000
Yhteensä 10000
TILIKAUDEN TULOS 0



OIKAISUVAATIMUSOSOITUS

Se, jonka oikeutta kalatalousalueen yleiskokouksen tai hallituksen taikka toiminnanjohtajan kalastuslain
(379/2015) 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:
-Jos päätös on luovutettu asianomaiselle, asianomaisen asiamiehelle tai lähetille, tiedoksisaantipäivä
ilmenee päätöksessä olevasta leimasta
-Jos päätös on lähetetty saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodistuksesta
-Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä päivänä
postituspäivästä, jollei muuta ilmene
-Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle
(sijaistiedonanto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä
tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä.
-Hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaisessa Yleistiedoksiannossa 2.1.2019 todetaan tiedoksisaannin
kalatalousalueen kokouskutsun ja kokouspöytäkirjan 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

Kaakonkulman kalatalousalue
Puheenjohtaja: Matti Jääskeläinen
Osoite: Rapattilantie 524

54254 Rapattila
Puhelin: 050-490 9930
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