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PARIKKALA-RAUTJÄRVI-RUOKOLAHDEN KALATALOUSALUEEN YLEISKOKOUS 

AIKA to 02.07.2020 alkaen klo 18.00 

PAIKKA Louhelan Juhlatalo, Riihiniementie 37, Parikkala 

AJO OHJE: Lohikontin risteyksestä Melkoniemeen päin noin 9 km, josta vasemmalle reilu 
kilometri tietä Riihiniementie 37. Olet sitten perillä kokouspaikassa. 
 
Kahvitarjoilu ja valtakirjojen tarkastus klo 17.30 

ASIALISTA 

1 § Kokouksen avaus 

- hallituksen puheenjohtaja, Taisto Huotari 

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 

- kokouskutsu liitteineen on lähetetty sähköpostin kautta/postissa 13.06.2020 

6 § Hyväksytään kokouksen asialista 

7 § Kertomus kalatalousalueen toiminnasta vuodelta 2019 

     - hallituksen esitys/liite  

 

8 § Vuoden 2019 tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto 

     - hallituksen esitys/liitteet  

 

9 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen  

    hallitukselle ja muille toimihenkilöille vuodelta 2019 

 

10 § Toimintatuloksen vaatimat toimenpiteet vuodelta 2019 

 

11 § Hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja mahdollisten muiden toimihenki-

löiden palkkiot vuodelle 2020 

-hallituksen esitys: 

- hallituksen puheenjohtaja – 500 € 
- hallituksen jäsenet – kokouspalkkio 30 euroa/kokous + kilometrikorvaus (0,43 €/km) 
- toiminnanjohtaja – 45 €/tunti + alv 24 % (jäsenhinta E-Karjalan kalatalouskeskus ry) 
- tilintarkastajat laskun mukaan 

 

12 § Hallituksen erovuoroiset jäsenet vuonna 2020 

-erovuorossa: Matti Järvinen, Hannu Lattu ja Antti Eerola 

13 § Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2020 
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14 § Tilintarkastajan ja varatilitarkastajan valinta vuodelle 2020 

15 § Toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma 2020 

- hallituksen esitys: liite 

 

16 § Kalastuslain 82 §:n 4 momentissa maksettavien varojen jako vuodelta 

2019 vesialueen omistajille 

     -hallituksen esitys: kalatalousalueen kaikkien vesien rasituskerroin on 3 ja korvaukset 

esitetään jaettavaksi  kokonaisuudessa vesialueen omistajille vesipinta – alojen mukaan. 

17 § Kalatalousalueen vieheluvat 

 

17.1. Luvanmyyntipaikat 2020 - 2021 

 

-hallituksen esitys luvanmyyntipaikoista vuosille 2020 - 2021 

Simpelejärvi – verkkokauppa, Urheilu-Jussi ja Simpeleen Urheilu 

Torsa – verkkokauppa, Käpälämäki ja Simpeleen Urheilu 

Haapavesi – verkkokauppa ja Alppimaja 

 

17.2. Kalastusmatkailuyrittäjäluvat 2020 - 2021 

 

-hallituksen esitys kalatalousalueen kokoukselle, että hallitus tekee kirjallisen sopimuksen 

kalastusmatkailuvasta yrittäjän kanssa. Lupa maksaa 5 euroa/päivä/henkilö (sisältää onki-

misen, pilkkimisen ja kaksi viehevapaa) + lisävavat 3 euroa/kpl. Yrittäjä pitää kirjanpitoa 

asiakkaista ja ilmoittaa asiakkaiden määrän Taisto Huotarille ennen kalalle lähtöä.  

 

17.3. Lupatyypit ja luvanhinnat vuonna 2020 - 2021 

-hallituksen esitys: 

17.3.1. Lupatyypit ja luvanhinnat 

Hallitus päätti esittää kalatalousalueen kokoukselle seuraavaa: 

- verkkokaupassa lupien hinnat hinnoitellaan kahdella tavalla 

- korkeampi hinta (sama kuin fyysisissä luvanmyyntipisteissä) 

- alennettu hinta – luvan oston yhteydessä luvan ostaja ”palauttaa” edellisen vuoden saa-

listiedot 

 

LUPA - ALUE VUOSI VIIKKO PÄIVÄ 

Simpelejärvi ym. 

.korkeampi hinta 

.matalampi hinta 

ei vapa rajoitusta 

 

60 euroa 

50 euroa 

 

30 euroa 

20 euroa 

 

15 euroa 

10 euroa 

Torsa 

.korkeampi hinta 

.ei vapa rajoitusta 

.matalampi hinta 

 

30 euroa 

15 euroa 

 

- 

- 

 

- 

- 
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.3 vavan rajoitus 

Haapavesi 

.korkeampi hinta 

.matalampi hinta 

.enintään 6 vapaa 

 

50 euroa 

40 euroa 

 

20 euroa 

15 euroa 

 

10 euroa 

5 euroa 

 

18 § Parikkala-Rautjärvi-Ruokolahden kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunni-

telma 

- hallituksen esitys: ensimmäinen esitys (liite) 

- esityksen käsittely ja jatkotoimenpiteet 

 

19 § Muut esille tulevat asiat 

- kalatalousalueen kalastuksenvalvonta 

- muut asiat 

 

20. Todetaan missä ajassa kokousta koskevat kalastuslain 85 §:ssä 

      tarkoitetut oikaisuvaatimukset on jätettävä 

 

21.  Kokouksen päättäminen 

 

PARIKKALA 12.06.2020 

 

      KALATALOUSALUEEN HALLITUS 

 

LIITTEET kertomus kalatalousalueen toiminnasta v.2019 

                 tilinpäätös vuodelta 2019 

                 toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2020 

                 esitys Parikkala-Rautjärvi-Ruokolahden kalatalousalueen 

                 käyttö- ja hoitosuunnitelma 

                  

JAKELU  kalatalousalueen jäsenet 

              Varsinais-Suomen ELY - keskus 

                  
                       

 

 


