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SUUR- SAIMAAN  KALASTUSALUE PÖYTÄKIRJA 1/2014 

KALASTUSALUEEN KOKOUS 

Aika 21.03.2014 alkaen klo 10.00 

Paikka Loma -ja kokoushotelli Marjola 

Läsnä äänioikeutetut jäsenet 

21.03.2014 

JÄSENYHTEISÖ NIMI 

1. Kaijanluodon osakaskunta Juhani Kiisseli 

2. Siitolan osakaskunta Juhani Kiisseli 

3. Karstunrannan - Kesolan osakaskunta Esko Toikka 

4. Peltoin osakaskunta Markku Taika 

5. Haukilahden osakaskunta Jouni Pöyhiä  

6. Kirvesniemen osakaskunta Antti Kilpiä 

7. Vuosalmen osakaskunta Sirpa  Immonen 

8. Kuivasen osakaskunta Jouko Kautoniemi (pöytäkirjan ote) 

9. Sammaljärven osakaskunta Yrjö Tarhonen 

10. Mustolan ik. osakaskunta Heikki Piiparinen 

11. Rehulan osakaskunta Tero Kontunen 

12. Kattelussaaren osakaskunta Raimo Torvinen 

13. Koskein osakaskunta Rauno Alatalo 

14. Paarmalan osakaskunta Rauno Iivonen 

15. Koho - Tiuruniemen osakaskunta Mika Raitala 

16. Savilahden osakaskunta Raimo Haakana 

17. Härskiän osakaskunta Tuomo Karhu 

18. Laukniemen osakaskunta Risto Havanka 

19. Saikon osakaskunta Eero Ahonen 

20. Etelä  -Karjalan  ammattikalastajainseura Markku Törrönen (valtakirja) 

21. Etelä - Karjalan vapaa - ajankalastajapiiri ry Kari Kilpeläinen (valtakirja) 

22. Tornator Oy Matti Jousinen _(_valtakirja) 

Lisäksi paikalla: 
Vesa Vanninen, Kaakkois - Suomen Ely - keskus 

Vesa Tiitinen, Etelä - Karjalan kalatalouskeskus ry 

Aarno Karels, Etelä Karjalan kalatalouskeskus ry 

1§ Kokouksen avaus 

Kalastusalueen  hallituksen puheenjohtaja Juhani Kiisseli avasi kokouksen toivottamalla 
läsnäolijat tervetulleeksi  kokoukseen. 
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2 § Kokouksen järjestäytyminen 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Kilpeläinen, pöytäkirjanpitäjäksi Vesa Tiitinen, 

pöytäkirjantarkastajiksi Tero Kontunen ja Esko Taikka, jotka tarvittaessa toimivat myös 

ääntenlaskijoina. 

3 § Äänioikeutettujen jäsenten toteaminen 

Läsnä oli 22 äänioikeutettua edustajaa. 

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kalastusalueen kokouksen kokouskutsu oli lähetetty 07.03.2014 kalastusalueen jäsenille, 

Kaakkois -Suomen ELY- keskukselle ja asiantuntijajäsenelle. Lisäksi kokouskutsu oli lä 

hetetty samanaikaisesti kuntien ilmoitustauluille ja ollut 14.03.2014 ilmestyvissä Etelä 

Saimaa -ja Uutis - Vuoksi - lehdissä. Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti kokoon kut 

sutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

5 § Kokouksen työjärjestys 

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esittämän työjärjestyksen. 

6 § Kertomus kalastusalueen toiminnasta vuodelta 2013 

Hallitus esitti kokouksessa kalastusalueen toimintakertomuksen vuodelta 2013, minkä ka 

lastusalueen kokous hyväksyi. 

7 § Vuoden 2013 tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto 

Kuultiin vuoden 2013 tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajien niistä antama lausunto. 

8 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksel 
le 

Kalastusalueen kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle. 

9 § Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä 

Hallitus esittää, että tilikauden alijäämä (176,24 euroa) lisätään omaan pääomaan. Kalas 

tusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen. 

10 § Hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja muiden toimihenkilöiden palkkiot 

Kalastusalueen kokous hyväksyi seuraavat hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja muiden 

toimihenkilöiden  palkkiot: 

- hallituksen puheenjohtaja   500 €/vuosi 

- kokouspalkkiot hallituksen jäsenille 60 €/kokous + kilometrikorvaus valtion matkustusoh- 

jesäännön  mukaan (0,43 €/km) 
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- isännöitsijä- Etelä- Karjalan kalatalouskeskus ry:n jäsenhinta - 40 €/tunti+ alv 24% 

- tilintarkastajat  laskun mukaan 

11 § Kalastusalueen hallituksen kolmen (3) erovuoroisen jäsenen valinta seu 
raavaksi kolmeksi vuodeksi 

Kalastusalueen kokous valitsi hallituksen kolmen erovuoroisen jäsenen tilalle Risto Tenhun, 

Matti Jousisen ja Jouko Kautoniemen. 

12 § Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2013 

Kalastusalueen kokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Juhani Kiisselin ja varapuheen 

johtajaksi Heikki Pellisen. 

13 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2014 

Kalastusalueen kokous valitsi kalastusalueen tilintarkastajaksi Nexia Oy, päävastuullisena 

tilintarkastajana Petteri Valkonen, KHT ja varalla Vuokko Suutari, HTM. 

14 § Kalastuslain 89 §:n 1.momentin varojen (viehekalastusmaksut vuodelta 
2012) jako kalavesien omistajille 

Kalastusalueen hallitus esittää, että vuoden 2012 kalastuslain 89 §:n l.momentin mukai 

sen varat (44.765 €) jaetaan vesialueen omistajille vesipinta- alojen mukaan ja alle 30 

euron summat jäävät kalastusalueelle. Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityk 

sen. 

15 § Kalastuslain 91 §:n 1.momentin varojen (omistajakorvaukset 2014) jako 
kalavesien omistajille 

Kalastusalueen hallitus esittää, että vuoden 2014 kalastuslain 91 § l.momentin varat jae 

taan vesialueen omistajille vesipinta - alojen mukaan ja alle 30 euron summat jäävät ka 

lastusalueelle. Korvaukset maksetaan huhtikuussa 2015. Kalastusalueen kokous hyväksyi 

hallituksen esityksen. 

16 § Toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2014 

Kuultiin hallituksen esitys kalastusalueen toiminta- ja varainkäyttösuunnitelmaksi vuodelle 

2014. Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen. 

17 § Suur- Saimaan kalastusalueen viehekalastuslupa 

17.1. lupatulokertymän käyttö vuodelta 2013 

Kalastusalueen hallitus esittää, että vuoden 2013 kalastusalueen vieheluvasta kertymä 

tuotosta 29.481,16 € käytetään myynti-, markkinointi- ja valvontakuluihin 3.481,16 € ja 

loppusumma (26.000 € + alv 24 %)käytetään istutuksilla ylläpidettäviin lohikalojen istu- 
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tuksiin (järvilohi/-taimen) + kalastuslupien verkkokaupan kehittäminen (1.500 euroa + alv 

24 %). Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen. 

17.2. Lupaehdot vuonna 2014 

Saimaan lohikalojen kestävä kalastushanke esittää lupaehtoihin liittyviä seuraavia toimen 

piteitä: 

17.2.1. Rasvaevätlisten vapauttaminen 

- hankkeen esitys: kielletään rasvaevällisten järvilohien ja - taimenten ottaminen saaliiksi 

koosta riippumatta 

- hallituksen esitys: suositus rasvaevällisten järvilohien ja - taimenten vapauttamiseksi 

vuodesta 2013 alkaen. Suur - Saimaan kalastusalueella lohikalaistukkaat on rasvaevä 

leikattu osaksi vuodesta 2011 alkaen. On menossa siirtymäkausi. Päätös rasvaevällisten 

lohikalojen vapauttamisesta tulisi voimaan vuonna 2015. Kalastusalueen kokous hyväksyi 

hallituksen esityksen. 

17.2.2. Saaliskiintiö 

- hankkeen esitys: asetetaan venekuntakohtainen saaliskiintiö lohikaloille 

- hallituksen esitys: saaliskiintiötä lohikaloille ei aseteta vuonna 2014. Kalastusalueen ko- 

kous hyväksyi hallituksen esityksen. 

17.2.3. Koukkumäärärajoitus 

- hankkeen esitys: rajoitetaan koukkujen kärkien määrää siten, että yhdessä raksis 

sa/vieheessä saa olla enintään 3 koukun kärkeä 

- hallituksen esitys: koukkumäärärajoitusta ei aseteta vuonna 2014. On menossa siirtymä 

kausi. Asia tulisi käsitellä myös osakaskuntatasolla. 

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen. 

17.2.4. Paloittelukielto 

- hankkeen esitys: kielletään lohikalojen paloitteleminen tai fileeraus ennen rantaan tuloa 

- hallituksen esitys: paloittelukieltoa ei aseteta vuonna 2014. Asia tulisi käsitellä myös osa- 

kaskuntatasolla. Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen. 

17.3. Luvanmyyntipaikat ja myyntipalkkiot 2014 

Kalastusalueen hallitus esittää, että myyntipaikat ovat vuodelle 2014 seuraavat: 

- Urheilu Koskimies, Sataman Loiste, TK - Fishing, Karjalan Portti, Joutsenon Vene 

seura, Urheilu Kisa Imatra, Vuoksen kalastuspuisto, suoraan kalastusalueen tilille ja 

www.kalakortti.com ja mobiililupa 

- myyntipalkkiot  10 % luvan hinnasta 

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen. 

17.4. Kalastusmatkailuyrittäjäluvat  2014 

Kalastusalueen hallitus esittää, kalastusmatkailuyrittäjäluvat ovat voimassa seuraavilla yrit 

täjillä: 

http://www.kalakortti.com/
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- JS- Veneilypalvelu, TK -Fishing, Vavilon Oy, Blue Saimaa Oy, PK- Kalamatkat, 

Saimaan Fishing Travels, Tmi Lento- Vene ja Wild Tours ja Safaris 

- valtuutetaan hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijän tekemään sopimukset uusien 

kalastusmatkailuyrittäjien kanssa vuoden 2014 osalta 

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen. 

17.5. Luvanmyynti, lupatyypit, hinnat ja myyntipalkkiot 2015 

Kalastusalueen hallitus esittää, että lupatyypit ja luvan hinnat vuodelle 2015 ovat seuraa 

vat: 

Luvanmyynti 

- siirrytään sekä verkkokauppaa että luvanmyyntipisteissä (jälleenmyyjät) verkossa 

tapahtuvaan kauppaan yhdistettynä saalisseuranta 

- irtisanontaan sopimuksen kalakortt.com:n ja mobiililuvan osalta 

- tehdään sopimus verkkokaupan osalta Etelä- Karjalan kalatalouskeskus ry:n kans- 

sa ja sopimukset luvanmyyntipisteiden kanssa 

Lupatyypit ja luvanhinnat 

- verkkokaupassa lupien hinnat hinnoitellaan kahdella tavalla 

korkeampi hinta (sama hinta jälleenmyyntipisteissä) 

- alennettu hinta - luvan oston yhteydessä luvan ostaja "palauttaa" edellisen vuoden 

saalistiedot 

- esitys (hinnat sisältävät alv 24 %): 

- viehe/vapamäärä  voi olla enintään kuusi (6)/vene. Lupa on henkilökohtainen 

- myyntipalkkiot  10 % luvan bruttohinnasta + toimitusmaksu

Vuosi Kuukausi Viikko Päivä 

Korkeampi hinta 85 50 30 15 

Alennettu hinta 70 40 20 10 

kalastusopaspalvelu-kirjallinen sopimus 5 euroa/päivä/henkilö (sisältää onkimisen, 

pilkkimisen ja viehekalastuksen) 

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen. 

18 § Kalastuksen valvonta 

18.1. Kalastuksen valvontasuunnitelma vuodelle 2014 

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen kalastuksen valvontasuunnitelmaksi 

vuodelle 2014. 

19 § Rauhoituspiirien perustaminen Partakosken alueelle 

1) PARTA- JA KÄRNÄNKOSKEN JOKISUISTON KALAVÄYLÄ
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Suur - Saimaan kalastusalueen hallitus esittää rauhoituspiirin perustamista Parta- ja 
Kärnänkosken jokisuiston kalaväylään (kartta 1(punainen alue) aikavälillä 
01.05.2014-   30.04.2018   seuraavasti: 

Rauhoituspiirissä on kaikki kalastus kielletty vuosittain 01.09. - 30.11 

Rauhoituspiirissä on kielletty alle 45 mm verkot vuosittain 01.05. - 31.05 smolttiva 

elluksen turvaamiseksi 

2) PARTAKOSKEN ALAPUOLISET KAPEIKKOALUEET( NOUSUVÄYLÄT)

Suur- Saimaan kalastusalueen hallitus esittää rauhoituspiirien perustamista Parta 
kosken alapuolisiin kapeikkoalueisiin (nousuväylät) aikavälillä 01.05.2014- 
30.04.2018  seuraavasti; 

Uitonsalmi ja Vehkaselkä-  Partakoski, kartta 1(sininen alue) 

Jussinsalmi ja Pöllänsalmi, kartta 2 (sininen alue) 

Kuitinselkä- Ieseikä, kartta 3 (sininen alue) 

Rauhoituspiireissä on kielletty verkot pois lukien muikkuverkot ja koukkukalastus 

(viehekalastus, syöttikoukut, pitkäsiima) vuosittain 01.09. - 31.10 

Rauhoituspiireissä on kielletty alle 45 mm verkot vuosittain 01.05. - 31.05 smoltti 

vaelluksen turvaamiseksi 

Päätösesityksen perustelut 

Merkittävimmät Suur- Saimaan alueen järvitaimen lisääntymisalueet sijaitsevat Savi 

taipaleen Parta -ja Kärnänkoskien koskialueilla. Koskialueet on Kärnänkoskea lukuun 

ottamatta kalataloudellisesti kunnostettu 1990 -luvun loppupuolella. Kunnostusten tär 

keimpänä tavoitteena oli taimenen lisääntymis- ja poikastuotantoalueiden parantami 

nen. Syksyllä 2013 tehtyjen sähkökalastusten perusteella taimenen lisääntyminen em. 

koskialueilla on kuitenkin erittäin heikkoa. Kaakkois- Suomen ELY- keskuksen käsi 

tyksen mukaan todennäköisin syy heikkoon poikastuotantoon on emokalojen puute. 

Emokalojen määrän lisäämiseksi ja poikastuotannon turvaamiseksi tarvitaan nykyistä 

tiukempaa kalastuksen säätelyä syönnösalueilla sekä erityisesti Partakosken lähivesillä 

syksyllä kutuajan lähestyessä. 

Sovelletut säädökset ovat kalastuslaki 1 §, 43 § ja 45 § ja hallintolaki 

Lisätietoja päätöksestä 

Lisätietoja päätöksestä saa kalastusalueen isännöitsijäitä Vesa Tiitinen p.0400-716120 

Ohjeet oikaisukeinon käyttämisestä 

Tätä päätöstä koskevat kalastuslain 85 §: ssä tarkoitetut oikaisuvaatimukset on jätettävä 

kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tekemisestä eli viimeistään 20.04.2014 

osoitteeseen Suur- Saimaan kalastusalue, Hietakallionkatu 2, 53850 Lappeenranta. 

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen. 
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20 § Päätetään niistä sanomalehdistä, joissa kalastusalueen kokouksen koko 
uskutsut, päätökset ja tiedonannot tarvittaessa julkaistaan 

Kalastusalueen kokous päätti, että kalastusalueen kokouksen kokouskutsu, päätökset ja 

tiedonannot julkaistaan  Etelä -Saimaa,  Länsi -Saimaan Sanomat, Uutis -Vuoksi - nimi 

sissä sanomalehdissä. 

21 § Muut hallituksen kalastusalueen kokoukselle esittämät asiat 

21.1. MMM kalastusrajoitukset Saimaalla ja osakaskuntien vapaaehtoiset ke 

vätrajoitussopimukset 

Kalastusalueen kokous merkitsi tiedoksi MMM kalastusrajoitukset Saimaalla ja osakaskun 

tien vapaaehtoiset  kevätrajoitussopimukset 

22 §Muut esille tulevat asiat 

Kärnäkosken kunnostus 

Vesa Vanninen kertoi Kärnäkosken kunnostuksen nykyvaiheista. 

Kalojen alamitat 

Vesa Vanninen kehoitti ottamaan huomioon kalastusasetuksen uudet alamitat kalastuksen 

järjestämisessä osakaskunnissa. 

23 §Todetaan missä ajassa kokousta koskevat kalastuslain 85 §: ssä tarkoite 

tut oikaisuvaatimukset on jätettävä 

Puheenjohtaja totesi, että tätä kokousta koskevat kalastuslain 85 §: ssä tarkoitetut oi 

kaisuvaatimukset on jätettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tekemisestä 

eli viimeistään 20.04.2014 osoitteeseen Suur- Saimaan kalastusalue, Juhani Kiisseli, Kirk 

kokatu 13, 55100 Imatra 

24 § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.42. 

Lappeenrannassa 21.03.2014 
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Kokouksen puolesta 

Kari Kilpeläinen 

puheenjohtaja 

Vesa Tiitinen 

sihteeri 

Pöytäkirjan  tarkastus 

Olemme tänään 21.03.2014 tarkastaneet tämän Suur- Saimaan kalastusalueen kokouksen 

pöytäkirjan ja todenneet ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi. 

Tero Kontunen Esko Toikka 




