Vantaanjoen kalatalousalueen perustamiskokous 06.02.2019
Hotelli Gustavelund klo 17 - 19:45
Omistajat
Ridasjärven yhteisten vesialueiden osakaskunta
Rusutjärven yhteisten vesialueiden osakaskunta
Tuomaalan kalastuskunta
Paijalan osakaskunta
HELSINGIN KAUPUNKI
HELSINGIN KAUPUNKI
Saarijärven osakaskunta
Hyvinkäänkylän yhteisen vesialueen osakaskunta
Nukarin ja Raalankylien yhteiset vesialueet
Vantaan kaupunki +1
Nurmijärven kk ja Palojoen osakaskunta
Kalatalouden Keskusliitto ry
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry
Suomen luonnonsuojeluliitto Uudenmaan piiri
Elyn kutsumana, asiantuntija
Raalan-Nukarin osakaskunta
Elyn kutsumana, asiantuntija
Rusutjärven yhteisten vesialueiden osakaskunta
Virtavesien hoitoyhdistys
Rusutjärven yhteisten vesialueiden osakaskunta
Nurmijärven kk ja Palojoen osakaskunta
Ely-keskus
Ely-keskus
Ely-keskus

Kokousedustaja
Paikalla Äänioikeus Kiinteistötunnus Pinta-ala Äänimäärä
Antti Jukkala
1
1 106-408-876-2
376,45
1
Eero Mattila
1
1 858-413-876-1
136,63
1
Pekka Kyläpää
1
1 858-415-876-1
118,16
1
Martti Vaittinen
1
1 858-409-876-1
101,01
1
Jukka Linder
1
1 92-419-1-260 +11
81,64
1 kaupungin järvet
Jukka Linder
1
1
41,69
1 kaupungin jokialue, useita kiinteistötunnuksia
Jukka Linder
1
1 927-430-876-7
62,27
1
Seppo Söderholm
1
1 106-403-876-1
48,11
1 kaksi jokivesialuetta, yht 48,11ha
Pentti Lehmusvaara
1
1 543-412-876-1
31
1 Yhteenliittymä, jokialue
Markku Tiusanen
1
1 92-415-4-945
52,74
1
Juhani Kortelainen
1
1 543-410-876-2
41
1 Yhteenliittymä, jokialue
Vesa Karttunen
1
1
1
Pekka Rantakari
1
1
1
Ismo Tuormaa
1
0
0
Aki Laitila
1
0
0
Teuvo Laakso
1
0
0
Sampo Vainio
1
0
0
Jari Raita
1
0
0
Kari Stenholm
1
0
0
Kari Ranta
1
0
0
Kalevi laine
1
0
0
Mikko Koivurinta
1
0
0
Kimmo Nieminen
1
0
0
Perttu Tamminen
1
0
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 virkaaikana ennen 30 päivän määräajan päättymistä, jotta oikaisuvaatimus voidaan tutkia. Jos määräajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, määräaika jatkuu kuitenkin seuraavan arkipäivän virka-ajan päättymiseen.
Oikaisuvaatimukseen annettava päätös on maksuton.
Yhteystiedot
Vantaanjoen kalatalousalue
Puheenjohtaja: Sampo Vainio
Osoite: Hopeapajuntie 20, 05400 Jokela
Puhelin: 050 5922514
s.posti: sampo.vainio(at)vesi-ilma.fi

