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Kivijärvi-Valkealan1 kalatalousalueen ensimmäinen yleiskokous
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kutsuu kalastuslain (379/2015) 129 § nojalla koolle Kivijärvi-Valkealan kalatalousalueen ensimmäisen yleiskokouksen.

Kohderyhmä

Kokoukseen ovat tervetulleita Kivijärvi-Valkealan kalatalousalueen jäsenet, joita ovat alueen kalastusoikeuden haltijat sekä valtakunnalliset kalastusalan järjestöt. Kokoukseen voivat osallistua myös alueellisten
luonto- ja ympäristöjärjestöjen sekä erikseen kutsutut asiantuntijat.
Kalatalousalueen rajat karttapalvelusta:
https://hkp.maanmittauslaitos.fi/hkp/published/fi/19522056-1d07-4841b9f0-4398367311dd.

Kokousaika ja -paikka Tiistaina 29.1.2019, klo 17:00 alkaen
Kaakkois-Suomen ELY-keskus,
Iso kokoushuone, Senaatti, 2. krs
Salpausselänkatu 22,
45101 Kouvola

Kokouksen tarkoitus Kalatalousalueen ensimmäinen yleiskokous mm. päättää kalatalousalueen järjestäytymisestä, valitsee hallituksen ja valmistelee säännöt toimintaansa varten ELY-keskuksen vahvistettavaksi. Liitteessä 1. on otteita
kalastuslaista koskien mm. kalatalousalueen jäseniä ja yleiskokousta.
Esitys kokouksen asialistaksi on liitteenä 2. Kivijärvi-Valkealan kalastusalueen esitys kalatalousalueen säännöiksi on liitteenä 3 sekä toiminta- ja
varainkäyttösuunnitelma on liitteenä 4.

Huomioitavaa

Kokous alkaa kalatalousalueen jäsenten asiakirjojen tarkistuksella, ja jatkuu välittömästi osallistujalistan/äänestysluettelon valmistuttua. Asiakirjojen tarkistamisen aikana on mahdollisuus nauttia kokouskahvit. Kokoukseen osallistuvan tulee varautua osoittamaan henkilöllisyytensä
sekä valtuus kalatalousalueen jäseneksi.
Jotta vesialueen omistajan, osakaskunnan tai vesialueiden omistajien yhteenliittymän edustajan osallistumisoikeus ja äänioikeus yleiskokouksessa voidaan todeta, on osallistujan pystyttävä osoittamaan, mitä kiinteistörekisteriyksikköä tai -yksikköjä (kiinteistörekisterinumerot) hän
edustaa, ja että hänellä on laillinen oikeus edustaa näitä yksikköjä.

1 Kalatalousalueen nimi ELY-keskuksen 13.12.2017 antaman kalatalousalueen rajojen vahvistamista koskevan päätöksen mukaisena. Kalatalousalueen nimi vahvistetaan sääntöjen hyväksymisen yhteydessä.
VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS, Rannikon kalatalouspalvelut
www.ely-keskus.fi etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi Y-tunnus 2296962-1
Aluetoimistot:
PL 1041
PL 236
PL 36
45101 KOUVOLA
20101 TURKU
00521 HELSINKI
Puh. 029 502 9000
Puh. 029 502 2500
Puh. 029 502 1000

PL 131
65101 VAASA
Puh. 029 502 8500

Lisäksi kokoukseen osallistuvalla kalastusalan järjestön ja alueellisten
luonto- ja ympäristöjärjestöjen edustajalla tulee olla mukanaan valtakirja
tai vastaava dokumentti osoittamaan osallistumisoikeutta kokoukseen.
Jonkin kalatalousalueen jäsenen poissaolo ei estä asioiden käsittelemistä ja yleiskokouksen pitämistä.
Kalatalousalueen ensimmäisen yleiskokouksen kokouspöytäkirja oikaisuvaatimusosoituksineen on luettavissa ELY-keskuksen nettisivuilla
(http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kalatalousalueiden-ensimmaiset-yleiskokoukset) kokouksen jälkeen vähintään oikaisuvaatimusajan päättymiseen asti.

Kalastusmestari

Vesa Vanninen

Liitteet

Liite 1. Ote kalastuslaista (379/2015): 23 §, 25 § ja 26 §
Liite 2. Esitys kokouksen asialistaksi
Liite 3. Esitys kalatalousalueen säännöiksi
Liite 4. Esitys kalatalousalueen toiminta- ja varainkäyttösuunnitelmaksi
vuodelle 2019

Jakelu

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-keskus.fi/web/ely/kuulutukset) ja kalatalouspalveluja tarjoavien toimipisteiden ilmoitustauluilla sekä yleisesti ilmestyvissä sanomalehdissä, koska mm. kalastusoikeuden haltijoiden yhteystietoja ei ole kattavasti saatavilla.
Kokouskutsu on julkaistu ELY-keskuksen verkkosivulla (http://www.elykeskus.fi/web/ely/kalatalousalueiden-ensimmaiset-yleiskokoukset) vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta.
Lisäksi ELY-keskus voi toimittaa kokouskutsun sähköpostitse erikseen
kutsumilleen asiantuntijoille tai sitä muutoin pyytäville.
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Ote kalastuslaista (379/2015); 23 §, 25 § ja 26 §
23 § Kalatalousalueen oikeudellinen muoto, jäsenet ja toimielimet
Kalatalousalueet ovat julkisoikeudellisia yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää jäsentensä yhteistoimintaa kalavarojen kestävän käytön ja
hoidon järjestämiseksi. Kalatalousalue voi tehdä sitoumuksia sekä hankkia nimiinsä tai käytettäväkseen omaisuutta.
Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat sekä valtakunnalliset kalastusalan järjestöt. Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa luettelon valtakunnallisista kalastusalan järjestöistä viideksi vuodeksi kerrallaan.
Kalatalousalueen toimielimiä ovat yleiskokous, hallitus ja toiminnanjohtaja.
Kalatalousalueisiin sovelletaan tämän lain lisäksi yhdistyslain (503/1989) 11, 17, 20, 22, 24
§:ää, 26 §:n 2 momenttia, 27–31 §:ää, 35 §:n 2 momenttia ja 36 §:ää.
25 § Kalatalousalueen yleiskokous
Kalatalousalueen päätösvaltaa käyttää yleiskokous.
Seuraavilla kalatalousalueen jäsenillä on oikeus yhteen edustajaan yleiskokouksessa:
1) osakaskunta, jossa on vesialuetta vähintään 50 hehtaaria;
2) osakaskuntiin kuulumattomien, pinta-alaltaan vähintään 50 hehtaarin kokoisten vesialueiden omistajat;
3) sellaiset kalatalousalueeseen kuuluvien osakaskuntien tai osakaskuntiin kuulumattomien
vesialueiden omistajien yhteenliittymät, joiden hallinnoimien vesialueiden yhteenlaskettu
pinta-ala on vähintään 50 hehtaaria; joessa kuitenkin vähintään 30 hehtaaria;
4) 23 §:n 2 momentissa tarkoitettu valtakunnallinen kalastusalan järjestö, lukuun ottamatta
vapaa-ajan kalastajia edustavaa järjestöä, jolla on oikeus kahteen edustajaan.
Erityisperusteisten kalastusetuuksien haltijoilla on oikeus yleiskokouksessa yhteen yhteiseen
edustajaan.
Kalatalousalueen yleiskokouksessa on kullakin vähintään 1 000 hehtaarin vesialueomaisuutta edustavalla edustajalla kolme ääntä, vähintään 500 mutta alle 1 000 hehtaarin vesialueomaisuutta edustavalla edustajalla kaksi ääntä sekä muita jäseniä edustavilla edustajilla yksi ääni. Rekisteröidyillä alueellisilla yhdistyksillä, joiden tarkoituksena on ympäristöntai luonnonsuojelun edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kalastusalue
tai osa siitä sijaitsee sekä saamelaisten kotiseutualueella Saamelaiskäräjillä on kalatalousalueen yleiskokouksessa oikeus yhteen edustajaan, jolla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Kalatalousalueella on oikeus kutsua yleiskokoukseen asiantuntijoita, joilla on kokouksessa
läsnäolo- ja puheoikeus.
26 § Kalatalousalueen yleiskokouksen tehtävät
Kalatalousalueen yleiskokous:
1) valitsee hallituksen;
2) päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle;
3) vahvistaa vuotuisen toiminta- ja varainkäyttösuunnitelman sekä vuotta pitempää aikaa
koskevan toimintasuunnitelman;
4) vahvistaa ehdotuksen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi;
5) vahvistaa ehdotuksen kalatalousalueen säännöiksi;
6) vahvistaa korvausvarojen jakamisen vesialueen omistajille;
7) päättää kalatalousalueelle palautuneiden korvausvarojen käytöstä;
8) päättää yleiskokouksen, hallituksen ja toiminnanjohtajan päätöksen oikaisemisesta.
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KIVIJÄRVEN – VALKEALAN KALATALOUSALUEEN YLEISKOKOUS
AIKA 29.01.2019
PAIKKA Kaakkois-Suomen ELY – keskus
ASIALISTA
1 § Kokouksen avaus
2 § Puheenjohtajan valinta
3 § Pöytäkirjan pitäjän, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
4 § Todetaan äänioikeutetut jäsenet ja todetaan ympäristöjärjestöjen edustajat
5 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6 § Hyväksytään kokouksen asialista
7 § Kivijärven – Valkealan kalatalousalueen järjestäytyminen ELY – keskuksen
päätöksen 13.12.2017 nro
mukaisesti
8 § Päätetään kalatalousalueen säännöistä
- liite: ehdotus säännöiksi
9 § Valitaan hallitus (yhdeksän jäsentä) ja hallituksen jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
10 § Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista
- ehdotus: hallituksen jäsenet 20 euroa/kokous + kilometrikorvaus valtion matkustusohjesäännön mukaisesti
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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Kivijärven - Valkealan kalatalousalueen säännöt
1§
Nimi, kotipaikka ja toimialue
Kalatalousalueen nimi on Kivijärven - Valkealan ja sen hallinnon kotipaikkana on Luumäki.
Kalatalousalue käsittää seuraavat vesialueet: Kivijärven ja siihen laskevat vesistöt ja Valkealan reitin
vesistöt. Karttaliite 1. Kalatalousalueen vesipinta-ala on yhteensä 19.469 hehtaaria.

2§
Tarkoitus ja tehtävät
Kalatalousalueen tarkoituksena on kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää jäsentensä yhteistoimintaa kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi.
Kalatalousalueen tehtävät ovat kalastuslaissa säädetyn mukaisesti:
1) kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu;
2) käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotuksen laadinta, hyväksytyn suunnitelman toimeenpano ja sen
vaikutusten seuranta;
3) kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvä tiedotus;
4) kalastuksenvalvonnan järjestäminen;
5) kalastuksen sekä kalakantojen hoitotoimenpiteiden seurantatietojen kerääminen;
6) kalastuksen yhtenäislupa-alueiden muodostamisen edistäminen vapaa-ajan ja kaupallisen kalastuksen tarpeisiin;
7) vesialueen omistajien kalatalousalueelle siirtämät tehtävät;
8) viehekalastuksesta kertyneiden korvausvarojen jako vesialueen omistajille;
9) muut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulosohjaukseen sekä kalastuslakiin perustuvat
tehtävät
3§
Kalatalousalueen jäsenet ja kokousedustajien valinta
Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat sekä valtakunnalliset kalastusalan
järjestöt.
Seuraavilla kalatalousalueen jäsenillä on oikeus yhteen edustajaan yleiskokouksessa:
1) osakaskunta, jossa on vesialuetta vähintään 50 hehtaaria;
2) osakaskuntiin kuulumattomien, pinta-alaltaan vähintään 50 hehtaarin kokoisten vesialueiden
omistajat;
3) sellaiset kalatalousalueeseen kuuluvien osakaskuntien tai osakaskuntiin kuulumattomien vesialueiden omistajien yhteenliittymät, joiden hallinnoimien vesialueiden yhteenlaskettu pinta-ala on
vähintään 50 hehtaaria; joessa kuitenkin vähintään 30 hehtaaria;
4) kalastuslain 23 §:n 2 momentissa tarkoitettu valtakunnallinen kalastusalan järjestö, lukuun ottamatta vapaa-ajan kalastajia edustavaa järjestöä, jolla on oikeus kahteen edustajaan.
Erityisperusteisten kalastusetuuksien haltijoilla on oikeus yleiskokouksessa yhteen yhteiseen edustajaan.
Rekisteröidyillä alueellisilla yhdistyksillä, joiden tarkoituksena on ympäristön- tai luonnonsuojelun
edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kalatalousalue tai osa siitä sijaitsee
sekä saamelaisten kotiseutualueella Saamelaiskäräjillä on kalatalousalueen yleiskokouksessa oikeus yhteen edustajaan, jolla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
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Kalatalousalueen jäsenet valitsevat edustajansa omien sääntöjensä ja päätöstensä mukaan. Yleiskokouksessa kokousedustajien tulee osoittaa puhe- ja äänivaltansa pöytäkirjanotteella tai valtakirjalla ja tarpeellisilla kiinteistön omistamista koskevilla asiakirjoilla.
Kalatalousalueella on oikeus kutsua yleiskokoukseen asiantuntijoita, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
4§
Toimielimet ja vastuu
Kalatalousalueen toimielimiä ovat yleiskokous, hallitus ja toiminnanjohtaja.
Kalatalousalueen toimielimen jäsenen ja toimihenkilön on hoitaessaan julkista hallintotehtävää
noudatettava hallintolakia, kielilakia, saamen kielilakia sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annettua lakia. Kalatalousalueen toimielimen jäseneen ja toimihenkilöön sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä silloin, kun he hoitaessaan julkista hallintotehtävää
käyttävät julkista valtaa.
5§
Yleiskokous ja koolle kutsuminen
Kalatalousalueen yleiskokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Kokoukset
kutsuu koolle kalatalousalueen hallitus.
Ylimääräinen yleiskokous on pidettävä, kun kalatalousalueen yleiskokous on niin päättänyt, kalatalousalueen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se on tarpeen kalatalousalueen yleiskokouksen,
hallituksen tai toiminnanjohtajan päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen käsittelyä varten.
Kalatalousalueen yleiskokouksesta on ilmoitettava kirjallisesti postin tai sähköpostin välityksellä vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jokaiselle jäsenelle, jonka osoite on tiedossa. Kokouskutsu on samassa ajassa toimitettava kalatalousviranomaiselle.
Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka, kokouksessa käsiteltävät asiat sekä
missä ja milloin kokouksesta laadittu pöytäkirja pidetään asianosaisten nähtävillä.

6§
Kalatalousalueen yleiskokouksen tehtävät
Kalatalousalueen yleiskokous:
1) valitsee kalatalousalueelle hallituksen sekä yhden hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden
jäsenen varapuheenjohtajaksi
2) valitsee tilintarkastajan ja, jolle tilintarkastajaksi valita tilintarkastustoimistoa, varatilintarkastajan;
3) päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuullisille henkilöille;
4) vahvistaa vuotuisen toiminta- ja varainkäyttösuunnitelman sekä vuotta pitempää aikaa koskevan
toimintasuunnitelman;
5) vahvistaa ehdotuksen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi;
6) vahvistaa ehdotuksen kalatalousalueen säännöiksi;
7) vahvistaa korvausvarojen jakamisen vesialueen omistajille;
8) päättää kalatalousalueelle palautuneiden korvausvarojen käytöstä;
9) päättää yleiskokouksen, hallituksen ja toiminnanjohtajan päätöksen oikaisemisesta.
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7§
Äänestysmenettely
Kalatalousalueen yleiskokouksessa on kullakin vähintään 1 000 hehtaarin vesialueomaisuutta edustavalla edustajalla kolme ääntä, vähintään 500 mutta alle 1 000 hehtaarin vesialueomaisuutta edustavalla edustajalla kaksi ääntä sekä muita jäseniä edustavilla edustajilla yksi ääni.
Yksi henkilö voi samanaikaisesti toimia enintään yhden (1) jäsenen edustajana ja käyttää
niille kuuluvaa äänivaltaa.
Kalatalousalueen yleiskokouksessa asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei
kokous toisin päätä. Asioiden käsittelyn pohjana on kalatalousalueen hallituksen esitys. Kokouksessa käsiteltävästä asiasta on varattava tilaisuus keskustella sen jälkeen, kun asia on esitelty. Tämän jälkeen puheenjohtajan on julistettava keskustelu päättyneeksi. Jos asiasta ollaan yhtä mieltä
tai tehtyä vastaehdotusta ei ole kannatettu, asia katsotaan päätetyksi esityksen mukaisesti. Muussa
tapauksessa puheenjohtajan on todettava tehdyt ehdotukset, joita ei kannatuksen puutteessa oteta
äänestettäväksi ja ehdotukset, joista on äänestettävä. Tämän jälkeen hänen on saatettava kokouksen hyväksyttäväksi äänestystapa ja, jos äänestyksiä on suoritettava useampia, äänestysjärjestys,
sekä tehtävä äänestysesitys.
Äänestys on toimitettava julkisesti, jollei joku paikalla olevista äänioikeutetuista toisin vaadi. Äänestyksen perusteella puheenjohtajan on todettava päätökseksi tulleen sen mielipiteen, jonka puolesta
on annettu eniten ääniä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide.
Vaaleissa tulevat valituksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla.
Vaalit suoritetaan suljetuin lipuin, paitsi jos yleiskokous yksimielisesti päättää avoimen äänestyksen
toimittamisesta. Suljettua lippuäänestystä suoritettaessa kukin äänioikeutettu kirjoittaa vaalilippuunsa niin monen henkilön nimen kuin on valittavia. Liian monta nimeä sisältävät vaaliliput hylätään.
8§
Kalatalousalueen hallitus
Kalatalousalueen hallitukseen kuuluu yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on
kolme vuotta. Hallituksen jäsenistä valitaan vuosittain kolmannes. Kahtena ensimmäisenä vuotena
hallitusjäsenten erovuoroisuus ratkaistaan arvalla.
Hallitus voi valita keskuudestaan hallituksen tarpeellisiksi katsomia toimihenkilöitä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai puheenjohtajan ollessa estyneenä, varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä muista jäsenistä vähintään puolet.
Hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään läsnäolijat ja päätöksentekoon
osallistuneet sekä tehdyt päätökset.
9§
Kalatalousalueen hallituksen tehtävät
Kalatalousalueen hallituksen tehtävänä on:
1) yleiskokouksessa käsiteltävien asioiden valmistelu ja päätösten täytäntöönpano;
2) käyttö- ja hoitosuunnitelmaan kuuluvien tehtävien toimeenpano ja raportointi suunnitelman tavoitteiden toteutumisesta;
3) päätösten tiedoksianto;
4) kalastuksenvalvontaan liittyvien tehtävien hoidon järjestäminen; sekä
5) toiminnanjohtajan nimittäminen ja erottaminen.
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10 §
Toiminnanjohtajan tehtävät
Toiminnanjohtaja hoitaa kalatalousalueen juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toiminnanjohtajalla on kalatalousalueen nimenkirjoitusoikeus.
Toiminnanjohtaja vastaa siitä, että kalatalousalueen kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toiminnanjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka
ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.
Toiminnanjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksessa ja käyttää siellä puhevaltaa, jollei
hallitus päätä toisin.
11 §
Pöytäkirja ja tiedoksiannot
Kalatalousalueen yleiskokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään kokouksen aika ja
paikka, läsnä olevat jäsenet, kokouksessa käsitellyt asiat, tehdyt päätökset sekä tapahtuneet äänestykset.
Pöytäkirja on puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän allekirjoitettava sekä pöytäkirjan tarkastajan tarkistettava ja varustettava tarkistusmerkinnällä mahdollisine huomautuksineen, mikäli pöytäkirjaa ei
valmiiksi kirjoitettuna julki lueta kokouksen päätteeksi.
Tarkistettu pöytäkirja pidetään asianomaisten nähtävänä kokouskutsussa mainitussa paikassa ja
kutsussa mainitusta päivästä lähtien vähintään 14 päivän ajan.
Kalatalousalueen päätökset kuulutetaan hallintolain mukaisella tavalla.
12 §
Toimihenkilöt
Kalatalousalueella voi olla kalastuksenvalvojia ja muita toimihenkilöitä, jotka kalatalousalueen hallitus ottaa toimeen ja vapauttaa tehtävistään.
13 §
Toiminta- ja tilikausi
Kalatalousalueen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Kalatalousalueen tilit ja vuosikertomus on
annettava tilintarkastajan tutkittaviksi helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan on annettava lausuntonsa hallitukselle maaliskuun loppuun mennessä.
14 §
Nimen kirjoittaminen
Kalatalousalueen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja.
15 §
Päätöksen oikaiseminen ja muutoksenhaku
Se, jonka oikeutta kalatalousalueen yleiskokouksen tai hallituksen taikka toiminnanjohtajan 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.
Jollei oikaisua suoriteta, voi oikaisuvaatimuksen tehnyt hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Oikaisuvaatimukseen ja muutoksenhakuun sovelletaan, mitä siitä on voimassa olevassa kalastuslaissa ja hallintolaissa säädetty.
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16 §
Sääntöjen muuttaminen
Kalatalousalueen sääntöjä voidaan muuttaa yleiskokouksen päätöksellä. Muutetut säännöt tulee
esittää kalatalousviranomaisen vahvistettavaksi.
Mikäli kalatalousalueen rajat muutetaan tai alue purkautuu, päättää kalatalousalueen yleiskokous,
miten omaisuus jaetaan tai käytetään.
Muilta osin noudatetaan kalastus- ja yhdistyslakia ja niiden nojalla annettuja asetuksia ja määräyksiä.
Nämä säännöt on hyväksytty kalatalousalueen yleiskokouksessa 29.01.2019
Kalatalousalueen yleiskokouksen puolesta
____________________________

______________________________

______________________________
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KIVIJÄRVEN - VALKEALAN KALATALOUSALUE
TOIMINTA – JA VARAINKÄYTTÖSUUNNITELMA V. 2019

TOIMINTASUUNNITELMA

1. YLEISTÄ

- 1. toimintavuosi
- tarkoituksena 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

2.2.1. KALASTORAKENTEEN KUNNOSTUS
- osakaskunnat jatkavat omatoimisia hoitokalastuksia
- Kivijärven Kuuksenenselän kunnostuksen jatkohanke – toimenpiteet
myös valuma - alueella

2.2.2. LUVAT KAUPALLISELLE KALASTUKSELLE
- osakaskunnat myöntävät kaupalliselle kalastukselle lupia (nuotta, talvinuotta, rysä, katiska) hankkeen jälkeen hoitovastiketta vastaan
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2.2.3. KALASTUKSEN OHJAUS
2.2.3.1 Rauhoitetut kalalajit- ja kannat (KA 1 §) poislukien erityiskalastuskohteet
- taimen joessa ja purossa 1.9. – 30.11
2.2.3.2 Kalojen pyyntimitat (KA 2 §)
- rasvaevätön järvilohi vähintään 60 cm
- rasvaevätön vähintään taimen 50 cm
- harjus vähintään 35 cm
- kuha vähintään 45 cm – ELY:n hallintopäätös Kivijärven alue
- kuha vähintään 50 cm – ELY:n hallintopäätös Valkelan alue
2.2.3.3 Kalastusalueen tekemät päätökset (KL 133 §)
- verkon solmuväli 22 – 54 mm on kielletty Kivijärven pääaltaalla aikavälillä 01.05.2014 –
30.04.2019
- verkon solmuväli 23 – 54 mm avovesipyynnissä ja jää alta 23 – 64 mm ovat kielletty Väliväylällä, Lappalanjärvellä, Karhulanjärvellä, Haukkajärvellä ja Repojärvellä aikavälillä
01.01.2016 – 31.12.2020

2.2.4. KALAKANTOJEN SEURANTA
- saalistietojen palautus kalastusalueen viehelupien verkkokauppamyynnin yhteydessä
- kirjanpitokalastajat (6 kpl) viehekalastus

2.3. RAVUSTO

2.2.1. JOKI-, KAPIASAKSI – JA TÄPLÄRAPUKANNAT
- joki- ja kapeasaksirapujen hoito - ohjelma
- täpläravun hallintaohjelma
- raputaloudelliset käyttösuunnitelmat
- osallistutaan jokiravun istutusriskin vähentäminen ja luonnonkantojen suojelu Etelä-Karjalan alueella - hankkeeseen
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2.4. ORGANISAATIO
- rakenteiden uudistaminen (yhteisaluelaki/toimitsija/kokous ym.ajat)
- sopimuspohjainen yhteistyö (vesialueiden vuokraus/osakaskunnat, ka yms)
- yksikkökoon kasvattaminen yhdistämistoimitusten kautta

2.5. MUU TOIMINTA
- Kivijärven vieheluvanmyynnin jatkaminen
- kalastuslupien myyntiohjelman käyttöönotto verkkokaupan lisäksi myös fyysisissä luvanmyyntipisteissä myös osakaskuntien lupien osalta
- nuorisotoiminta – koululaistapahtumat yhteistyössä kalastusseurojen kanssa
- kalastusalueen valtuuttamat kalastuksenvalvojat + valvontasuunnitelma + kehittäminen +
valvonta
- osallistutaan alueelliseen kalatalouden yhteistyöryhmän toimintaan + kalatalousaluepäivät
- tiedotteet, lausunnot ja edunvalvonta
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VARAINKÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2019
Varsinainen toiminta
TUOTOT

KIVIJÄRVI

VALKEA YHT.

Edistämismääräraha/khs laadinnan käynnistäminen

0

0

5000

Edistämismääräraha/kalastuksenvalvonta

0

0

5000

Korvaukset vesialueenomistajille enintään 50 euroa

0

0

0

Korvaukset vesialueenomistajille valtakirjalla

0

0

0

Kalastusalueen viehelupatuotot

4000

0

4000

Muut tulot

0

0

0

Yhteensä

14000

KULUT
Henkilöstökulut

2000

Edistämismäärärahakulut/khs laadinnan käynnistäminen

5000

Edistämismäärärahakulut/kalastuksenvalvonta

5000

Kokouskulut

700

Toiminnanjohtajakulut

4000

Matkakulut

1000

Istutukset yms.

4000

0

4000

Koulutus

1000

Nuorisotoiminta

1000

Muut kulut

5300

Yhteensä

29000

YLEISAVUSTUKSET
Toimintarahoitus

15000

Yhteensä

15000

TILIKAUDEN TULOS

0
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