Liite 1. Äänestysluettelo
Nilsiän reitin kalatalousalue 17.1.2019 klo 10.37

Omistajat
Jyrkän osakaskunta
Jänneniemen osakaskunta
Kaaraslahden I osakaskunta (297-495-876-1, 749-404-876-1)
Nilsiän osakaskunta
Paloisten osakaskunta (402-876-11-0, 140-876-3-0)
Rissalan osakaskunta (749-413-876-1, 174-431-876-1)
Suojärven osakaskunta
Syvärilän osakaskunta
Vehkasaaren osakaskunta
Vuotjärven osakaskunta
Kärsämäen osakaskunta
Pelonniemen osakaskunta
Urimolahden osakaskunta
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry
Hakkaralan osakaskunta (749-876-4-0, 297-876-4-0)
Hamulan osakaskunta (749-402-876-1, 476-403-876-1)
Huttulan osakaskunta (762-876-5-0, 140-876-8-0, 925-876-10-1)
Kasurilan pohjoinen osakaskunta
Kääriänsaaren osakaskunta (140-876-1-0, 762-876-1-0)
Ohtaanniemen osakaskunta (857-876-2-0, 297-876-17-0)
Pieksän osakaskunta
Pohjoismäen osakaskunta
Sälevän osakaskunta
Toivalan osakaskunta (297-876-18-0, 749-876-7-0)
Kalatalouden Keskusliitto ry
Muuraisjärven (Muurutjärven) osakaskunta

Kokousedustaja
Eskelinen Jorma
Happonen Jyrki
Koski-Vähälä Jukka
Laakkonen Olavi
Ahonen Tuomo
Puustinen Timo
Kukkonen Eero
Hirvonen Olavi
Kokkarinen Eero
Kettunen Matti
Hyvönen Tauno
Korhonen Tauno
Järveläinen Eija
Väätäinen Matti
Puustinen Pentti
Hiltunen Hannu
Hynynen Eino
Kinnunen Pekka
Mäkelä Juhani
Saastamoinen Reijo
Kokkarinen Eero
Koski Pekka
Koski Pekka
Pohtinen Hannu
Rautiainen Tommi
Ruotsalainen Juhani

Kiinteistötunnus
762-876-7-1
297-416-876-1
749-404-876-1
297-876-53-0
402-876-11-0
749-413-876-1
687-410-876-1
297-507-876-1
174-434-876-1
297-876-51-1
402-426-876-1
174-876-2-0
402-431-876-1

Kiinteistön nimi
Jyrkän osakaskunta
Jänneniemen osakaskunta
Kaaraslahden I osakaskunta (297-495-876-1, 749-404-876-1)
Nilsiän osakaskunta
Paloisten osakaskunta (402-876-11-0, 140-876-3-0)
Rissalan osakaskunta (749-413-876-1, 174-431-876-1)
Suojärven osakaskunta
Syvärilän osakaskunta
Vehkasaaren osakaskunta
Vuotjärven osakaskunta
Kärsämäen osakaskunta
Pelonniemen osakaskunta
Urimolahden osakaskunta

749-876-4-0
749-402-876-1
762-876-5-0
749-876-14-0
762-876-1-0
297-876-17-0
174-429-876-1
762-415-876-3
762-415-876-2
749-876-7-0

Hakkaralan osakaskunta (749-876-4-0, 297-876-4-0)
Hamulan osakaskunta (749-402-876-1, 476-403-876-1)
Huttulan osakaskunta (762-876-5-0, 140-876-8-0, 925-876-10-1)
Kasurilan pohjoinen osakaskunta
Kääriänsaaren osakaskunta (140-876-1-0, 762-876-1-0)
Ohtaanniemen osakaskunta (857-876-2-0, 297-876-17-0)
Pieksän osakaskunta
Pohjoismäen osakaskunta
Sälevän osakaskunta
Toivalan osakaskunta (297-876-18-0, 749-876-7-0)

762-409-876-1

Muuraisjärven (Muurutjärven) osakaskunta

Pinta-ala
2902.9
1395.57
1179.91
2333.13
1597.25
1620.6
2917.6
2256.97
1046.47
3819.61
517.52
658.47
589.8
379
220.5
203.51
328.72
389.6
341.7
499.85
58.99
308.37
118.25
48.93
Yhteensä

Äänimäärä

Äänestys- ja osallistujaluettelo

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
49

Liite 2. Kopio Virallisen lehden, Savon Sanomien ja Karjalaisen ilmoituksista

Liite 3. Hyväksytty asialista

Nilsiän reitin kalatalousalueen ensimmäinen yleiskokous
Kokousaika ja -paikka

Torstai 17.1.2019, klo 10:00 alkaen
Seurakuntatalo,
Haarahongantie 4, 71800 SIILINJÄRVI

ASIALISTA
1. Kokouksen avaaminen, ELY-keskuksen edustaja
2. Hyväksytään äänestysluettelo ja osallistujaluettelo
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
4. Käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
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.elykeskus.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.
5. Hyväksytään kokouksen asialista
6. Nilsiän reitin kalatalousalueen järjestäytyminen ELY-keskuksen päätöksen 13.12.2017 nro
POSELY/1783/5730/2017 ja LAPELY/1514/5730-2017 mukaisesti.
Nilsiän reitin kalatalousalue järjestäytyy ELY-keskuksen päätöksen 13.12.2017 nro
POSELY/1783/5730/2017 ja LAPELY/1514/5730-2017 mukaisesti. Päätöksessä on
vahvistettu kalatalousalueen rajat. Nilsiän reitin kalatalousalue muodostuu Vuoksen
pohjoisista latvavesistä, jotka purkautuvat Juurusveden (04.611) Jännevirran kautta

Kallaveteen. Valuma-alueet ovat kokonaisuudessaan Vuoksen vesienhoitoalueella.
Kalatalousalue muodostaa riittävän suuren ja yhtenäisen alueen, jotta se voi hoitaa
kalastuslaissa sille määrätyt tehtävät.
7. Käsitellään esitystä kalatalousalueen säännöiksi
8. Valitaan kalatalousalueen hallitukseen vähintään 7 jäsentä (Kalastuslaki 27 §). Valitaan
hallituksen jäsenistä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi
9. Valitaan kalatalousalueen edustaja alueelliseen kalatalouden yhteistyöryhmään
(kalastuslaki 33 §) ja edustajan varahenkilö
10. Muut asiat
(esimerkiksi kalastuksenvalvojien valtuuttaminen, käyttö- ja hoitosuunnitelman
valmistelusta keskusteleminen)
11. Keskustelu
12. Kokouksen päättäminen

Liite 4.
PÄÄTÖS
ELY-keskus/Järvi-Suomen kalatalouspalvelut

13.12.2017

1 (4)
POSELY 1783/5730-2017
LAPELY 1514/5730-2017

Nilsiän reitin1kalatalousalueen rajan vahvistaminen

TAUSTAA

Uusi kalastuslaki (379/2015) tuli voimaan 1.1.2016. Lain mukaan vesialueet jaetaan
niiden omistussuhteista sekä hallinnollisista rajoista riippumatta kalatalousalueisiin
tarkoituksena kehittää alueen kalataloutta sekä edistää jäsentensä yhteistoimintaa
kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi (22 §). Lain mukaan ehdotuksen toimialueensa kalatalousaluejaoksi tekee kalatalouden yhteistyöryhmä (33 §).
Pohjois-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus nimesi Vuoksen pohjoisen kalatalouden yhteistyöryhmän vuoden 2016 alussa. Ryhmään kutsuttiin myöhemmin viisi
jäsentä Lapin ELY-keskuksen puoleisilta kalastusalueilta, joiden vesialueita on myös
Vuoksen vesistön valuma-alueella. Yhteistyöryhmän ensimmäinen tehtävä oli tehdä
ELY-keskukselle ehdotus toimialueensa kalatalousaluejaoksi ELY-keskuksen vahvistettavaksi viimeistään 31.12.2016. Kalatalousalueet korvaavat aiemman kalastuslain
mukaiset kalastusalueet.

YHTEISTYÖRYHMÄN EHDOTUS KALATALOUSALUEJAOKSI
Vuoksen pohjoinen kalatalouden yhteistyöryhmä kokoontui kolme kertaa ja antoi ehdotuksensa kalatalousaluejaoksi ELY-keskukselle 30.8.2016.
Vuoksen pohjoisen kalatalouden yhteistyöryhmän kokouksessa (30.8.2016) käsiteltiin
yhteistyöryhmän toimialueen kalatalousaluejakoehdotus. Yhteistyöryhmän jäsenille oli
lähetty edellisen kokouksen ja ryhmätyöskentelyn perusteella ELY-keskuksessa laaditut kartat kalatalousalueista. Kokouksessa käsiteltiin erikseen jokaisen kalatalousalueen rajat sekä yhteistyöryhmän jäseniltä tulleet muutosesitykset alueiden rajoihin.
Nilsiän reitin kalatalousalueen muodostamiseen tai rajoihin teki Sotkamon kalastusalue sähköpostitse Laakajärven osakaskunnan esityksen, jonka mukaan osakaskunnan vesistöt jäisivät Kainuun puoleiseen Sotkamon kalatalousalueeseen. Yhteistyöryhmä ei kannattanut esitystä, vaan Vuoksen pohjoisen yhteistyöryhmän esitys Nilsiän reitin kalatalousalueen muodostamisesta ja sen rajasta oli yksimielinen.
Lapin ELY-keskuksen puoleisella Kainuun ja Pohjanmaan kalatalouden yhteistyöryhmällä ei myöskään ollut huomauttamista Nilsiän reitin kalatalousalueen rajoista.
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Kalatalousalueen nimi vahvistetaan sääntöjen hyväksymisen yhteydessä .

Järvi-Suomen (Keski-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala) kalataloustehtävät hoidetaan Pohjois-Savon ELY-keskuksessa
POHJOIS-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS / Kalatalousyksikkö
Puh. 0295 026500
Kallaranta 11
PL 2000
Sähköposti
www.ely-keskus.fi
Kuopio
70101 Kuopio
kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi
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VÄLITOIMENPITEET
Varsinais-Suomen, Pohjois-Savon ja Lapin elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukset
pitivät alueellisten kalatalouden yhteistyöryhmien ehdotukset ja ehdotusten mukaiset
kartat nähtävillä verkkosivuillaan yhtä aikaa koko maassa ajalla 31.1.201731.3.2017.
Ehdotusten nähtävillä olosta tiedotettiin yhteistyöryhmiä ja niiden jäsenjärjestöjä,
maa- ja metsätalousministeriötä sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusjärjestöä.
Nähtävillä olosta tiedotettiin myös Virallisessa lehdessä 3.2.2017 (HL 41 §).
Ehdotuksista annettiin Pohjois-Savon ELY-keskukselle kaiken kaikkiaan 85 lausuntoa
ja muistutusta.
Yleiset lausunnot
Maa- ja metsätalousministeriö pitää yhteistyöryhmien esitystä pääosin myönteisenä ja
nostaa erityisesti positiivisena asiana esiin kalastusalueiden määrän vähenemisen
kalatalousalueiksi muuttamisen yhteydessä. Lisäksi se esittää, että rajojen vahvistamisen jälkeen yhteistyöryhmissä otetaan käsiteltäväksi uusien alueiden toiminnan
käynnistäminen mahdollisimman sujuvasti ja yhteistyöhaluisesti. Luonnonvarakeskus
toteaa, että yhteistyöryhmät ovat pyrkineet ottamaan huomioon niin ekologisen kuin
sosiaalisenkin kestävyyden näkökulmia, eivätkä aluerajaukset välttämättä sellaisenaan tue jokaisen laajalti vaeltavan kalakannan käytön ja hoidon järjestämistä. Mahdolliset ekologiseen kestävyyteen liittyvät ongelmat voidaan kuitenkin ratkaista kalatalousalueiden keskinäisellä yhteistyöllä, jota tukee myös kalastuslain 37 § vaatimukset
käyttö- ja hoitosuunnitelmien keskinäisestä yhteensopivuudesta. Metsähallitus pitää
yhteistyöryhmien esityksiä pääosin hyvinä, mutta tuo esiin joitakin rajamuutosesityksiä. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry toteaa, että yhteistyöryhmien
esitykset kalatalousalueiden rajoiksi noudattavat pääosin kalastuslain tavoitteita ja
henkeä, mutta eräin paikoin alueiden rajoja olisi syytä muuttaa. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:llä ei ole huomautettavaa yhteistyöryhmien ehdotuksiin.
Suomen Luonnonsuojeluliitto ry toteaa, että esitys on merkittävä parannus nykytilaan,
mutta alueita olisi tullut yhdistää vielä enemmän ekologisilla eikä hallinnollisilla perusteilla.
Nilsiän reitin kalatalousalueen muodostamista ja rajoja koskevat lausunnot
Nilsiän reitin suojeluyhdistys ry pääosin kannattaa tehtyä esitystä, mutta katsoo että
niiden Kuopion kaupungin alueella sijaitsevien vesistöjen, jotka eivät laske Nilsiän reitille, ei tulisi kuulua Nilsiän reitin kalatalousalueelle.
PÄÄTÖS

Pohjois-Savon ELY-keskus ja Lapin ELY-keskus vahvistavat kalastuslain (379/2015)
22 § mukaisesti Vuoksen pohjoisen kalatalouden yhteistyöryhmän ehdotuksen mukaisesti Nilsiän reitin kalatalousalueen rajat.
Päätökseen liittyvä kartta uuden kalatalousalueen rajoista on liitteenä.
ELY-keskus määrää kalastuslain 124 § nojalla, että tätä päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava.
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PERUSTELUT
Kalastuslain 1 §:n mukaan kalavarojen käyttö ja hoito on järjestettävä ekologisesti,
taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävästi siten, että turvataan kalavarojen kestävä ja
monipuolinen tuotto, kalakantojen luontainen elinkierto sekä kalavarojen ja muun vesiluonnon monimuotoisuus ja suojelu.
Kalastuslain 22 §:n mukaan vesialueet jaetaan niiden omistussuhteista ja hallinnollisista rajoista riippumatta kalatalousalueisiin. Kalatalousalue muodostuu kalataloudellisesti riittävän suuresta yhtenäisestä alueesta. Kalatalousalueeseen kuuluvaa aluetta
määritettäessä on erityisesti huomioitava vaelluskalojen elinkierto, kalastuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen, valuma-aluejako sekä vesialueiden jako vesienhoidon
ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa (1299/2004) tarkoitettuihin vesienhoitoalueisiin sekä merenhoitoalueeseen.
Kalatalousalueiden maantieteelliset rajat vahvistaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus alueellisen kalatalouden yhteistyöryhmän ehdotuksen perusteella kuultuaan
maa- ja metsätalousministeriötä ja muita keskeisiä tahoja (KalL 22, 33,§).
Nilsiän reitin kalatalousalueen muodostaminen ja raja edustaa Vuoksen pohjoisen kalatalouden yhteistyöryhmän näkemystä. Nilsiän reitin kalatalousalue muodostuu samankaltaisista järvistä ja niitä yhdistävistä virtavesistä. Aluerajaa muodostettaessa on
huomioitu myös vaelluskalojen elinkierto. Alue kuuluu samaan valuma-alueeseen ja
muodostaa kalataloudellisesti riittävän suuren yhtenäisen alueen. Vaelluskalojen elinkierto on huomioitu aleen rajoja määritettäessä. ELY-keskus katsoo, että kalatalousaluerajaus on perusteltu ja osaltaan mahdollistaa riittävällä tavalla kalastuslain 22 §
edellytykset sekä lain toimeenpanon.
Vuoksen pohjoisen kalatalouden yhteistyöryhmän ehdotukseen Nilsiän reitin kalatalousalueen muodostamisesta annettiin yksi lausunto, jossa pääosin kannatettiin yhteistyöryhmän esitystä. Osa lausunnosta oli vaikeaselkoista, eikä ELY-keskuksen näkemyksen mukaan oikeuta rajapäätöksen muuttamiseen. ELY-keskus katsoo, että
päätös on kalastuslain mukainen.
Lapin ELY-keskuksen puoleinen Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kalatalouden yhteistyöryhmä esitti 18.11.2016 pidetyssä kokouksessa kalatalousalueiden rajojen vahvistamista yksimielisesti niin, että Kainuun puolella olevat Vuoksen vesistöalueen vesialueet kuuluvat Pohjois-Savon ELY-keskuksen puoleiseen Nilsiän reitin kalatalousalueeseen.
Uudet kalatalousalueet aloittavat toimintansa vuoden 2019 alussa (KalL 129 §). Muutosta ja tehtävien siirtymistä uusille alueille on valmisteltava hyvissä ajoin ennen vuoden 2018 loppua. Kumotun kalastuslain mukaisten kalastusalueiden oikeudet, sopimukset, sitoumukset ja velvoitteet siirtyvät uusille kalatalousalueille. Mahdolliset muutoksenhaut rajapäätöksistä voivat olennaisesti hidastaa siirtymäajan järjestelyjen etenemistä, jos päätöksiä ei määrätä välittömästi noudatettaviksi muutoksenhausta huolimatta.
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SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Kalastuslaki (379/2015) 1 §, 22 §, 33 §, 124 §, 129 §
Hallintolaki (434/2003) 41 §, 55 §
PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO
Päätös annetaan tiedoksi yleistiedoksiantona asianosaisten suuren lukumäärän takia.

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa siihen tyytymätön asianosainen hakea kalastuslain 124 § nojalla valittamalla muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Timo Takkunen

Pentti Pasanen

Kalatalouspäällikkö

Kalatalouspäällikkö

Hannu Salo

Kalle Torvinen

Kalastusbiologi

Kalatalousasiantuntija

LISÄTIETOJA
Kalatalousasiantuntija Kari Kosunen, puhelin 0295 026 585, sähköposti kari.kosunen@ely-keskus-fi ja kalastusbiologi Hannu Salo, puhelin 0295 025 095, sähköposti hannu.salo@ely-keskus.fi.

LIITTEET

Kartta kalatalousalueesta
Valitusosoitus
Vuoksen pohjoisen yhteistyöryhmän III kokouksen pöytäkirja

Liite 5.

Liite 6.
Liite 5
OIKAISUVAATIMUSOSOITUS
Se, jonka oikeutta kalatalousalueen yleiskokouksen tai hallituksen taikka toiminnanjohtajan 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.
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
Nilsiän reitin kalatalousalue, Jukka Koski-Vähälä (pj)
postiosoite: 71840 Kuuslahti
käyntiosoite: Haapavedentie 540
puhelin: 0500 848 171

