Sirppujoen kalatalousalueen 1. Kokous 11.02.2019
Novida -ammattiopisto ja lukio, Uusikaupunki klo. 17.00-18.16
Omistajat

Kokousedustaja

YHT. VESIALUE

Saari Urmas, Kalannin kunnan luodot

Paikalla Äänioikeus Kiinteistötunnus
1

1

895-477-876-1 +42 YHT.VESIALUE

Kiinteistön nimi

Pinta-ala Äänimäärä
1056,00

3

YHT. VESIALUE

Aro Martti, Elkyisten yht alueiden osakaskunta

1

1

895-404-876-2

YHT. VESIALUE

405,60

1

Vesialue

Virtanen Arto Vähä-Ytterin osakaskunta

1

1

895-435-876-6

Vesialue

231,59

1

VESIALUE OTAJÄRVESSÄ

Yli-kaila Simo Vairamon osakaskunta

1

1

400-443-876-1

VESIALUE OTAJÄRVESSÄ

187,53

1

VESIALUEET

Tyynelä Markku Seppälän osakaskunta

1

1

400-433-876-1

VESIALUEET

142,42

1

VESIALUE

Vång Markku Merikaskisten osakaskunta

1

1

895-433-876-2

VESIALUE

140,81

1

OTAJÄRVI

Lehtonen Seppo Ihoden seudun osakaskunta

1

1

631-409-876-1

OTAJÄRVI

94,33

1

Pehtjärvi

Soisalo Markku Pehtjärven osakaskunta

1

1

400-416-876-2

Pehtjärvi

76,27

1

VESIALUE

Lindfors Keijo Pirkholman osakaskunta

1

1

895-414-876-2

VESIALUE

75,23

1

YHT. VESIALUE

Heikkilä Hannu Lepäisten osakaskunta

1

1

895-431-876-2

YHT. VESIALUE

63,70

1

YHT.VESIALUE SÄRKIJÄRVESSÄ

Sunila Pekka Laustin osakaskunta

1

1

400-432-876-2 +1

YHT.VESIALUE SÄRKIJÄRVESSÄ

86,80

1

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry

Nummela Lauri

1

1

1

Kalatalouden Keskusliitto ry

Petri Rannikko

1

1

1

Maarjärvi ok, Hummajärvi ok

Aro Martti Hummaljärvi osakaskunta

1

1

918-458-876-2

Maarjärvi

50,38

1

Valjärvi, Ahnusjärvi

Vuorela Ilkka Laitilan lounaiskulman osakaskunta

1

1

400-876-1-0 +1

Valjärvi

101,00

1

YHTEINEN KALJASJÄRVI

Samaletdin Kenan Kodisjoen kalastuskunta

1

1

684-423-876-2 +1

YHTEINEN KALJASJÄRVI

56,73

0

VESIALUE LUKUJÄRVESSÄ ja Särkijärvessä

Varjo Seppo Kouman osakaskunta

1

1

400-413-876-1 +1

VESIALUE LUKUJÄRVESSÄ ja Särkijärvessä
62,22

1

Kylän yht. vesialue

Tammi Jari Suurikkalan osakaskunta

1

1

895-489-876-4 +2

Kylän yht. vesialue

1

Yhteinen vesialue (631-407-876-3, 684-422-876-1) Lahdenvainion
Nurminen Petrik Lahdenvainion osakaskunta

1

1

684-422-876-1

Yhteinen vesialue (631-407-876-3, 684-422-876-1)
0,32

1

SIRPPUJOKI

Johtela Juha Edväisten osakaskunta

1

1

895-428-876-2

SIRPPUJOKI

60,00

1

VESIALUE

Helistölä Lei Kukaisten osakaskunta

1

1

895-483-876-1

VESIALUE

60,00

1

YHT. VESIALUE

Kivikankare Terttu Peurasaaren eteläpään osakaskunta

1

1

895-435-876-2

YHT.VESIALUE

56,70

1

YHT.VESIALUE

Ellä Alpo Hyynisten osakaskunta

1

0

895-411-876-2

YHT.VESIALUE

42,04

0

Hilttiöjärven suojeluyhdistys

Hurme Esa

1

Laitilan kalastusalue

Pekka Yli-kaila

1

Laitilan kalastusalue

Koskinen Veli-Matti

1

Kalannin kunnan luodot

Vuorinen Antero

1

Kalannin kunnan luodot

Siivonen Jari

1

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Suominen Paavo

1

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Sivil Mika

1

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Salmi Juhani

1

53,62
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och tillsynsverket för social- och hälsovården kan
slutligt avgöra ärendet, dock högst till 31.12.2019.
– Temporärt förbjudit Nadezda Koptjajeva (f. 1961)
att utöva läkaryrket. Det temporära förbudet är i
kraft tills en sådan utredningen erhållits att Tillståndsoch tillsynsverket för social- och hälsovården kan
slutligt avgöra ärendet, dock högst till 16.12.2020.
– Slopat begränsningen av läkare Mikko Antero
Vahvaselkäs (f. 1979) rätt att utöva yrket.
– Slopat begränsningen av läkare Katja Anneli von
Schönemans (f. 1977) rätt att utöva yrket.
I Helsingfors 17.12.2018
Mervi Kärkkäinen, jurist
189512

MUU VIRANOMAISPÄÄTÖS/
TIEDOK SIANTO

Övriga myndighetsbeslut/tillkännagivande
Kuohun osayleiskaavaehdotus nähtävänä
Osayleiskaavaehdotus pidetään julkisesti nähtävänä
28.12.2018–31.1.2019 maankäyttö- ja rakennuslain
65 §:n sekä -asetuksen 19 §:n mukaisesti Palvelupiste
Hannikaisessa, osoite: Kivääritehtaankatu 6, ovi A1.
Aineisto on nähtävillä myös netissä https://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/vireilla (Kuohu-Vesanka alue).
Kirjalliset muistutukset on osoitettava kaupunkirakennelautakunnalle ja toimitettava Jyväskylän kaupungin kirjaamoon osoitteella PL 193, 40101 Jyväskylä (käyntiosoite: Vapaudenkatu 32) tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@jyvaskyla.fi viimeistään
31.1.2019 ennen kello 15.00.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa
lehdessä.
21.12.2018
Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennelautakunta
189333

Ilmoitus päätöksestä
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) nojalla 11.12.2018
antanut päätöksen seuraavasta lupahakemuksesta:
Hakija: Oy Forcit Ab
Diaarinumero: 5717/31/2018
Sijainti: Sotkamo Silver Oy:n kaivosalue, Hopeatie 20,
88600 Sotkamo
21.12.2018/149

Kuvaus toiminnasta: Päätös koskee emulsioräjähdysaineen valmistukseen käytettävien kemikaalien varastointia Sotkamo Silver Oy:n kaivosalueella. Merkittävimmät varastoitavat kemikaalit ovat emulsiomatriisi (Ox. Sol. 3, Eye Irrit. 2), jota varastoidaan
32 tonnia ja kaasutusliuos (Ox. Liq. 3; Acute Tox. 4;
Eye Irrit. 2), jota varastoidaan 2 tonnia. Kemikaaleja
käytetään emulsioräjähdysaineen valmistukseen panostusajoneuvoilla työkohteessa.
Päätöksen pitäminen nähtävillä: Päätös on nähtävillä
9.2.2019 saakka Tukesissa (Yliopistonkatu 38, Tampere).
Päätöksen pitämisestä nähtävillä julkaistaan 21.12.2018
ilmoitus Virallisessa lehdessä ja Sotkamo-lehdessä
sekä Tukesin kotisivuilla www.tukes.fi.
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen
julkaisemisesta Virallisessa lehdessä. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta on päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.
Lisätietoja: ylitarkastaja Aki Ijäs, 029 505 2682
189336

Yleistiedoksianto
Lapin, Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen elinkeino- liikenne ja ympäristökeskukset asettavat
kalastuslain (379/2015) 129 § nojalla koolle kutsuttavien kalatalousalueiden ensimmäisten yleiskokousten kokouskutsut nähtäville 2.1.2019 alkaen ELYkeskusten verkkosivulle http://www.ely-keskus.fi/web/
ely/kalatalousalueiden-ensimmaiset-yleiskokoukset.
Kalatalousalueiden kokouskutsut ja kokouspöytäkirjat ovat nähtävissä vähintään kokousten oikaisuvaatimusajan päättymiseen asti.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa
lehdessä.
Offentlig delgivning
NTM-centralerna i Lappland, Norra Savolax och
Egentliga Finland sammankallar fiskeriområdena
till deras första stämmor i enlighet med 129 § i lagen
om fiske (379/2015). Stämmokallelserna finns fr.o.m.
2.1.2019 tillgängliga på NTM-centralernas webbsidor http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kalatalous-

Virallinen lehti

17

MUUT KUULUTUKSET • MUU VIRANOMAISPÄÄTÖS/TIEDOKSIANTO

alueiden-ensimmaiset-yleiskokoukset. Fiskeriområdenas stämmokallelser samt stämmoprotokoll finns
tillgängliga på webben åtminstone fram till att tiden för
omprövningsbegäran gällande stämmorna har gått ut.
Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter det
att meddelandet publicerades i Officiella tidningen.
Almmolaš diehtunaddin
Lappi, Davvi-Savo ja Varsinais-Suoma ealáhusjohtalus- ja birasguovddážat bidjet guolledoalloguovlluid vuosttas oktasaščoahkkimiid, mat bovdejuvvojit čoahkkái guolástanlága (379/2015) 129 §
vuođul, čoahkkinbovdehusaid 2.1.2019 rájes oaidninláhkai EJB-guovddážiid neahttasiidduide http://www.
ely-keskus.fi/web/ely/kalatalousalueiden-ensimmaisetyleiskokoukset. Guolledoalloguovlluid čoahkkinbovdehusat ja čoahkkinbeavdegirjjit leat oaidninláhkai
uhcimustá čoahkkimiid njulgengáibádusáigge nohkama rádjai.
Diehtunoažžun gehččo leat dáhpáhuvvan čihččet
beaivve almmuhusa olggosaddimis Virallinen lehtis.
Almostiättunadelem
Laapi, Tave-Savo já Varsinais-Suomâ iäláttâsjotolâh já pirâskuávdááh asâtteh kuálástuslaavâ
(379/2015) 129 § vuáđuld čuákán koccoomnáál
kyelituálukuávlui vuossâmui almosčuákkimij čuákkimpovdiittâsâid uáinimnáál 2.1.2019 rääjist IJPkuávdái viermisiijđon http://www.ely-keskus.fi/web/
ely/kalatalousalueiden-ensimmaiset-yleiskokoukset.
Kyelituálukuávlui čuákkimpovdiittâsah já čuákkimpevdikirjeh láá uáinimnáál ucemustáá čuákkimij
njuolgimvátámâšääigi nuuhâm räi.
Tiättunfinnim annoo tábáhtum čiččâd peeivi almottâs almostitmist Virallinen lehti- loostâst.
Takaiteâttanouddmõš
Lappi, Pohjois-Savon da Varsinais-Suomen ELYkõõskõõzz peʹjje kueʹllšeeʹllemlääʹjj (379/2015) 129
§:tt vuäivva õʹhtte kåččmi kueʹlltäällvuuʹdi vuõssmõs takaisåbbri såbbrakåččmõõžž vueiʹnnemnalla
2.1.2019 ääʹljeel JTP-kõõskõõzzi neʹttseeidaid: http://
www.ely-keskus.fi/web/ely/kalatalousalueiden-ensimmaiset-yleiskokoukset. Kueʹlltäällvuuʹdi såbbrakåččmõõžž da sååbbarpåʹrddǩeeʹrj liâ vueiʹnnemnalla uuʹccmõsân såbbri vuõiǥeemõõlǥtemääiʹj puuttmõõžž räjja.
18

Teâttânvuäǯǯmõõžž ǩiõččât šõddâm čiiččad peiʹvven
iʹlmmtõõzz čõõđtummšest Virallinen lehti-gaʹzeââʹtest.
189351 (1-2)

Ilmoitus verkkotoimilupien julistamisesta haettavaksi
Verkkotoimiluvat yleiseen teletoimintaan Ahvenanmaan maakunnassa taajuusalueilla 1 920–1 980 megahertsiä ja 2 110–2 170 megahertsiä (2 100 megahertsin taajuusalue).
Valtioneuvosto julistaa sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 7 §:n nojalla haettavaksi verkkotoimiluvat teletoimintaan 2 100 megahertsin taajuusalueilla Ahvenanmaan maakunnassa.
Toimiluvat myönnetään lain 10 §:ssä säädetyssä vertailevassa menettelyssä.
Toimilupahakemus liitteineen on toimitettava liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (yhteystiedot löytyvät osoitteesta https://www.lvm.fi/asiointiministeriossa). Hakuaika päättyy 18.1.2019 klo 12.00.
Lisätietoja toimiluvista ja hakumenettelystä on nähtävillä valtioneuvoston verkkosivuilla osoitteessa
www.lvm.fi/toimiluvat.
Meddelande om ledigförklaring av nätkoncessioner
Nätkoncessioner för allmän televerksamhet i landskapet Åland i frekvensområdena 1 920–1 980 MHz
och 2 110–2 170 MHz (frekvensområdet 2 100 MHz).
Statsrådet förklarar med stöd av 7 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) nätkoncessioner för televerksamhet i frekvensområdet
2 100 MHz i landskapet Åland lediga att sökas.
Koncessionerna beviljas genom ett jämförelseförfarande enligt lagens 10 §.
Koncessionsansökan med bilagor ska lämnas till
kommunikationsministeriets registratorskontor (kontaktuppgifterna finns på webbadressen https://www.
lvm.fi/sv/att-utratta-arenden-vid-ministeriet). Ansökningstiden går ut den 18 januari 2019 kl. 12.00.
Ytterligare information om koncessionerna och ansökningsförfarandet finns på statsrådets webbplats
på adressen www.lvm.fi/toimiluvat.
189370

Officiella tidningen
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Kantaja: Mynämäen-Nousiaisten Osuuspankki
Vastaaja: Vainio-Kaila, Matti, 040759-, osoite tuntematon.
Yksipuolisen tuomion nähtävilläolo: Yksipuolinen
tuomio on nähtävillä 30 päivän ajan tämän kuulutuksen julkaisemisesta Varsinais-Suomen käräjäoikeuden kansliassa. Takaisinsaanti alkaa tämän kuulutuksen julkaisemispäivästä.
Asia: Saatava, velkakirja
Varsinais-Suomen käräjäoikeus on 20.7.2017 antanut yksipuolisen tuomion ja tuomion nro 17/21785,
jolla Matti Vainio-Kaila Oy ja Matti Vainio-Kaila on
velvoitettu henkilökohtaisesti sekä Vainio-Kaila vakuuksien arvosta suorittamaan yhteisvastuullisesti
kantajalle velkakirjan IBAN FI82 5295 9280 0009
71 perusteella pääomaa 585 000,00 euroa viivästyskorkoineen 8.11.2016 lukien, korkoa 16 609,86 euroa viivästyskorkoineen 8.11.2016 lukien, kertynyttä viivästyskorkoa 7 468,00 euroa ja kuluja 599,60
euroa. Vainio-Kaila on lisäksi velvoitettu suorittamaan kantajalle velkakirjan IBAN FI07 5295 9280
0009 63 perusteella pääomaa 39 110,26 euroa viivästyskorkoineen 13.12.2016 lukien, kertynyttä viivästyskorkoa 1 008,92 euroa ja kuluja 32,30 euroa
sekä kuulutusmaksu 170,00 euroa viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua ratkaisun antopäivästä lukien. Vielä Matti Vainio-Kaila Oy ja Vainio-Kaila
on velvoitettu suorittamaan oikeudenkäyntikulut
246,00 euroa viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.
Vakuuskohteet: 503-429-2-39, 503-429-2-43, 400429-8-18
20.12.2018
Katja Frondelius-Mäkinen
käräjätuomari
189604
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Övriga myndighetsbeslut/tillkännagivande
Yleistiedoksianto
Lapin, Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen elinkeino- liikenne ja ympäristökeskukset asettavat
kalastuslain (379/2015) 129 § nojalla koolle kutsuttavien kalatalousalueiden ensimmäisten yleiskokousten kokouskutsut nähtäville 2.1.2019 alkaen
4.1.2019/1

ELY-keskusten verkkosivulle http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kalatalousalueiden-ensimmaisetyleiskokoukset. Kalatalousalueiden kokouskutsut ja
kokouspöytäkirjat ovat nähtävissä vähintään kokousten oikaisuvaatimusajan päättymiseen asti.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa
lehdessä.
Offentlig delgivning
NTM-centralerna i Lappland, Norra Savolax och
Egentliga Finland sammankallar fiskeriområdena
till deras första stämmor i enlighet med 129 § i lagen
om fiske (379/2015). Stämmokallelserna finns
fr.o.m. 2.1.2019 tillgängliga på NTM-centralernas
webbsidor http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kalatalousalueiden-ensimmaiset-yleiskokoukset. Fiskeriområdenas stämmokallelser samt stämmoprotokoll finns tillgängliga på webben åtminstone fram
till att tiden för omprövningsbegäran gällande stämmorna har gått ut.
Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter det
att meddelandet publicerades i Officiella tidningen.
Almmolaš diehtunaddin
Lappi, Davvi-Savo ja Varsinais-Suoma ealáhusjohtalus- ja birasguovddážat bidjet guolledoalloguovlluid vuosttas oktasaščoahkkimiid, mat bovdejuvvojit čoahkkái guolástanlága (379/2015) 129 §
vuođul, čoahkkinbovdehusaid 2.1.2019 rájes oaidninláhkai EJB-guovddážiid neahttasiidduide http://
www.ely-keskus.fi/web/ely/kalatalousalueiden-ensimmaiset-yleiskokoukset. Guolledoalloguovlluid
čoahkkinbovdehusat ja čoahkkinbeavdegirjjit leat
oaidninláhkai uhcimustá čoahkkimiid njulgengáibádusáigge nohkama rádjai.
Diehtunoažžun gehččo leat dáhpáhuvvan čihččet
beaivve almmuhusa olggosaddimis Virallinen lehtis.
Almostiättunadelem
Laapi, Tave-Savo já Varsinais-Suomâ iäláttâsjotolâh já pirâskuávdááh asâtteh kuálástuslaavâ
(379/2015) 129 § vuáđuld čuákán koccoomnáál
kyelituálukuávlui vuossâmui almosčuákkimij čuákkimpovdiittâsâid uáinimnáál 2.1.2019 rääjist IJP-
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kuávdái viermisiijđon http://www.ely-keskus.fi/
web/ely/kalatalousalueiden-ensimmaiset-yleiskokoukset. Kyelituálukuávlui čuákkimpovdiittâsah já
čuákkimpevdikirjeh láá uáinimnáál ucemustáá
čuákkimij njuolgimvátámâšääigi nuuhâm räi.
Tiättunfinnim annoo tábáhtum čiččâd peeivi almottâs almostitmist Virallinen lehti- loostâst.
Takaiteâttanouddmõš
Lappi, Pohjois-Savon da Varsinais-Suomen ELYkõõskõõzz peʹjje kueʹllšeeʹllemlääʹjj (379/2015) 129
§:tt vuäivva õʹhtte kåččmi kueʹlltäällvuuʹdi vuõssmõs takaisåbbri såbbrakåččmõõžž vueiʹnnemnalla
2.1.2019 ääʹljeel JTP-kõõskõõzzi neʹttseeidaid: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kalatalousalueidenensimmaiset-yleiskokoukset. Kueʹlltäällvuuʹdi såbbrakåččmõõžž da sååbbarpåʹrddǩeeʹrj liâ vueiʹnnemnalla uuʹccmõsân såbbri vuõiǥeemõõlǥtemääiʹj
puuttmõõžž räjja.
Teâttânvuäǯǯmõõžž ǩiõččât šõddâm čiiččad peiʹvven iʹlmmtõõzz čõõđtummšest Virallinen lehtigaʹzeââʹtest.

pungin ympäristöterveydenhuollon toimistossa, Eeronkatu 10.
Valitusoikeus päätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Valitusviranomainen on Hämeenlinnan hallinto-oikeus.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.
Lisätietoja asiasta antavat ympäristöterveystarkastajat Pirjo Lonka-Huotari puh. (014) 266 2379 ja Vesa
Ilmola puh. (014) 266 2373. Sähköpostiosoitteet
ovat muotoa etunimi.sukunimi@jkl.fi
Jyväskylässä 4.1.2019
Jyväskylän kaupunki, Ympäristöterveydenhuolto
189596

YKSITYISET KOKOUKSET
JA ILMOITUKSET
Enskilda stämmor och annonser

189351 (2-2)

YHTIÖN TAI YHDISTYKSEN
KOK OU S K UT S U T

Yleistiedoksianto tupakkalain (549/2016) 79 §:n
mukaisen tupakointikiellon määräämisestä
Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuollossa on tehty päätökset 29.11.2018 § 42 ja 18.12.2018
§43 tupakointikieltohakemusten perusteella.
Päätökset koskevat tupakoinnin kieltämistä taloyhtiön osakkaiden hallinnassa olevilla asuntojen parvekkeilla: Asunto Oy Vadelmavarikko, osoite: Vadelmakuja 2, 40340 Jyväskylä ja Asunto Oy Ilmarisenkatu 16-18, osoite: Ilmarisenkatu 16, 40100
Jyväskylä.
Päätösasiakirjat liitteineen ovat nähtävissä muutoksenhakuaikana (11.1.–11.2.2019) Jyväskylän kau-
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Bolags- eller föreningsstämmor
Asunto Oy Amfinhuipun ylimääräinen yhtiökokous pidetään 22.1.2019 klo 18.00. Kokouspaikka
on Tyrskyvuori 11, kerhohuone, 02320 Espoo.
Taloyhtiön hallitus esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle: päätetään huoneiston Tyrskyvuori 11 C
25, 02320 Espoo (osakkeet 3609–3771) halllintaanotosta kolmeksi vuodeksi asunto-osakeyhtiölain 8
luvun 2 §:n 1 momentin perusteella.
Asunto Oy Amfinhuippu
hallitus
189607

Officiella tidningen

4.1.2019/1

Asialista
1.

Kokouksen avaaminen - ELY-keskuksen virkamies avaa kokouksen

2.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa

3.

Hyväksytään äänestysluettelo ja osallistujaluettelo

4.

Käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5.

Hyväksytään kokouksen esityslista

6.

Sirppujoen kalatalousalue-nimisen kalatalousalueen järjestäytyminen VarsinaisSuomen ELY-keskuksen päätöksen 13.12.2017 dnro 4824/5730/2017 mukaisesti.

7.

Käsitellään esitystä kalatalousalueen säännöiksi

8.

Valitaan kalatalousalueen hallitukseen 9 hallitusjäsentä (Kalastuslaki 27 §). Valitaan
hallituksen jäsenistä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Valitaan
tilintarkastajat

9.

Valitaan kalatalousalueen edustaja alueelliseen kalatalouden yhteistyöryhmään
(kalastuslaki 33 §) ja edustajan varahenkilö

10.

Muut asiat
(esimerkiksi kalastuksenvalvojien valtuuttaminen, käyttö- ja hoitosuunnitelman
valmistelusta keskusteleminen)
Hilttiönjärven suojeluyhdistyksen anomus

11.

Keskustelu

12.

Kokouksen päättäminen

Sirppujoen kalatalousalueen säännöt

1§
Nimi, kotipaikka ja toimialue
Kalatalousalueen nimi on Sirppujoen Kalatalousalue ja sen hallinnon kotipaikkana on Laitila.
Kalatalousalue käsittää seuraavat vesialueet: Makeanvesiallas (40 000 ha), Laitilan, Uudenkaupungin,
Pyhärannan, Vehmaan ja Rauman järvi- ja jokivedet (1 900 ha) Karttaliite 1. Kalatalousalueen
vesipinta-ala on yhteensä 41 900 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 (379/2015) 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 on
kalatalousalueen yleiskokouksessa oikeus yhteen edustajaan, jolla on kokouksessa läsnäolo- ja
puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Kalatalousalueen jäsenet valitsevat edustajansa omien sääntöjensä mukaisesti. Yleiskokouksessa
kokousedustajien tulee osoittaa puhe- ja äänivaltansa kokouksen hyväksymällä tavalla.
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.
Kirjallinen ilmoitus kalatalousalueen yleiskokouksesta on lähetettävä postin tai sähköpostin
välityksellä vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jokaiselle äänioikeutetulle jäsenelle, jonka
osoite on tiedossa. Kokouskutsu on samassa ajassa toimitettava kalatalousviranomaiselle. Lisäksi
kokouskutsu julkaistaan kalatalousalueen internetsivulla.
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 hallituksen
varapuheenjohtajaksi

sekä

yksi

hallituksen

jäsenistä

puheenjohtajaksi

ja

yksi

jäsen

2) valitsee tilintarkastajan ja, jollei tilintarkastajaksi valita tilintarkastustoimistoa, varatilintarkastajan;
3) päättää tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen 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.
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 kolmen (3) äänivaltaisen jäsenen edustajana ja
käyttää niille kuuluvaa äänivaltaa. Pienten vesialueiden yhteenliittymää katsotaan tältä osin yhdessä
yhdeksi äänivaltaiseksi jäseneksi.
Yleiskokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai kalatalousalueen kokouksen niin päättäessä myös
tietoliikenneyhteyden kautta.
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
enintään niin monen henkilön nimen kuin on valittavia. Liian monta nimeä sisältävät vaaliliput
hylätään.
8§
Kalatalousalueen hallitus
Kalatalousalueen hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme
vuotta. Hallituksen jäsenistä valitaan vuosittain kolmannes. Kahtena ensimmäisenä vuotena
hallitusjäsenten erovuoroisuus ratkaistaan arvalla.
Hallitus voi valita tarpeellisiksi katsomiaan 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.
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. Kalatalousalueen virallinen
ilmoitustaulu on kalatalousalueen toimistossa ja internet -sivut.
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 31. päivään 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 hallintooikeuteen. Oikaisuvaatimukseen ja muutoksenhakuun sovelletaan, mitä siitä on voimassa olevassa
kalastuslaissa ja hallintolaissa säädetty.
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 käytetään.
Muilta osin noudatetaan kalastuslakia ja sen nojalla annettuja asetuksia ja määräyksiä sekä
yhdistyslain 11, 17, 20, 22, 24 §:ää, 26 §:n 2 momenttia, 27–31 §:ää, 35 §:n 2 momenttia ja 36 §:ää.
Nämä säännöt on hyväksytty kalatalousalueen yleiskokouksessa Uudessakaupungissa 11.2.2019
Kalatalousalueen yleiskokouksen puolesta
____________________________
______________________________

______________________________

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
Sirppujoen kalatalousalue
Puheenjohtaja:
Osoite:
S.posti:

Pekka Yli-Kaila
Pihamäentie 19
23800 Laitila
Pekka.Ylikaila@gmail.com

