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

ANVISNING FÖR OMPRÖVNINGSBEGÄRAN
Den vars rätt berörs av ett beslut som fattats av ett fiskeriområdes stämma eller styrelse eller av en
verksamhetsledare med stöd av 27 § 3 mom., får begära omprövning av beslutet hos fiskeriområdets
stämma på den grunden att beslutet inte tillkommit i laga ordning eller att det står i strid med lag, förordning
eller fiskeriområdets stadgar eller avviker från planen för nyttjande och vård.
Innehåll och undertecknande
I omprövningsbegäran, som riktas till fiskeriområden, ska följande uppgifter ingå:
- namn och hemkommun för den som begär omprövning
- det beslut i vilket ändring söks, vilka delar av beslutet som ändring söks i, vilka ändringar som yrkas och på
vilka grunder
- postadress och telefonnummer samt eventuell e-postadress under vilka den som begär omprövning kan
tillställas meddelanden i ärendet.
Om talan för den som begär omprövning förs av dennes laglige representant eller ombud, eller om
omprövningsbegäran har upprättats av annan person, bör också denna persons namn och hemkommun
meddelas i omprövningsbegäran. Den som begär omprövning, dennes lagliga representant eller ombud bör
underteckna omprövningsbegäran.
Bilagor
Till omprövningsbegäran ska bifogas
- det beslut som begäran gäller, i original eller kopia
- intyg över delfåendet eller annan utredning över den tidpunkt då tidsfristen för omprövningsbegäran
började
- ombudets fullmakt, om ombudet inte är advokat eller allmänt rättsbiträde
- de handlingar som den som begär omprövning anför som stöd för sitt yrkande, ifall dessa inte tidigare
tillställts myndigheten
Tidsfrist
Omprövning ska begäras inom 30 dagar. Tidsfristen börjar löpa dagen efter delfåendet. Dagen för
delfåendet beräknas enligt följande:
- Om beslutet har överlämnats till den som beslutet gäller, hans eller hennes ombud eller bud, framgår
delfåendedagen av stämpeln i beslutet
- Om beslutet har skickats mot mottagningsbevis, framgår delfåendedagen av mottagningsbeviset
- Om beslutet har postats som sedvanligt brev, anses mottagaren ha fått del av det den sjunde dagen efter att
det postades, om inget annat framgår
- Om beslutet har skickats för kännedom på något annat sätt till någon annan än mottagaren av beslutet
(mellanhandsdelgivning), anses mottagaren av beslutet ha fått del av beslutet den tredje dagen efter den dag
som framgår av delgivnings- eller mottagningsbeviset.
Inlämnande
Omprövningsbegäran kan inlämnas till fiskeriområden personligen, genom ombud eller bud, som betald
postförsändelse, per telefax eller e-post. Förmedlingen av omprövningsbegäran sker på avsändarens
ansvar.
Omprövningsbegäran ska vara framme vid fiskeriområden under tjänstetid innan tidsfristen på 30 dagar har
gått ut för att omprövningsbegäran ska kunna prövas. Om tidsfristens sista dag är en helgdag, en lördag,
självständighetsdagen, första maj, julafton eller midsommarafton, fortsätter tidsfristen ändå därpå följande
vardag till tjänstetidens utgång.
Behandlingsavgift
Beslutet på omprövningsbegäran är avgiftsfritt.
Kontaktuppgifter
Vanda ås fiskeriområde
Ordförande: Sampo Vainio
Besöksadress: Hopeapajuntie 20, 05400 Jokela
tfn: 050 5922514
epost: sampo.vainio(at)vesi-ilma.fi

