
KARJALAN PYHÄJÄRVEN KALATALOUSALUE 

 

Vuosikokous 2022 

Aika: 25.4.2022 klo 13.00 

Paikka: Pivanka Kesälahti 

 

Kokouspöytäkirja: 

 

1. Kokouksen avaus 

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Mujunen avasin kokouksen klo 15.02. 

 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjan tekijän valinta 

Puheenjohtajaksi valittiin Heikki Mujunen. Pöytäkirjantekijäksi valittiin Taina Ahosola.  

 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vesa Turunen ja Pertti Vaittinen. 

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina. 

 

4. Todetaan äänioikeutetut kokousedustajat 

Kokouksessa oli läsnä 7 äänioikeutettuja jäsentä. Heillä oli käytössään yhteensä 15 ääntä. 

Paikalla on myös 4 henkilöä ilman äänivaltaa. Äänestysluettelo/osallistujalista on 

kokouspöytäkirjan liitteenä. 

 

5. Päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokouskutsut on lähetetty 23.3.2022, joten kokous todettiin sääntöjen määräämällä tavalla 

koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

6. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Lisättiin esityslistan kohtaan 11. Kesälahden kalakerhon avustushakemuksen käsittely sekä 

Hummonvaaran kyläyhdistyksen hakemus lasten tapahtumien järjestämiseen. Muihin 

asioihin lisättiin kalastuksenvalvojien valtuuttaminen ja uistelukilpailuhakemuksen käsittely. 

Ari Pitko kertoo Keski-Karjalan vetouistelijoiden 25v juhlasta ja kertyneiden varojen jaosta. 

Täydennetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

7. Kertomus tilikauden 2021 toiminnasta (Liite 1) 

Kertomus tilikauden toiminnasta 2021 hyväksyttiin liitteen 1. mukaisena 

 

8. Vuoden 2021 tilit ja tilintarkastajan lausunto (Liite 2, tuloslaskelma ja tase) 

Käsiteltiin vuoden 2021 tuloslaskelma ja tase, jonka jälkeen kuultiin tilintarkastajan 

lausunto. Tilit vahvistettiin huomautuksitta.  

 

9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille 

Päätettiin myöntää yksimielisesti vuoden 2021 hallinnosta ja tileistä vastuuvapaus 

tilivelvollisille.  
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10. Toimihenkilöiden palkkiot vuodelle 2022 

Hallituksen esitys: 

o Puheenjohtajan palkkio 400 euroa / vuosi. 

o Hallituksen jäsenille matkakorvaus valtion matkustussäännön mukaan 0,46 

€/km ja hallituksen kokouksen yhteydessä ruokailu.  

o Kalatalouskeskuksen tekemä kalastuksenvalvonta laskua vastaan. 

o Kalastuksenvalvonta: Kalatalouskeskuksen tekemä valvonta laskua vastaan 

Alueen omille valvojille maksetaan valvonnasta korvaus 100 euroa / 

valvontakerta. 

 

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys. 

 

11. Talousarvio vuosille 2022 ja 2023 (Liitteet 3 ja 4) 

Lisättiin nuorisotoimintaan kummallekin vuodelle 200 euroa. Päätettiin hyväksyä talousarvio 

vuodelle 2022 liitteen 3. mukaisena yllämainituin lisäyksin. Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 

2023 liitteen 4. mukaisena ylämainituin lisäyksin. Hyväksyttiin Kesälahden kalakerhon (500 

€) ja Hummonvaaran kyläyhdistyksen (200 - 500 €) hakemukset lasten kalatapahtumien 

järjestämiseen. Keskusteltiin vähempiarvoisen kalan pyyntituesta ja päätettiin, että hallitus 

tekee linjauksen mitä on vähempiarvoinen kala ja mitkä ovat avustuksen myöntämisen 

kriteerit. 

 

12. Toimintasuunnitelma vuosille 2022 ja 2023 (Liitteet 5 ja 6)  

Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 hyväksyttiin liitteen 5. mukaisena. Toimintasuunnitelma 

vuodelle 2023 hyväksyttiin liitteen 6.mukaisena. 

 

13. Istutussuunnitelma (Liite 7) 

Vuoden 2023 taimenen istutuspaikkoja ehkä syytä vielä miettiä, onko kolme istutuspaikkaa 

hyvä ratkaisu näillä kalanpoikas- ja polttoaineen hinnoilla. Päätettiin, että hallitus käsittelee 

vuoden 2023 istutussuunnitelman ja miettii istutuspaikat sekä tekee vuosille 2024 - 2027 

uuden suunnitelman. Päätettiin, että ei istuteta siikaa vaan varataan kyseiset 1 000 euroa 

taimenelle, jotka vietäisiin jokiin tai ainakin lähelle niitä. Hyväksyttiin suunnitelma muilta 

osin liitteen 7. mukaisena. 

 

14. Viehekalastuslupien hinnat ja myyjät vuodelle 2023 (Liite 8) 

Lupahinnat ja myyjät hyväksyttiin liitteen 8. mukaisena tarkentaen että matkailulupa on 

matkailuyrittäjiä varten 

 

15. Kalastusrajoitukset vuodesta 2023 alkaen 
ELY-keskuksen kalastusrajoituspäätös on voimassa vuoden 2022 loppuun asti.  
Hallituksen esitys: 

 verkkokalastusta koskevalle rajoitukselle ei haeta jatkoa:  
Pinta- ja välivesikalastuksessa pienin sallittu solmuväli 65 mm ja suurin verkon korkeus 
6m. (rajoitus ei koske muikun kalastusta) 
 

 salmia koskeville rajoituksille haetaan jatkoa: 
Syrjäsalmi: seisovilla pyydyksillä kalastus kielletty 100 m säteellä rauta- ja 
maantiesillasta.  
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Piikkeensalmi ja Juurikkasalmi: seisovilla pyydyksillä kalastus kielletty 100 m säteellä 
sillasta 
 
Päätettiin verkkokalastusrajoitusten osalta seuraavaa: Pintavesikalastuksessa pienin 

sallittu solmuväli 65 mm (ei koske muikun kalastusta). 

 

Salmipaikkoja koskeville rajoituksille päätettiin hakea jatkoa. 

 

16. Hallituksen jäsenten valinta  

Erovuorossa ovat Heikki Mujunen, Ari Pitko ja Pertti Vaittinen. Mika Lännenpää (valittu 

vuonna 2020) on eronnut hallituksesta, joten hänen tilalleen on valittava uusi jäsen kaudelle 

2022. Hallitukseen esitettiin valittavaksi Heikki Mujunen, Ari Pitko ja Pertti Vaittinen. Muita 

esityksiä ei tullut, joten hallitukseen kaudelle 2022 - 2024 valittiin Heikki Mujunen, Ari Pitko 

ja Pertti Vaittinen. Mika Lännenpään tilalle esitettiin Pekka Uuksulaista. Muita esityksiä ei 

tullut, joten valittiin kaudelle 2022 Pekka Uuksulainen. 

 

17. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 

Puheenjohtajana on toiminut Heikki Mujunen ja varapuheenjohtajana Pertti Vaittinen. Pertti 

Vaittinen ilmoitti että ei ole käytettävissä varapuheenjohtajan tehtäviin. Puheenjohtajaksi 

valittiin Heikki Mujunen ja varapuheenjohtajaksi valittiin Ari Pitko. 

 

18. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta 

Tilintarkastajaksi valittiin HTM Raimo Liukku. Pentti Hämäläinen ei ole enää käytettävissä 

varatilintarkastajaksi. Varatilintarkastajaksi on käytettävissä KHT Mira Tahvanainen Joen 

tilintarkastus Oy:stä. Päätettiin valita varatilintarkastajaksi Mira Tahvanainen. 

 

 

19. Täydennetyn käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksyminen 

Hallitus on kokouksessaan täydentänyt käyttö- ja hoitosuunnitelmaa ELY-keskuksen 

ohjeistuksen mukaisesti. Suunnitelma on myös käsitelty Vuoksen eteläisessä kalatalouden 

yhteistyöryhmässä ja suunnitelmaan on tehty ELY-keskuksen kommenttien perusteella 

korjauksia. Käytiin läpi KHS:aan tehdyt täydennykset ja korjaukset. Päätettiin muuttaa 

KHS:n liitteessä 2. olevat esitykset kalastusrajoituksiksi kohdassa 15 päätetyn mukaisiksi. 

Päätettiin hyväksyä korjattu ja täydennetty käyttö- ja hoitosuunnitelma ELY-keskuksen 

vahvistettavaksi. 

 

20. Muut asiat 

 Kalastuksenvalvojien valtuuttaminen. Valtuutettiin Markku Karvinen, Tero Varis, 

Jukka Aspelund ja Pyry Pihlasvaara kalastuksenvalvojiksi Karjalan Pyhäjärven 

kalatalousalueelle. Valtuutus on voimassa toistaiseksi. 

 Keski-Karjalan vetouistelijat ry hakee lupaa seuraaville uistelukilpailuille: 

Savo-Karjalan cup osakilpailu 18.6. ja Pohjois-Karjalan cup osakilpailu Pajari-

Uistelu 19.6. 10-17 

Kilpailualue molemmissa kisoissa: Hummonselkä, Pajarinselkä, Hiekanpäänselältä 

Havukkasaaren päähän linjalla Paksuniemi-Marjoniemi. Hyvönlahti, Riihilahti, 

Heinniemenselkä ja Ukonniemenselkä, takarajana Ristiniemi-Akanlahti linja. 

Kilpailukalat alamittoineen: taimen 51cm, järvilohi 61cm, hauki ei alamittaa, ahven 

25cm, kuha 46cm, muut kalat 40cm  
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Päätettiin myöntää lupa molempien kilpailuiden järjestämiseen. 

 Ari Pitko kertoi Keski-Karjalan vetouistelijoiden 25v juhlasta ja kertyneiden varojen 

jaosta. Muistamiset pyydettiin rahana ja että varat käytetään taimenistutuksiin. Tällä 

hetkellä potti on 570 euroa ja varat siirretään alueen tilille, kunhan loput muistamiset 

tulevat. Kalatalousalue muistaa seuraa lahjakortilla/korteilla 500 eurolla. Laitetaan 

onnitteluviesti nettisivuille. 

 Toiminnanjohtaja selvittää, että missä voitaisiin tehdä siikojen lajitutkimus ja mitä se 

tulisi kustantamaan. Kalastajat voivat kalastaa tarvittavat siiat ja toimittaa ne 

tutkittavaksi. 

 

 

21. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 16.05. 

 

 

 

 

________________________  __________________________ 

Heikki Mujunen puheenjohtaja  Taina Ahosola, sihteeri 

 

 

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksessa tehtyjä päätöksiä. 

 

 

 

________________________  __________________________ 

Vesa Turunen   Pertti Vaittinen  



 
                                                                                                                                        
    
KARJALAN PYHÄJÄRVEN KALATALOUSALUE  KOKOUSKUTSU 
 
Toiminnanjohtaja Mervi Paajanen 
Rekkatie 11 A 1 
80100 JOENSUU 
puh. 050-574 3898 
mervi.paajanen@muikkusuomi.fi 

                                                                                                    Joensuu 23.3.2022 

 

 

 

Karjalan Pyhäjärven kalatalousalueen jäsenille 

 

 

Karjalan Pyhäjärven kalatalousalueen vuosikokous pidetään maanantaina 25.4.2022 klo 13.00 

Pivangassa Kesälahdella.  
 

            
Kokouksessa käsitellään ja päätetään liitteenä olevan esityslistan mukaiset asiat. 
 
Kokousedustajien on tarvittaessa todistettava valtuutuksensa valtakirjalla, pöytäkirjaotteella tai 
jollakin muulla luotettavalla tavalla.  
      
Kokouksesta laadittava pöytäkirja on nähtävillä kalatalousalueen nettisivuilla osoitteessa 
karjalanpyhajarvenkalatalousalue.fi 26.4.2022 alkaen. Pöytäkirja pidetään nähtävillä myös 
Joensuussa Pohjois-Karjalan kalatalouskeskuksessa, Rekkatie 11 A 1, 26.4.- 10.5.2022.  
(avoinna sopimuksesta)  
 

 

 
           
 Hallituksen puheenjohtaja                  Merk.  Heikki Mujunen 
                                                                                        Heikki Mujunen 
 
 
  
 Toiminnanjohtaja               Mervi Paajanen 
 
 Liitteet: Esityslista liitteineen.   



KARJALAN PYHÄJÄRVEN KALATALOUSALUE    
Vuosikokous 25.4. klo 13.00 
Pivanka, Kesälahti 
 
 
 
ESITYSLISTA: 
 

 
1. Kokouksen avaus 

 
2. Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjan tekijän valinta 
 
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

 
4. Todetaan äänioikeutetut kokousedustajat 

 
5. Kokouksen päätösvaltaisuus 

 
6. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 
7. Kertomus tilikauden 2021 toiminnasta (Liite 1) 

 
8. Vuoden 2021 tilit ja tilintarkastajan lausunto (Liite 2, tuloslaskelma ja tase) 

 
9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille 

 
10. Toimihenkilöiden palkkiot 2022  

Hallituksen esitys:  

 Puheenjohtajan palkkio 400 euroa. 

 Hallituksen jäsenille matkakorvaus valtion matkustussäännön mukaan 0,46 € /km ja 
hallituksen kokouksen yhteydessä ruokailu. 

 Kalastuksenvalvonta: Kalatalouskeskuksen tekemä valvonta laskua vastaan 

 Alueen omille valvojille maksetaan valvonnasta korvaus 100 euroa / valvontakerta.    
 
11. Talousarvioesitys vuosille 2022 ja 2023 (Liitteet 3 ja 4) 

 Kesälahden nuorten kalakerhon avustushakemus 

 Hummonvaaran kyläyhdistyksen hakemus lasten tapahtumien järjestämiseen 
 

12. Toimintasuunnitelmaesitys vuosille 2022 ja 2023 (Liitteet 5 ja 6) 
 

13. Istutussuunnitelma (Liite 7) 
 

14. Viehekalastuslupien hinnat ja luvanmyyjät vuodelle 2023 (Liite 8) 
 

15. Kalastusrajoitukset vuodesta 2023 alkaen 
ELY-keskuksen kalastusrajoituspäätös on voimassa vuoden 2022 loppuun asti.  
Hallituksen esitys: 

 verkkokalastusta koskevalle rajoitukselle ei haeta jatkoa:  
Pinta- ja välivesikalastuksessa pienin sallittu solmuväli 65 mm ja suurin verkon korkeus 
6m. (rajoitus ei koske muikun kalastusta) 

 salmia koskeville rajoituksille haetaan jatkoa: 
Syrjäsalmi: seisovilla pyydyksillä kalastus kielletty 100 m säteellä rauta- ja 
maantiesillasta.  



Piikkeensalmi ja Juurikkasalmi: seisovilla pyydyksillä kalastus kielletty 100 m säteellä 
sillasta 

 
16. Hallituksen jäsenten valinta  

 Erovuorossa ovat Heikki Mujunen, Ari Pitko ja Pertti Vaittinen. 

 Lisäksi valitaan uusi jäsen hallituksesta eronneen Mika Lännenpään tilalle. 
           

17. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 
 

18. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta 
  

19. Täydennetyn käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksyminen 
Hallitus on kokouksessaan täydentänyt käyttö- ja hoitosuunnitelmaa ELY-keskuksen 
ohjeistuksen mukaisesti. Suunnitelma on myös käsitelty Vuoksen eteläisessä kalatalouden 
yhteistyöryhmässä ja suunnitelmaan on tehty ELY-keskuksen kommenttien perusteella 
korjauksia. 

 
20. Muut asiat 

 Kalastuksenvalvojien valtuuttaminen 

 Uistelukilpailuluvat 
 

21. Kokouksen päättäminen 
 



 Liite 1 

Karjalan Pyhäjärven kalatalousalueen  
kertomus tilikauden toiminnasta vuodelta 2021 

 

 Kysymyksessä oli kalatalousalueen kolmas (3.) toimintavuosi 
 

 Kalatalousalueen vesialueiden kokonaispinta-ala on 23 546 hehtaaria.  
 

 Äänioikeutettujen kokousedustajien lukumäärä on 14 
 

 Pohjois-Savon ELY-keskus on vahvistanut kalatalousalueen säännöt päätöksellään 
1.3.2019 Dnro POSELY/110/5730-2019 

 

HALLINTO 2021 
Kalatalousalueen hallituksen puheenjohtaja:  Heikki Mujunen 
Varapuheenjohtaja:    Pertti Vaittinen 
Muut jäsenet:    Harri Sallinen, Vesa Turunen, Raimo 

Leppinen, Mika Lännenpää ja Ari Pitko 
Toiminnanjohtaja    Mervi Paajanen 
Tilintarkastaja:   HTM Raimo Liukku 
Varatilintarkastaja:   KHT Pentti Hämäläinen 
 
 
 
Tilaisuudet 

 
Kpl 

 
Osallistujia 

 
Yleisiä kokouksia 

 
1 

 
7 

 
Hallituksen kokouksia 

 
2 

 
8 + 6 

 
 
TOIMINNAN RAHOITUS  
Toiminta rahoitettiin vuonna 2021 kalastuslupien myyntituloilla ja saaduilla avustuksilla. 
 
 
KALASTUSLUPIEN MYYNTI (netto)  
Pyhäjärven viehekalastuslupa (ennen vuotta 2019 Pyhäjärvi-Puruveden kalastusalueen 
myymä) 
 

2021 2020 2019 2018 2017 

3 191 € 2 937 € 2 858 € 3 904 €  2 419 € 

 

 
AVUSTUKSET  
Kalatalousalue sai käyttöönsä erilaisia avustuksia ja määrärahoja seuraavasti:  
    

    2021 2020 2019 2018 

Korvaukset vesialueen omistajille 5 447 € 14 059 €  0 € 5 697 € 

Kalatalousalueen toimintamäärärahat 8 971 € 8 616 €  9 531 € 5 579 € 

Kalatalouden edistämismäärärahat 0 € 7 000 € 0 € 5 000 € 

Yhteensä 14 418 € 29 675 € 9 531 € 16 276 € 



 
Omistajakorvaussumma koostuu kalatalousalueelle sopimuksien perusteella jäävistä ja alle 50 
euron summista. 
 
 
KALANPOIKASTEN ISTUTTAMINEN 
Pyhäjärven taimenistutuksiin käytettiin 6 501 euroa (ALV 0%) 
 
 
MUU KALAVEDENHOITO 
   

 
KALASTUKSEN VALVONTA 
Valvontaa suorittivat alueen asettamat valvojat ja osakaskuntien omat valvojat. Kalatalousalue 
käytti valvontaan 2 143 euroa. Pohjois-Karjalan kalatalouskeskukselta ostettiin 
valvontapalvelua 1 957 eurolla. Kalatalouskeskuksen valvojat tekivät Pyhäjärvellä kaksi 
valvontapäivää, joissa kalatalousalueen puheenjohtaja oli mukana. 

 

 
KALAKANTOJEN TILA 
Muikkukanta vaikuttaa olevan kasvussa. Kuhaistutuksista on myös myönteisiä tuloksia. 
Kuhakanta on kasvanut Pyhäjärvessä ja lisääntyy luontaisesti varsinkin Ätäskön alueella. 
 
 
MUU TOIMINTA 
Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman tekemistä jatkettiin. Suunnitelma hyväksyttiin 
vuosikokouksessa, jonka jälkeen hallitus vielä täydensi suunnitelmaa syyskokouksessaan.  



Karjalan Pyhäjärven kalatalousalue

EUR

TULOSLASKELMA

EUR
1.1.-31.12.20201.1.-31.12.2021

VARSINAINEN TOIMINTA

    Tuotot

        Lupatuotot yhteensä

        Kalavesien om.korvaukset    yhteensä

        Kalatalouden edistämismäärärahat   yhteensä

    Tuotot    yhteensä

    Kulut

        Henkilöstökulut

        Kalastuksen valvonta yhteensä

        Hallinto yhteensä

        Henkilöstökulut    yhteensä

        Kalastusaluekulut    yhteensä

        Muut kulut    yhteensä

    Kulut    yhteensä

VARSINAINEN TOIMINTA    YHTEENSÄ

VARAINHANKINTA

    Tuotot    yhteensä

VARAINHANKINTA    YHTEENSÄ

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

    Tuotot

        Rahoitustoiminta    yhteensä

    Tuotot    yhteensä

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA    YHTEENSÄ

YLEISAVUSTUKSET

    Yleisavustukset    yhteensä

YLEISAVUSTUKSET    YHTEENSÄ

TILIKAUDEN TULOS    YHTEENSÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    YHTEENSÄ

 3 190,83

 5 447,41

 0,00

 8 638,24

-185,70

-615,60

-801,30

-9 473,13

-5 964,84

-16 239,27

-7 601,03

-10,00

-10,00

 0,04

 0,04

 0,04

 8 971,00

 8 971,00

 1 360,01

 1 360,01

 4 111,32

 14 058,63

 7 000,00

 25 169,95

-115,64

-459,34

-574,98

-17 831,45

-6 313,70

-24 720,13

 449,82

 150,00

 150,00

 1,01

 1,01

 1,01

 8 616,00

 8 616,00

 9 216,83

 9 216,83



Karjalan Pyhäjärven kalatalousalue

EUR

TASE

EUR
31.12.2021 31.12.2020

V a s t a a v a a

VAIHTUVAT VASTAAVAT

    Rahoitusarvopaperit

        Rahat ja pankkisaamiset

    Rahoitusarvopaperit    yhteensä

VAIHTUVAT VASTAAVAT    YHTEENSÄ

V a s t a a v a a    yhteensä

 42 264,47

 42 264,47

 42 264,47

 42 264,47

 39 664,62

 39 664,62

 39 664,62

 39 664,62



Karjalan Pyhäjärven kalatalousalue

EUR

TASE

EUR
31.12.2021 31.12.2020

V a s t a t t a v a a

OMA PÄÄOMA

    Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä)

    Tilikauden yli/alijäämä

OMA PÄÄOMA    YHTEENSÄ

VIERAS PÄÄOMA

    Pitkäaikainen

        Siirtovelat

    Pitkäaikainen    yhteensä

    Lyhytaikainen

        Muut velat

        Siirtovelat

    Lyhytaikainen    yhteensä

VIERAS PÄÄOMA    YHTEENSÄ

V a s t a t t a v a a    yhteensä

 37 668,19

 1 360,01

 39 028,20

 2 708,58

 2 708,58

-70,52

 598,21

 527,69

 3 236,27

 42 264,47

 28 451,36

 9 216,83

 37 668,19

 1 809,99

 1 809,99

 186,44

 0,00

 186,44

 1 996,43

 39 664,62
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TALOUSARVIO VUODELLE 2022 (netto) 
 
 
 
TULOT 
 
 
Kalatalousalueen omat varat    
Viehekalastusluvat    3 000 €     
Omistajakorvaukset kalastonhoitomaksuvaroista  7 600 €   
     10 600 € 
Edistämismääräraha 
Käyttö- ja hoitosuunnitelma   2 000 € 
Kalastuksenvalvontahanke   2 600 € 
Viehelupa-alueen kartta    2 000 € 
     6 600 € 
Yleisavustukset   
Toimintamääräraha     10 580 € 
 
Yhteensä     27 780 €  
   
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   
MENOT 
 
Hallintokulut (mm. kirjanpito, henkilö-ja kokouskulut) 1 700 € 
Toiminnanjohtajuus                    3 300 € 
Kalanpoikasten istutus                 7 000 € 
Muu kalavesien hoito     1 500 €   
Käyttö- ja hoitosuunnitelma   1 380 € 
Viehelupa-alueen kartta    4 000 € 
Kalastuksenvalvontahanke   5 000 € 
Koulutus     1 200 € 
Nuorisotoiminnan tukeminen   1 000 €  
Muut Kulut          500 € 
 
Yhteensä                                         26 580 €   
   
      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Ylijäämä                        1 200 €  
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TALOUSARVIO VUODELLE 2023 (netto) 
 
 
 
TULOT 
 
Kalatalousalueen omat varat    
Viehekalastusluvat    3 000 €     
Omistajakorvaukset kalastonhoitomaksuvaroista  7 600 €   
     10 600 € 
 
Edistämismääräraha 
 
Yleisavustukset   
Toimintamääräraha     10 100 € 
 
Yhteensä     20 700 €  
   
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
   
MENOT 
 
Hallintokulut (mm. kirjanpito, henkilö-ja kokouskulut) 1 700 € 
Toiminnanjohtajuus                    3 300 € 
Kalanpoikasten istutus                 8 000 € 
Muu kalavesien hoito     2 000 €   
Kalastuksenvalvonta    2 500 € 
Koulutus     1 200 € 
Nuorisotoiminnan tukeminen   1 000 €  
Muut Kulut          500 € 
 
Yhteensä                                         20 200 €   
   
      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Ylijäämä                          500 €  
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Toimintasuunnitelmaehdotus vuodelle 2022 
 
 
Rahoitus 
Kalatalousalueen toiminta rahoitetaan Pyhäjärven vieheluvan myynnistä saatavilla tuloilla, 
kalatalousalueen toimintamäärärahoilla ja hankkeisiin myönnettävillä 
edistämismäärärahoilla. Muutamat osakaskunnat luovuttavat kalastonhoitomaksuista 
kalaveden omistajille maksettavat omistajakorvaukset kalatalousalueen käyttöön.  
   
 
Hallinto 
Vuosikokous pidetään kerran vuodessa huhtikuun loppuun mennessä. Hallitus kokoontuu 
tarpeen mukaan.  
 
 
Kalanpoikasten istuttaminen 
Kalanpoikasia istutetaan talousarvion mukaisessa laajuudessa. Istukaslajeina ovat 
järvitaimen, kuha ja planktonsiika. Istutukset toteutetaan erillisen istutussuunnitelman 
mukaisesti. 
 
 
Muu kalavesien hoito 
Maksetaan vähempiarvoisen kalan pyyntitukea ja osallistutaan mahdollisiin muihin hoito- 
tai kunnostustoimenpiteisiin, talousarvion sallimissa rajoissa. 
 
 
Kalastuksen valvonta 
Valvonta kohdistetaan pääasiassa alueen oman vieheluvan ja kalatalousalueen 
asettamien kalastusmääräyksien valvontaan, mutta myös osakaskuntien asettamia 
rajoituksia ja lupia valvotaan. Valvontaa suorittavat kalatalousalueen valtuuttamat valvojat 
sekä Pohjois-Karjalan kalatalouskeskuksen valvojat. Toteutetaan yhteistyössä Pohjois-
Karjalan kalatalouskeskuksen kanssa kalastuksenvalvontahanke.  
 
 
Koulutus  
Kalatalousalueen hallituksen jäsenet ja muut luottamushenkilöt osallistuvat koulutuksiin ja 
opintomatkoihin hallituksen päättämässä laajuudessa. Toiminnanjohtaja informoi 
kalatalousaluetta koulutuksista. 
 
 
Muu toiminta 
Kalatalousalue tukee lasten ja nuorten kalastustapahtumia esim. kalastusseurojen kanssa.  
 
 
Tiedotus 
Kalatalousalueen nettisivut toimivat pääasiallisena tiedotuskanavana. Pyritään saamaan 
osakaskuntien yhteys- ja lupatietoja kattavammin nettisivuille. Uusi viehelupa-alueen kartta 
julkaistaan kalatalousalueen nettisivuilla tulostettavana versiona. Kartasta toteutetaan 
myös mobiiliversio, josta kalastaja näkee oman sijaintinsa. Painatetaan jonkin verran 
karttoja myös luvanmyyntipaikoissa jaettavaksi.   
 



KARJALAN PYHÄJÄRVEN KALATALOUSALUE               LIITE 6 
 
Toimintasuunnitelmaehdotus vuodelle 2023 
 
 
Rahoitus 
Kalatalousalueen toiminta rahoitetaan Pyhäjärven vieheluvan myynnistä saatavilla tuloilla, 
kalatalousalueen toimintamäärärahoilla ja hankkeisiin myönnettävillä 
edistämismäärärahoilla. Muutamat osakaskunnat luovuttavat kalastonhoitomaksuista 
kalaveden omistajille maksettavat omistajakorvaukset kalatalousalueen käyttöön.  
   
 
Hallinto 
Vuosikokous pidetään kerran vuodessa huhtikuun loppuun mennessä. Hallitus kokoontuu 
tarpeen mukaan.  
 
 
Kalanpoikasten istuttaminen 
Kalanpoikasia istutetaan talousarvion mukaisessa laajuudessa. Istukaslajeina ovat 
järvitaimen, kuha ja planktonsiika. Istutukset toteutetaan erillisen istutussuunnitelman 
mukaisesti. 
 
 
Muu kalavesien hoito 
Maksetaan vähempiarvoisen kalan pyyntitukea ja osallistutaan mahdollisiin muihin hoito- 
tai kunnostustoimenpiteisiin, talousarvion sallimissa rajoissa. 
 
 
Kalastuksen valvonta 
Valvonta kohdistetaan pääasiassa alueen oman vieheluvan ja kalatalousalueen 
asettamien kalastusmääräyksien valvontaan, mutta myös osakaskuntien asettamia 
rajoituksia ja lupia valvotaan. Valvontaa suorittavat kalatalousalueen valtuuttamat valvojat 
sekä Pohjois-Karjalan kalatalouskeskuksen valvontatiimiin kuuluvat valvojat. Valvontaa 
toteutetaan talousarvion sallimissa puitteissa. 
 
 
Koulutus  
Kalatalousalueen hallituksen jäsenet ja muut luottamushenkilöt osallistuvat koulutuksiin ja 
opintomatkoihin hallituksen päättämässä laajuudessa. Toiminnanjohtaja informoi 
kalatalousaluetta koulutuksista. 
 
 
Muu toiminta 
Kalatalousalue tukee lasten ja nuorten kalastustapahtumia esim. kalastusseurojen kanssa.  
 
 
Tiedotus 
Kalatalousalueen nettisivut toimivat pääasiallisena tiedotuskanavana.  



LIITE 7

Karjalan Pyhäjärven kalatalousalue 

Istutussuunnitelma

Järvitaimen
Istutuspaikka 2020 2021 2022 2023

Jokiin tai niiden läheisyyteen 1 000 €

Laklanlahti 4 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 €

Papinniemi leirik. 4 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 €

Uukuniemi 2 000 €

Siika
Istutuspaikka 2020 2021 2022 2023

Laklanlahti 0 € 0 €

Ritopää 0 €

Kuha
Istutuspaikka 2020 2021 2022 2023

Ritopää 1 000 € 0 € 0 €
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PYHÄJÄRVEN VIEHEKALASTUSLUPA 2023 
 

Pyhäjärven viehekalastuslupa oikeuttaa kalastamaan kaikilla vapakalastusvälineillä 

Pyhäjärven jäsenosakaskuntien vesialueilla Pyhäjärven pääaltaalla. Mustolanjoki ja 

Hanelinlampi eivät kuulu viehekalastusyhtenäislupa-alueeseen. 

Kalastusluvalla ei saa kalastaa Pyhäjärvessä olevilla yksityisillä vesialueilla, Varmonniemen 

osakaskunnan vesialueella eikä Niinikummun kalaveden osakaskunnan vesialueella 

Ätäsköllä (raja merkitty karttaan). Kalastuslupa ei myöskään oikeuta liikkumaan 

rajavyöhykkeellä. 

Kalastuslupa on henkilökohtainen ja voimassa kalenterivuoden loppuun, viikon tai 

vuorokauden. 

 

Lupamaksut:                                        Lisäuistin: 
Viehelupa/paikkakuntalaiset               20 €/vuosi                      5 €/kpl 

(Kiteen kaupungissa 

ja entisen Uukuniemen kunnan alueella asuvat) 

 

Viehelupa/ulkopaikkakuntalaiset        25 €/vuosi                        5 €/kpl 

                                                            10 €/viikko  5 €/kpl 

                                                              5 €/vuorokausi 5 €/kpl 

    20 €/ vuorokausi, ei vaparajoitusta 

Matkailukalastuslupa matkailuyrittäjille 45 €/vuosi/venekunta 

 

Tämä lupa edellyttää, että seisovat pyydykset tulee kiertää vähintään 50 metrin 

etäisyydeltä ja nuotta vähintään 100 metrin etäisyydeltä. 

 

Kalastonhoitomaksuun sisältyvään viehekalastuslupaan ei myydä lisäuistimia. 

Useammalla uistimella kalastavan on aina lunastettava kalatalousalueen 

viehelupa, johon kalastonhoitomaksuun sisältyvä viehekalastuslupa käy vain yhdestä 

lisävieheestä. 

 

Lupakuitissa oltava seuraavat tiedot: 
Kalastajan nimi, osoite, luvan alkamis- ja päättymisaika sekä lisäuistinten lukumäärä. 

 

 

Kalastusluvan myyjät: 
Kesälahti:  Pivanka, Kesälahdentie 1, puh. 020-779 2790 

 Monimesta, Kesälahdentie 37, puh. 042- 475 5790 

Kitee:          Kesport Kitee, Kiteentie 7, 010- 666 6370 

Joensuu: Jokierä, Voimatie 12, puh. 044-764 6309 

Parikkala:   Urheilu-Jussi, Parikkalantie 24, puh. 05-470 550 

Kalakortti.com 

 

Kalastusluvat voi maksaa myös pankkiin kalatalousalueen tilille:  

OP FI49 5139 0340 0012 99 
Maksukuitissa on oltava luvan haltijan nimi, luvan voimassaoloaika ja vapamäärä. 
 



Kalastusrajoitukset Pyhäjärvellä:  
 

Kalojen alamitat, rauhoitukset ja saaliskiintiöt:  
 

 Kuha 42 cm  

 Rasvaevällinen järvilohi ja järvitaimen rauhoitettu ympäri vuoden.  

 Rasvaevättömän järvilohen kalastus sallittu ympäri vuoden. Alamitta 60 cm  

Saaliskiintiö: vapaa-ajankalastuksessa sallitaan enintään yhden rasvaevättömän 

järvilohen saaliiksi ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti 

 Rasvaevätön järvitaimen vähintään 50 cm.   

 Harjus 35 cm. Rauhoitettu huhti- ja toukokuussa 

 

 

 Kalatalousalue suosittelee, että: 

 Koukkujen kärkien määrää rajoitetaan siten, että raksissa/vieheessä saa olla enintään 

3 koukun kärkeä 

 Venekuntaa kohti käytetään enintään 10 vapaa 

 

 

Verkkokalastusta koskevia rajoituksia 

 Pintaverkoilla kalastettaessa verkkojen solmuväli on oltava vähintään 65 mm 

 Syrjäsalmi:seisovilla pyydyksillä kalastus kielletty 100 m säteellä rauta- ja 

maantiesillasta.  

 Piikkeensalmi ja Juurikkasalmi: seisovilla pyydyksillä kalastus kielletty 100 m 

säteellä sillasta. (katso kalastusrajoitus.fi) 

 

Pyydysten merkintä: 
 

Pyydyksiin tulee merkitä pyydyksen asettajan nimi ja yhteystiedot sekä kalastusoikeuden 

osoittava merkki siten, että ne ovat havaittavissa ilman, että pyydystä tarvitsee nostaa 

vedestä. Seisovat pyydykset on merkittävä kalastuslain mukaisilla merkeillä (1,2 metriä 

korkea lippumerkki). Pyydysmerkit on laitettava jadan syvimpänä olevaan päähän nippuun 

joko kohoon tai kohonaruun. Nipussa tulee olla merkkejä jadassa olevien pyydysten 

yhteisen yksikköarvon mukainen määrä. Muistakaa merkitä pyydyksenne, sillä valvojilla on 

oikeus luvattomien pyydysten takavarikointiin. Talvipyynnissä merkit on laitettava nippuun 

koenta-avannolle. Talvipyynnissä yli 10 metriä pitkä pyydys ja halkaisijaltaan yli 40 cm:n 

avannot on merkittävä 1,2m korkealla merkkisalolla, joka ei saa olla valkoinen sekä 

varustettava vähintään 2 cm:n heijastimella. 

 

 

Lisätietoja:  

Mervi Paajanen 

Rekkatie 11 A 1, 80100 JOENSUU  

050 574 3898 

mervi.paajanen@muikkusuomi.fi 

 

mailto:mervi.paajanen@muikkusuomi.fi


TI LI NTARKASTUS KERTOMUS
Karjala n Pyhäjårven Kalatalousa I ueen jäse n i lle

Tilinpäätöksen tilintarkastus
Lausunto
Olen tilintarkastanut Karjalan Pyhäjärven Kalatalousalueen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2021. Tilinpäätös

sisältää taseen, liitetiedot, tuloslaskelman ja toimintakertomuksen.

Lausuntonani esitän, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan kalatalousalueen toiminnan tuloksesta ja

taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten

mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudateftavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän

tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet

tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olen riippumaton kalatalousalueen niiden Suomessa noudatettavien eettisten

vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani tilintarkastusta ja olen täyttänyt muut näiden vaatimusten

mukaiset eettiset velvollisuuteni. Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän

tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Tili n päätöstä kos kevat hall itu ksen velvoll isu udet

Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa

voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset
vaatimukset. Hallitus vastaa myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi
voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista
virheellisyyttä.

Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan kalatalousalueen kykyä jatkaa toimintaansa ja

soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on

laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos

kalatalousalue aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä

niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena

väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka

sisältää lausuntoni. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen

virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa.

Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä taivirheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden

yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät

tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytän ammatillista harkintaa ja säilytän

ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

r Tunnistan ja arvioin väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden

riskit, suunnittelen ja suoritan näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankin lausuntoni

perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että

1.



c

väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että
virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä
yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen
esittämistä taikka sisäisen valvon nan sivu uttamista.

o Muodostan käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäkseni

suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta en siina

tarkoituksessa, että pystyisin antamaan lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

o Arvioin sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien
kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

. Teen johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen

toiminnan jatkuvuudesta, ja teen hankkimani tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä,

esiin$ykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa

merkittävää aihetta epäillä kalatalousalueen kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätökseni on, että

olennaista epåvarmuutta esiintyy, minun täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessani lukijan

huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat
tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntoni. Johtopäätökseni perustuvat tilintarkastuskertomuksen

antamispäiväån mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet
voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei kalatalousalue pysty jatkamaan toimintaansa.

. Arvioin tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävåt tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa,

rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia
siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta

sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät

puutteellisuudet, jotka tunnistan tilintarkastuksen aikana.

Mu ut raportoi ntivelvoitteet
Muu informaatio

Velvollisuutenani on lukea toimintakertomukseen sisältyvä informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen
yhteydesså ja tätä tehdessäni arvioida, onko toimintakertomukseen sisältyvä informaatio olennaisesti
ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimani tietämyksen kanssa tai vaikuttaako
se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenani on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus
laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonani esitän, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että
toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Jos teen suorittamani työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomukseen sisältyvässä
informaatiossa on olennainen virheellisyys, minun on raportoitava tästä seikasta. Minulla ei ole tämän asian
suhteen raportoitavaa.

Raimo HT

Bostoninkaari 5 C 9
04320 TUUSULA
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KARJALAN PYHÄJÄRVEN KALATALOUSALUE

Vuosikokous 25.4.2022

Osallistujalista

Kiinteistötunnus Kiinteistön nimi Pinta-ala, ha Äänet Kokousedustaja Läsnä

580-876-8-1 Uukuniemen Osakaskunta 5491,31 3 Matti Ropponen 3

260-876-9-0 Yhteisvesi ja -maat, Kesälahden kalaveden osakaskunta 4896,21 3 Heikki Mujunen 3

260-405-876-1 Juurikkajärven kalaveden osakaskunta 3197,92 3 Harri Sallinen 3

260-418-876-1 Närsäkkälän-Kontiolan osakaskunta (260-410-876-1) 1525,74 6 Pekka Uuksulainen

260-421-876-1 Puhoksen yhteisen kalaveden osakaskunta 1380,99 3 Pekka Kohonen

260-417-876-1 Niinikummun kalaveden osakaskunta 1365,72 3 Heikki Pirhonen

260-876-7-0 Totkunniemen Marjoniemen kalaveden osakaskunta 620,09 2 Keijo Luostarinen

260-432-876-1 Kiteen Varmonniemen kalaveden osakaskunta 574,04 2 Heikki Pekkinen

260-876-3-0 Villalan kalaveden osakaskunta 552,81 2 Juhani Päivinen 2

260-876-4-0 Puhossalon kalaveden osakaskunta 410,36 1 Pertti Vaittinen 1

260-407-876-5 Mäntyniemen osakaskunta 80,82 1

260-876-8-0 Yhteiset rauhoituspiirit, Marjoniemi-Totkunniemen ok 224,69 1

Muut edustajat Kalatalouden keskusliitto, Pohjois-Karjalan kalatalouskeskus 1 Taina Ahosola 1

Pohjois-Karjalan ammattikalastajat 1 Pertti Vaittinen 1

SVK 1 Ari Pitko 1

                        Yhteensä ääniä 15

Ilman äänivaltaa:

Hallitus Vesa Turunen

Hallitus Raimo Leppinen

Keski-Karjalan luonto Tuomo Eronen

ELY-keskus Timo Turunen



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, ase-

tuksen tai kalatalousalueen ohjesäännön vastainen taikka poikkeaa siitä, mitä käyttö- ja hoitosuunnitelmassa on 

määrätty. 

 

Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle 

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaantipäivästä. 

Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 

lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan 

arkipäivään. Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä arkipäivänä ennen toimiston 

aukioloajan päättymistä. 

 

Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:  

- Jos päätös on luovutettu asianomaiselle, asianomaisen asiamiehelle tai lähetille, tiedoksisaantipäivä ilmenee 

päätöksessä olevasta leimasta.  

- Jos päätös on lähetetty postitse tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä päivänä pos-

tituspäivästä, jollei muuta ilmene.  

- Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodistuksesta.  

- Jos päätös on lähetetty sähköisesti tavallisena tiedoksiantona, asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena 

päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.  

- Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle (sijaistie-

doksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä tiedoksianto- tai saanti-

todistuksen osoittamasta päivästä.  

- Jos päätös tai kuulutus sen nähtävänä pitämisestä on julkaistu julkisella kuulutuksella tai kuulutuksella viral-

lisessa lehdessä, katsotaan tiedoksisaannin tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jolloin julkinen 

kuulutus tai kuulutus virallisessa lehdessä on julkaistu.  

- Viranomaisen tietoon asia katsotaan tulleen kirjeen saapumispäivänä. 

 

Jollei oikaisua suoriteta, voi oikaisun pyytäjä hakea päätökseen muutosta valittamalla kolmenkymmenen (30) 

päivän kuluessa oikaisuvaatimuksen tekemiseen annetun päätöksen tiedoksisaamisesta Itä-Suomen hallinto-

oikeuteen. 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja allekirjoittaminen 

Oikaisuvaatimuksessa, joka osoitetaan kalatalousalueen yleiselle kokoukselle, on ilmoitettava seuraavat asiat: 

- vaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta 

- päätös, johon oikaisua haetaan, mitä muutoksia ja millä perusteella vaaditaan tehtäväksi 

- postiosoite ja puhelinnumero, joihin oikaisuvaatimusta koskevat päätökset voidaan toimittaa 

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen valtuuttamansa edustaja tai asiamies tai jos oikai-

suvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja 

kotikunta. Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus-

kirjelmä. 

 

Oikaisuvaatimuskirjelmän liitteet 

 Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä: 

- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

- tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetyn määräajan 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 kalatalousalueelle 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen 

Oikaisuvaatimus on toimitettava kirjallisesti joko Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskukseen (Rekkatie 11 A 1, 

80100 JOENSUU) tai sähköisesti toiminnanjohtajalle ennen 30 päivän määräajan päättymistä, jotta vaatimus 

voidaan tutkia. Jos määräajan viimeinen päivä ei ole työpäivä, määräajaksi lasketaan seuraava arkipäivä. 

 

Yhteystiedot 

 Toiminnanjohtaja Mervi Paajanen, 050-574 3898, mervi.paajanen@muikkusuomi.fi 


