
KOSKENKYLÄNJOEN	KALATALOUSALUE	
	
	
Koskenkylänjoen	kalatalousalueen	vuosikokous	keskiviikkona	2.10.2019	klo	18:30.	
Kokouspaikka:	Wasargård,	osoite:	Järventaustantie	22,	07800	Lapinjärvi	
	
KOKOUSPÖYTÄKIRJA	
	

1. Kokouksen	avaaminen	
Kalatalousalueen	puheenjohtaja	Mats	Lönnfors	avasi	kokouksen.	

	
2. Valitaan	kokouksen	puheenjohtaja,	sihteeri,	kaksi	pöytäkirjantarkastajaa	ja	

kaksi	ääntenlaskijaa	
Kokouksen	puheenjohtajaksi	valittiin	Mats	Lönnfors	ja	sihteeriksi	toiminnanjohtaja	
Sampo	Vainio.	Pöytäkirjantarkastajiksi	ja	ääntenlaskijoiksi	valittiin	Kauko	Nikula	ja	
Antti	Tukonen.	

	
3. Hyväksytään	äänestysluettelo	ja	osallistujaluettelo	

Kokouksessa	oli	läsnä	11	äänivaltaista	jäsentä	ja	heillä	oli	yhteensä	13	ääntä.	Lisäksi	
paikalla	oli	3	hallituksen	jäsentä	ja	toiminnanjohtaja	(osallistujaluettelo	liitteenä).	
Muille	kuin	äänivaltaisille	jäsenille	myönnettiin	läsnäolo-	ja	puheoikeus.	

	
4. Käsitellään	kokouksen	laillisuus	ja	päätösvaltaisuus	

Kokouskutsut	on	lähetetty	tiedossa	oleville	kokousedustajille	sähköpostitse	tai	
kirjeitse	17.9.2019.	Kokouskutsut	ovat	olleet	Nya	Östis-lehdessä	12.9.2019,	Loviisan	
Sanomissa	13.9.2019	ja	Orimattilan	aluelehdessä	18.9.2019.	

	
Kokous	todettiin	laillisesti	koolle	kutsutuksi	ja	päätösvaltaiseksi.	

	
5. Hyväksytään	kokouksen	esityslista	

Hyväksyttiin	kokouksen	esityslista	työjärjestykseksi.	
	
6. Valitaan	kuluvan	toimintavuoden	tilintarkastaja	ja,	jollei	tilintarkastajaksi	valita	

Kalatalousalueen	tilitoimisto	ei	voi	järjestää	tilintarkastusta.	Hallitus	selvittää	ja	
valitsee	tilintarkastajan	ja	varatilintarkastajan.	

	
7. Vahvistetaan	vuosien	2019-2020	toimintasuunnitelma	

Esiteltiin	vuosien	2019-2020	toimintasuunnitelma	(liite)	ja	hyväksyttiin	se	hallituksen	
esityksen	mukaisesti.	

	
8. Vahvistetaan	kuluvan	toimintavuoden	talousarvio	

Esiteltiin	vuoden	2019	talousarvio	(liite)	ja	hyväksyttiin	se	hallituksen	esityksen	
mukaisesti.	

	
9. Päätetään	korvausvarojen	jakamisesta	vesialueen	omistajille	

Hallitus	esitti,	että	kalastusrasitustietojen	puutteellisuuden	ja	kalastusalueiden	
käytännön	mukaisesti	omistajakorvausvarat	jaetaan	tasaisesti	pinta-alojen	perusteella.	
Varojen	jako	hyväksyttiin	hallituksen	esityksen	mukaisesti.	
	



10. Keskustelu	kalavesien	tavoitetilasta	käyttö-	ja	hoitosuunnitelman	laatimista	
varten	
Tavoitetilasta	ei	ollut	mielipiteitä	tässä	vaiheessa.	Käyttö-	ja	hoitosuunnitelman	
laadinnassa	tehdään	yhteistyötä	osakaskuntien	ja	paikallisten	kalastajien	kanssa	
kalakantojen	tilan,	kalastuksen	määrän	ja	tavoitteiden	selvittämiseksi.	Koekalastuksia	
on	vuonna	2019	tehty	ainakin	Artjärven	järvissä	ja	Lapinjärvessä.	

	
11. Keskustelu	

Ei	keskustelua.	
	
12. Kokouksen	päättäminen	

Tarkastettu	kokouspöytäkirja	pidetään	nähtävillä	Lapinjärven	kunnan	ilmoitustaululla	
15.10.-1.11.2019.	
	
Puheenjohtaja	kiitti	kokouksen	osanottajia	ja	päätti	kokouksen	klo	19:23.	
	
	
	
	

Kokouksen	vakuudeksi	
	
	
	 _________________________	 	 _________________________	
	 Mats	Lönnfors	 	 	 Sampo	Vainio	
	 Puheenjohtaja	 	 	 Sihteeri	
	
	
	
Olemme	tarkastaneet	pöytäkirjan	ja	todenneet	sen	kokouksen	kulun	mukaiseksi	
	
	 _____	/	_____	2019	 	 	 _____	/	_____	2019	
	
	
	 _________________________	 	 _________________________	
	 Kauko	Nikula	 	 	 Antti	Tukonen	
	 Pöytäkirjatarkastaja	 	 Pöytäkirjantarkastaja	
	 	



Liite	1
Yleiskokous	02.10.2019
Kokousjäsenet Kokousedustaja Valtakirjat Paikalla äänioikeus Kiinteistötunnus Pinta-ala äänimäärä
Lönnfors	Mats/Koskenkylänjoki Mats	Lönnfors 1 1 1 434-424-20-0+1 (0,74)+ 1
Norrby	samfällighet/Vasarankylän	osakaskunta Peter	Wallén 1 1 1 407-412-876-1 207,38 1
Porlammin	vesialueen	osakaskunta Juha	Kekki 1 1 1 407-409-876-1 280,46 1
Kinttulan	osakaskunta	II Juha	Hyypiä 1 1 1 560-427-876-1 446,4 1
Kinttulan	osakaskunta	I Juha	Hyypiä 1 1 1 560-427-876-2 790,13 2
Suomen	Vapaa-ajankalastajien	Keskusjärjestö	ry,	A Mauri	Suojanen 1 1 1 1
Suomen	Vapaa-ajankalastajien	Keskusjärjestö	ry,	B Arvo	Turunen 1 1 1 1
Villikkalan	kylän	yhteinen	vesialue	ja	vesijättö Antti	Tukonen 1 1 1 560-429-876-1 148,06 1
Artjärven	kylän	yhteinen	vesialue	ja	vesijättö Kauko	Nikula 1 1 1 560-425-876-1 364,77 1
Ratulan	ja	Hietanan	kylien	yhteinen	vesialue	ja	vesijättö Timo	Rekola 1 1 1 560-876-7-0 320,54 1
Myrskylän	kirkonkylän	osakaskunta Kari	Tossavainen 1 1 1 504-405-876-1 367,38 1
Lapinjärven	kirkonkylän	osakaskunta Jouko	Korhonen 1 1 1 407-405-876-1 124,89 1
Kalatalousalueen	hallitus Harri	Kiiskinen 1 0 0
Kalatalousalueen	hallitus Tapani	Palovaara 1 0 0
Kalatalousalueen	hallitus Tuomas	Miromäki 1 0 0
Kalatalousalueen	toiminnanjohtaja Sampo	Vainio 1 0 0



Koskenkylänjoen kalatalousalue

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2020

Koskenkylänjoen  kalatalousalue  toteuttaa  kalastuslain  (379/2015)  mukaisesti
kalastusalueille kuuluvat tehtävät. Kalatalousalue hakee ely-keskukselta kumpanakin
vuonna toimintamäärärahan lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseksi.

Kalatalousalue  valtuuttaa  kalastuksenvalvojat  alueelleen.  Valvontaan  haetaan
vesistötalkkarihankkeessa  tapahtuvan  valvonnan  lisäksi  kalatalouden
edistämismäärärahaa  (4000  €  v.  2019),  joilla  valvojille  voidaan  maksaa
kulukorvauksia, hankkia tarvikkeita sekä järjestää opastusta ja koulutusta tehtävien
hoitoon.  Kalastuksenvalvonnan  yhteistyötä  osakaskuntien,  eri  viranomaisten  ja
toimijoiden kanssa kehitetään. Edistämismäärärahaa haetaan myös vuonna 2020.

Lasten  ja  nuorten  kalastusharrastuksen  edistämiseen  haetaan
vesistötalkkarihankkeessa  tapahtuvan  toiminnan  lisäksi  kalatalouden
edistämismäärärahaa  (2000  €  v.  2019).  Rahoituksella  järjestetään  kalastus-  ja
opetustapahtumia  yhteistyössä  osakaskuntien  ja  muiden  vastaavien  toimijoiden
kanssa.

Käyttö-  ja  hoitosuunnitelman  laadinta  käynnistetään.  Suunnitelman  laadintaan
haetaan edistämismäärärahaa 12 000 € vuosiksi 2019 ja 2020. Rahoitus on saatu ja
Itä-Uudenmaan  ja  Porvoonjoen  vesien-  ja  ilmansuojeluyhdistys  alkaa  laatia
suunnitelmaa, joka valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kalatalousalue  laatii  jakolaskelmat  KALPA-järjestelmästä  saatavien  tietojen
perusteella  kalastonhoitomaksusta  kertyvien  omistajakorvausten  maksamiseksi  ja
maksaa omistajakorvaukset osakaskunnille.

Koskenkylänjoen kalatalousalue  jatkaa  yhteistyötä  Itä-Uudenmaan  ja  Porvoonjoen
vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen kanssa ja osallistuu Vesistötalkkarihankkeeseen.
Summa  päätetään  vuosittain.  Hankkeen  puitteissa  toteutetaan  mm.  kalastuksen
valvontaa,  kalaistutuksia,  virtavesien  kunnostustoimia,  koululaisyhteistyötä,
kalateiden hoitoa yms.

Kalatalousalue  seuraa  ja  antaa  tarpeen  mukaan  lausuntoja  vesistöalueella
tapahtuvista  ympäristö-  ym.  luvanvaraisista  toiminnoista,  joilla  voi  olla  haitallisia
vaikutuksia  kalakantoihin  ja  kalojen  elinympäristöihin.  Toiminnalla  pyritään
vähentämään  alueen  jätevesipäästöjä  ja  muuta  kuormitusta  sekä  turvaamaan  ja
parantamaan olemassa olevia kalakantoja. 



Koskenkylänjoen kalatalousalue

TALOUSARVIO VUODELLE 2019

TULOT
Kalatalousalueen toimintamääräraha v. 2019 9647 €
Kalatalouden edistämismääräraha v. 2019 (kalastuksenvalvonta) 3600 €
Kalatalouden edistämismääräraha v. 2019 (kalast. edistäminen/nuorisotoiminta) 1800 €
Kalatalouden edistämismääräraha v. 2019 (vesistötalkkarihanke) 0 €
Kalatalouden edistämismääräraha v. 2019 (koulutus) 900 €
Kalatalouden edistämismääräraha v. 2019 (Käyttö- ja hoitosuunnitelma 2019-20) 5400 € (+5400€ v. 2020)
Kalastusalueilta siirtyvä rahoitus 8688 €
Ylijäävät omistajakorvausvarat (<50€)

30035 €

MENOT
Toiminnanjohtajan palkkio (sis. alv.) 7440 €
Toiminnanjohtajan lisätyöt ja muut kulut 0 €
Kirjanpito ja tarkastukset 1100 €
Hallituksen matkakorvaukset 1600 €
Kokouskulut 800 €
Koulutus (omarahoitus) 900 €
Valvonta (omarahoitus) 900 €
Yleiskulut (pankkikulut, vakuutukset, tiedotus…) 1000 €
Toimialueelle harkinnanvaraiset toimenpiteet

0 €
1800 €

900 €
3600 €
5400 €

25440 €

Edistämismääräraha v. 2019 (vesistötalkkarihanke)

Edistämismääräraha v. 2019 (kalastuksen edistäminen/nuorisotoiminta)

Edistämismääräraha v. 2019 (koulutus)

Edistämismääräraha v. 2019 (kalastuksenvalvonta)

Edistämismääräraha v. 2019-2020 (Käyttö- ja hoitosuunnitelma vuonna 2019)



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. 
 
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 virka-aikana 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 
Koskenkylänjoen kalatalousalue 
Puheenjohtaja: Mats Lönnfors 
Osoite: Koskikuja 4 07880 LILJENDAL (mats.lonnfors@loviisa.fi) 
Puhelin: 045-3181857	


