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KOKOUSKUTSU 
YLIMÄÄRÄINEN YLEISKOKOUS  
 
 
Aika tiistai 29.11.2022 klo 18.00 

Valtakirjojen tarkastus alkaen klo 17.30 
 
Paikka Original Sokos Hotel Seurahuone, kokoustila Albatrossi 

Keskuskatu 21, Kotka 
 
 
Kymen kalatalousalue järjestää ylimääräisen yleiskokouksen tiistaina 29.11.2022 klo 18.00.  
 
Kokousedustajien tulee osoittaa puhe- ja äänivaltansa pöytäkirjanotteella tai valtakirjalla ja 
tarpeellisilla kiinteistön omistamista koskevilla asiakirjoilla, jotka tarkastetaan ennen kokousta. 
Asiakirjat voi halutessaan toimittaa etukäteen (ohjeet s. 2 lopussa). Tarjoilujen takia pyydetään 
myös ennakkoilmoittautumista. Kahvitus ja valtakirjojen tarkastus alkaa klo 17.30. Kokouksessa ei 
ole etäyhteys-mahdollisuutta. 
 
Kokouksessa käsiteltävät asiat: 
 
1. Kokouksen avaaminen 
 
2. Päätetään kokouksen äänestys- ja vaalijärjestyksestä  
 
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
 
4. Hyväksytään äänestysluettelo ja osallistujaluettelo 
 
5. Käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
6. Hyväksytään kokouksen esityslista 
 
7. Päätetään korvausvarojen jakamisesta vesialueen omistajille 
 
8. Päätetään käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksynnästä 
 
9. Muut asiat 
 
10. Kokouksen päättäminen 
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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 yhteen yhteiseen edustajaan. 
 
Rekisteröidyillä alueellisilla yhdistyksillä, joiden tarkoituksena on ympäristön- tai luonnonsuojelun 
edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kalastusalue tai osa siitä sijaitsee, on 
oikeus yhteen edustajaan, jolla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 
 
Kullakin vähintään 1 000 hehtaarin vesialueomaisuutta edustavalla edustajalla on 3 ääntä, vähintään 
500 mutta alle 1 000 hehtaarin vesialueomaisuutta edustavalla edustajalla 2 ääntä sekä muita 
jäseniä edustavilla edustajilla 1 ääni.  
 
Kokouksessa edustaja voi valtakirjan nojalla toimia enintään kolmen (3) jäsenen edustajana ja 
käyttää heidän äänivaltaansa. Pienten vesialueiden yhteenliittymää katsotaan tältä osin yhdessä 
yhdeksi äänivaltaiseksi jäseneksi. 
 
Kokousedustajien tulee osoittaa puhe- ja äänivaltansa pöytäkirjanotteella tai valtakirjalla ja 
tarpeellisilla kiinteistön omistamista koskevilla asiakirjoilla. Asiakirjat tarkastetaan ennen kokousta. 
 
Kokouksen asiakirjat ovat nähtävillä Kymen kalatalousalueen kotisivuilla viimeistään 28.11.2022 klo 
16 ja tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kotisivuilla 5.12.2022-5.1.2023. Kokouksen asiakirjat voi 
myös pyynnöstä saada sähköpostilla ja poikkeustapauksessa kirjeenä. 
 
Ilmoittautumiset ja mahdolliset etukäteen toimitettavat valtakirjat yms. tulee toimittaa 
24.11.2022 klo 16 mennessä osoitteeseen toimisto@merikala.fi tai puh. 050 5564900. Voitte 
halutessanne käyttää ohessa olevaa valtakirjaa. 

 

Tervetuloa!  
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VALTAKIRJA 

 

VALTUUTTAJA (kalatalousalueen jäsenenä oleva osakaskunta, järjestö, yhteisö tai henkilö) 

__________________________________________________________________________ 

KIINTEISTÖ (Kiinteistötunnus/-tunnukset)  

_________________________________ 

 

Täten valtuutan/valtuutamme seuraavaa henkilöä käyttämään yllä mainittuun kiinteistöön kuuluvaa puhe- 

ja äänivaltaa Kymen kalatalousalueen kokouksessa 29.11.2022. 

 

Valtuutetun nimi: ______________________________________________ 

 

Paikka ja aika: _______________________________________ 

Valtuuttajan/valtuuttajien allekirjoitus ja nimenselvennys: 

 

_________________________________________    _______________________________________ 
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FULLMAKT 

 

FULLMAKTSGIVARE (delägarlag, förening, samfund eller person som är medlem i fiskeriområdet) 

________________________________________________________________________________ 

FASTIGHET (fastighetsbeteckning/-ar): 

________________________________ 

 

Härmed befullmäktigar jag/vi följande person att använda till ovan nämnda fastighet hörande rösträtt på 

Kymmene fiskeriområdes stämma den 29.11.2022. 

 

Den befullmäktigades namn: ________________________________________________  

 

Ort och datum: ___________________________________________ 

Fullmaktsgivarens underskrift och namnförtydligande 

 

________________________________________    ______________________________________ 
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