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PÖYTÄKIRJA 
 

YLIMÄÄRÄINEN YLEISKOKOUS 29.11.2022  
 
Aika tiistai 29.11.2022 klo 18.00 

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

Keskuskatu 21, Kotka 
 
1. Kokouksen avaaminen 
 
Kalatalousalueen hallituksen puheenjohtaja Reijo Piipari avasi kokouksen klo 18.01.  
 
2. Päätetään kokouksen äänestys- ja vaalijärjestyksestä  
 
Hallituksen puheenjohtaja Reijo Piipari ehdotti, että pidetään tarvittaessa suljettu lippuäänestys, 
jossa äänet annetaan äänioikeuksien mukaisesti. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlas-
kijaa 
 
Valittiin puheenjohtajaksi Reijo Piipari ja sihteeriksi Heli Rajamäki sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja 
ääntenlaskijoiksi Pekka Tuomala ja Kari Manninen. 
 
4. Hyväksytään äänestysluettelo ja osallistujaluettelo 
 
Petri Päivärinta luetteli osallistujat ja äänimäärät. Kokouksessa oli edustettuna 16 äänioikeutet-
tua jäsentä (14 henkilöä) ja heillä yhteensä 30 ääntä. Muita osallistujia läsnäolo- ja puheoikeudella 
oli 4 henkilöä. Äänestys- ja osallistujaluettelo on liitteessä 1. 
 
Päätös: Äänestysluettelo ja osallistujaluettelo hyväksyttiin. 
 
5. Käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Kokouskutsu on ollut nähtävillä 

• Kymen kalatalousalueen kotisivuilla 14.11.2022 alkaen 

• kalatalousalueen virallisella ilmoitustaululla (Kotkan kaupungin ilmoitustaulu) 15.11.2022 
alkaen (lähetetty 14.11.2022) 

• Kouvolan kaupungin ja Pyhtään kunnan ilmoitustauluilla 14.11.2022 alkaen 

• Kouvolan Sanomien Keskiviikko-liitteessä 23.11.2022.  
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Lisäksi kokouskutsu on lähetetty 14.11.2022 sähköpostitse kaikille asianosaisille, joiden sähkö-
posti on ollut tiedossa, ja postitse niille asianosaisille, joiden sähköpostia ei ole ollut tiedossa, 
mutta postiosoite on ollut tiedossa. 
 
Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
6. Hyväksytään kokouksen esityslista 
 
Esityslista on ollut nähtävillä kalatalousalueen kotisivuilla 28.11.2022 alkaen sekä kokouskutsussa 
14.11.2022 alkaen. 
 
Päätös: Esityslista hyväksyttiin. 
 
7. Päätetään korvausvarojen jakamisesta vesialueen omistajille 
 
Päivärinta esitteli Kalpa-ohjelmasta kartan, jonne oli sijoitettu rasitusarvot. Kartta on liitteessä 2. 
 
Päätös: Esitys korvausvarojen jakamisesta hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
8. Päätetään käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksynnästä 
 
Käyttö- ja hoitosuunnitelman luonnos oli esillä ja kommentoitavissa kalatalousalueen kotisivuilla 
18.10.-17.11.2022.  
 
Esillä olosta tiedotettiin: 

• kalatalousalueen kotisivuilla 

• kalatalousalueen virallisella ilmoitustaululla (Kotkan kaupungin ilmoitustaulu) 

• Kouvolan kaupungin ja Pyhtään kunnan ilmoitustauluilla 

• Kymen Sanomissa ja Kouvolan Sanomissa 

• PK-lehdessä ja Ankkuri-lehdessä 

• sähköpostitse kaikille asian osaisille, joiden sähköpostiosoite oli tiedossa.   
 
Määräaikana saapui 15 muistutusta, jotka hallitus käsitteli kokouksessaan 22.11.2022. Hallituksen 
hyväksymä ehdotus käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi on ollut esillä kotisivuilla 28.11.2022 alkaen. 
 
Mikko Malin kertoi saaduista lausunnoista tiivistyksen. Esillä oli muistutusten perusteella tehty 
lausunto (Liite 3), jossa näkyivät luonnokseen tehdyt muutokset. Malin ehdotti, että mikäli tarve 
vaatii, kalatalousalueen hallitus valtuutetaan tekemään tarvittaessa pieniä muutoksia, kuten 
esim. kirjoitusvirheiden korjauksia tai ELY-keskuksen korjauspyyntöjä ilman uutta yleiskokousta.  
 
Päätös: Hallituksen esitys käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi sekä valtuutus kalatalousalueen halli-
tukselle tehdä tarvittaessa pienet korjaukset ilman yleiskokouksen kutsumista hyväksyttiin yksi-
mielisesti. 
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9. Muut asiat 
 
ELY-keskuksen edustaja Vesa Vanninen kertoi, että ELY on alustavasti katsonut suunnitelman läpi 
ja todennut sen asialliseksi ja hyvin laadituksi. ELY käsittelee käyttö- ja hoitosuunnitelman vielä 
tarkemmin ja se menee myös yhteistyöryhmän katsottavaksi. ELY:n tavoitteena on hyväksyä 
suunnitelma mahdollisimman nopeasti. Ehdotetuista rajoituksista ja säätelyistä tulee vielä erilli-
set kuulemiset, tavoitteena on saada nekin voimaan viimeistään seuraavaksi avovesikaudeksi. 
 
10. Kokouksen päättäminen 
 
Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja liitteineen pidetään yleisesti nähtävänä 5.12.2022-
8.1.2023 kalatalousalueen kotisivuilla www.kymenkalatalousalue.fi/hallinto. Oikaisuvaatimus-
osoitus on pöytäkirjan liitteenä 4. 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.22.  
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoittivat sähköisesti puheenjohtaja Reijo Piipari ja sihteeri Heli Rajamäki sekä 
pöytäkirjantarkastajat Pekka Tuomala ja Kari Manninen. 
 
 
 
Liite 1. Äänestys- ja osallistujaluettelo 
Liite 2. Omistajakorvausten jakoperusteet 
Liite 3. Lausunto käyttö- ja hoitosuunnitelman kommenteista 
Liite 4. Oikaisuvaatimusosoitus 
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Liite 1. Äänestys- ja osallistujaluettelo 
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Liite 2. Omistajakorvausten jakoperusteet 
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Liite 3. Lausunto käyttö- ja hoitosuunnitelman kommenteista 
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Liite 4. Oikaisuvaatimusosoitus 
 

OIKAISUVAATIMUSOSOITUS 
 
Se, jonka oikeutta kalatalousalueen yleiskokouksen kalastuslain (379/2015) 27 §:n 3 momentin 
nojalla tekemä päätös koskee, voi vaatia kalatalousalueen yleiskokoukselta päätöksen oikaise-
mista sillä perusteella, että päätös ei ole syntynyt laillisessa järjestyksessä taikka on lain, asetuk-
sen tai kalatalousalueen sääntöjen vastainen taikka poikkeaa siitä, mitä käyttö- ja hoitosuunnitel-
massa 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 muu-
toksia 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 ilmoitet-
tava 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 päi-
västä. Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti: 
Hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaisessa yleistiedoksiannossa todetaan tiedoksisaannin kalata-
lousalueen kokouspöytäkirjan osalta tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaise-
misesta kalatalousalueen ilmoitustaululla. Ilmoitus pöytäkirjan esille panosta julkaistaan 
5.12.2022 Kotkan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla sekä kalatalousalueen kotisivuilla 
www.kymenkalatalousalue.fi.  
 

(jatkuu)  
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Oikaisuvaatimuskirjelmän toimittaminen 
 
Oikaisuvaatimuskirjelmän voi toimittaa kalatalousalueelle henkilökohtaisesti, asiamiestä käyt-
täen, lähetin välityksellä, postitse maksettuna postilähetyksenä tai sähköpostina. Oikaisuvaati-
muksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava kalata-
lousalueelle virka-aikana ennen 30 päivän määräajan päättymistä, jotta oikaisuvaatimus voidaan 
tutkia. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jou-
luaatto tai juhannusaatto, määräaika jatkuu kuitenkin seuraavan arkipäivän virka-ajan päättymi-
seen. 
 
Oikaisuvaatimukseen annettu päätös on maksuton. 
 
Valitus 
 
Jollei oikaisua suoriteta, voi oikaisun pyytäjä vielä hakea päätökseen muutosta valittamalla Itä-
Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusviranomainen voi päättää, että ennen asian lopullista ratkai-
semista moitteenalainen päätös saadaan panna täytäntöön heti, jos siihen on erityistä syytä eikä 
täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Oikaisuvaatimuksen käsittelyä koskevaan 
päätökseen tullaan liittämään ohjeet valituksen tekemisestä (valitusosoitus). 
 
Yhteystiedot 
 
Kymen kalatalousalue 
Petri Päivärinta, toiminnanjohtaja 
Postiosoite: Mariankatu 18 A 10, 48100 Kotka 
Puhelin: 0500 253 261 
s-posti: petri.paivarinta@merikala.fi  
  

https://sign.visma.net/fi/document-check/6128bff2-9832-41c8-9b66-fb9d3af9e08b

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com

http://www.kymenkalatalousalue.fi/
mailto:petri.paivarinta@merikala.fi
mailto:toimisto@merikala.fi
mailto:petri.paivarinta@merikala.fi


SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER

This documents contains 8 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive

representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant

custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende

https://sign.visma.net/fi/document-check/6128bff2-9832-41c8-9b66-fb9d3af9e08b

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com


		2022-12-02T11:35:16+0000
	Visma Solutions Oy d9f489b4c74e20f0a3d27815d887f2d43ec0e773


		2022-12-02T12:35:20+0000
	Visma Solutions Oy f223cdfaa57ebd18b1fef8a485ae495097e4e17a


		2022-12-02T15:49:50+0000
	Visma Solutions Oy e71c2762695f98864d3870e30a392bb40a62f2ff


		2022-12-05T09:11:45+0000
	Visma Solutions Oy dcaf3e78f2f921d6ff3ec72faf157e36b19b46dc




