Längelmäveden kalatalousalueen yleiskokouksen pöytäkirja
Kokousaika:

23.11.2021 klo 17.30

Kokouspaikka:

Oriveden Kampus Topelius-sali, Koulutie 5 Orivesi

1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Raukola avasi kokouksen klo. 17.41 ja toivotti osallistujat
tervetulleiksi. Raukola loi katsauksen kuluneeseen vuoteen ja käyttö- ja hoitosuunnitelman
valmistelutyöhön.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa.
Päätös: Valittiin Sirpa Vuohelainen kokouksen puheenjohtajaksi, toiminnanjohtaja Otto Hölli
sihteeriksi sekä Lauri Niemelä ja Petri Gösman pöytäkirjantarkistajiksi sekä
ääntenlaskijoiksi.
3. Hyväksytään äänestysluettelo ja todetaan äänioikeudettomat kokousosallistujat (liite 1.).
Päätös: Hyväksyttiin äänestysluettelo, paikalla on 28 äänivaltaista osallistujaa, joilla
yhteensä 39 ääntä ja 3 vierasta.
4. Käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Hyväksytään kokouksen esityslista (liite 2.)
Päätös: Hyväksyttiin kokouksen esityslista.
6. Käsitellään ja hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2020 (liite 3.)
Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2020 toimintakertomus
7. Käsitellään tilinpäätös vuodelta 2020 ja kuullaan tilintarkastuskertomus (liite 4.)
Päätös: Käsiteltiin tilinpäätös ja kuultiin tilintarkastuskertomus.
8. Tilinpäätöksen vahvistamien ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta
2020
Päätös: Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille vuodelta
2020.

9. Hallituksen jäsenten valinta.
Valitaan hallitukseen 3 jäsentä seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 2022 – 2024. Erovuorossa
ovat Pekka Lehtonen, Tony Lähde ja Ari Tammilehto. Valitaan hallituksen jäsenistä yksi
puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.
Päätös: Valittiin Längelmäveden kalatalousalueen hallituksen jäseniksi Pekka Lehtonen,
Tony Lähde ja Ari Tammilehto. Hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Raukola
ja varapuheenjohtajaksi Ville Virtanen vuodelle 2022.
10. Käsitellään ja hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2022 (liite 5).
Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma.
11. Käsitellään ja hyväksytään hallituksen laatima varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2022 (liite
6.) ja vahvistetaan yhtenäisluvan hinnat ja lupaehdot vuodelle 2022 (liite 7.).
Päätös: Hyväksyttiin varainkäyttösuunnitelma sekä vahvistettiin yhtenäisluvan hinnat ja
lupaehdot.
12. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan vuoden 2022 tilejä ja hallintoa.
Käytettävissä ovat HT Helena Karppelin ja varalle HT Erkki K. Mäkinen.
Päätös: Valittiin HT Helena Karppelin ja varalle HT Erkki K. Mäkinen.
13. Päätetään hallituksen jäsenien ja muille toimihenkilöiden palkkiot.
Hallituksen jäsenen palkkio on ollut 20 € per kokous ja hallituksen puheenjohtajan palkkio
30 € kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on ollut 800 €.
Toiminnanjohtajan palkkion ja kalastuksenvalvojien valvontakulut on päättänyt hallitus.
Matkakulut korvataan valtion matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajan palkkio
maksetaan laskun mukaan.
Päätös: Päätettiin pitää palkkiot ennallaan.
14. Valitaan edustajat alueelliseen kalatalouden yhteistyöryhmään (kalastuslaki 33 §) ja
edustajan varahenkilö.
Päätös: Valittiin edustajaksi Otto Hölli ja varalle Ilkka Raukola.
15. Valitaan edustajat Pirkanmaan kalatalouskeskus ry:n sekä Kokemäenjoen vesistön
vesiensuojeluyhdistys ry:n kokouksiin.
Päätös: Valittiin Pirkanmaan kalatalouskeskus ry:n kokouksiin edustajaksi Otto Hölli ja
varalle Ilkka Raukola. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n kokouksiin
valittiin Otto Hölli ja varalle Ilkka Raukola.

LIITTEET:
-

Äänestysluettelo ja osallistujalista
Kokouskutsu
Kokouksen esityslista
Toimintakertomus vuodelta 2020
Tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus
Toimintasuunnitelma vuodelle 2022
Varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2022
Käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2022 – 2032 saatavilla sähköisenä osoitteessa
https://langelmavesi.fi/

Yleiskokous 2021 23.11.2021
Kokousjäsenet
Attilan kalaveden osakaskunta
Eväjärven osakaskunta
Eväjärven osakaskunta
Haapasaaren osakaskunta
Hietalahden osakaskunta
Kalatalouden Keskusliitto ry
Kalatalousalueen hallitus
Kautialan-Pispalan osakaskunta
Kivisalmen osakaskunta
Koivuniemen osakaskunta
Kokkilan osakaskunta
Korpi-Kalkun osakaskunta (useassa kunnassa)
Kuusjärven osakaskunta
Köyrän osakaskunta
Länkipohjan osakaskunta
Onnistaipaleen osakaskunta
Oriveden-Pehulan osakaskunnan vedet
Pajulan osakaskunta
Pappilankylän yht. vesial. osakaskunta
Parvelan osakaskunta
Pohjois-Savon ELY-keskus
Päijälän osakaskunta
Sahalahden osakaskunta
Siitaman osakaskunta
Suomaseman osakaskunta
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry, A
Tunkelon osakaskunta
Uiherlan osakaskunta
Uuhiniemen osakaskunta
Vilkkilän Osakaskunta
Yliskylän osakaskunta

Kokousedustaja
Ari Tammilehto
Tero Rahkonen
Risto Hakala
Lauri Lindell
Antti Uotila
Ismo Kolari
Jari Nykänen
Juha Lindberg
Lauri Niemelä
Reijo Grönvall
Pekka Lehtonen
Ville Virtanen
Paula Laaksonen
Tapani Eerola
Pertti Naapi
Jari Jamalainen
Pekka Leskinen
Jukka Vainio
Esa Mannila
Tony Lähde
Hannu Salo
Harri Komi
Otto Hölli
Ilkka Raukola
Tapani Melkas
Tuomo Mäkelä
Ilmo Salo
Sirpa Vuohelainen
Keijo Nykänen
Petri Gösman
Tarmo Viskari

Kiinteistötunnus
562-454-876-1
182-442-876-16
211-471-876-1
562-442-876-1

211-876-11-1
211-491-876-1
562-404-876-1
177-409-876-1
562-876-8-1-1
182-458-876-1
211-420-876-3
182-463-876-1
562-412-876-1
562-876-12-1
211-492-876-1
562-416-876-1
211-437-876-1
291-876-3-0-1
211-876-4-4
562-876-6-0
562-427-876-1
562-478-876-1
562-876-1-1
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182-468-876-1
562-432-876-6
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Längelmäveden kalatalousalue
Hallituksen pj. Ilkka Raukola
Kirkkotalas 1
35300 Orivesi
puh. 050 308 3255
Längelmäveden kalatalousalue
Toiminnanjohtaja Otto Hölli
Töykänäntie 232
36420 Sahalahti
puh. 050 574 5984
s-posti: kalatalousalue@langelmavesi.fi

LÄNGELMÄVEDEN KALATALOUSALUEEN YLEISKOKOUS

Aika

23. marraskuuta 2021 klo 17.30, kahvitus klo 17.00 alkaen.

Paikka

Oriveden Kampus, Topelius-sali (os. Koulutie 5, Orivesi).
Kokouksessa käsitellään liitteenä olevan esityslistan mukaiset asiat. Hallituksen laatima
ehdotus uudeksi käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi vuosille 2022 - 2032 on luettavissa
kalatalousalueen internet-sivuilla osoitteessa https://langelmavesi.fi etusivun osiossa
Käyttö- ja hoitosuunnitelma.
Kokousedustajien tulee osoittaa puhevaltansa pöytäkirjanotteella, valtakirjalla,
lainhuutotodistuksella tai muulla asiakirjalla.
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kalatalousalueen internet-sivuilla
osoitteessa https://langelmavesi.fi osiossa Hallinto.

Tervetuloa!

Ilkka Raukola
hallituksen puheenjohtaja

LIITTEET

1. Kokouksen esityslista
2. Toimintakertomus vuodelta 2020
3. Tilinpäätös 2020 ja tilintarkastajan lausunto
4. Toimintasuunnitelma v. 2022
5. Varainkäyttösuunnitelma v. 2022

Längelmäveden kalatalousalueen yleiskokouksen esityslista
Kokousaika:

23.11.2021 klo 17.30

Kokouspaikka:

Oriveden Kampus Topelius-sali, Koulutie 5 Orivesi

1. Kokouksen avaaminen
Pyydetyt vierailijoiden puheenvuorot, käyttö- ja hoitosuunnitelman esittely.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa.
Päätös:

3. Hyväksytään äänestysluettelo ja todetaan äänioikeudettomat kokousosallistujat (liite 1.).
Päätös:

4. Käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:

5. Hyväksytään kokouksen esityslista (liite 2.)
Päätös:

6. Käsitellään ja hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2020 (liite 3.)
Päätös:

7. Käsitellään tilinpäätös vuodelta 2020 ja kuullaan tilintarkastuskertomus (liite 4.)
Päätös:

8. Tilinpäätöksen vahvistamien ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta
2020
Päätös:

9. Hallituksen jäsenten valinta.

Valitaan hallitukseen 3 jäsentä seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 2022 – 2024. Erovuorossa
ovat Pekka Lehtonen, Tony Lähde ja Ari Tammilehto. Valitaan hallituksen jäsenistä yksi
puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.
Päätös:

10. Käsitellään ja hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2022 (liite 5).
Päätös:

11. Käsitellään ja hyväksytään hallituksen laatima varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2022 (liite
6.) ja vahvistetaan yhtenäisluvan hinnat ja lupaehdot vuodelle 2022 (liite 7.).
Päätös:

12. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan vuoden 2022 tilejä ja hallintoa.
Käytettävissä ovat HT Helena Karppelin ja varalle HT Erkki K. Mäkinen.
Päätös:

13. Päätetään hallituksen jäsenien ja muille toimihenkilöiden palkkiot.
Hallituksen jäsenen palkkio on ollut 20 € per kokous ja hallituksen puheenjohtajan palkkio
30 € kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on ollut 800 €.
Toiminnanjohtajan palkkion ja kalastuksenvalvojien valvontakulut on päättänyt hallitus.
Matkakulut korvataan valtion matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajan palkkio
maksetaan laskun mukaan.
Päätös:

14. Valitaan edustajat alueelliseen kalatalouden yhteistyöryhmään (kalastuslaki 33 §) ja
edustajan varahenkilö.
Päätös:

15. Valitaan edustajat Pirkanmaan kalatalouskeskus ry:n sekä Kokemäenjoen vesistön
vesiensuojeluyhdistys ry:n kokouksiin.
Päätös:
16. Vahvistetaan ehdotus Längelmäveden kalatalousalueen käyttö – ja hoitosuunnitelmaksi
vuosille 2022 – 2032. Ehdotus on luettavissa kalatalousalueen verkkosivuilla osoitteessa
langelmavesi.fi etusivun osiossa ”Käyttö- ja hoitosuunnitelma”.
Päätös:

17. Todetaan omistajakorvausten jakoperusteet.
Omistajakorvausten jako vesialueen omistajille perustuu vesipinta-alaan ja parhaaseen
käytettävissä olevaan tietoon maksulliseen valtion kalastuksenhoitomaksuun perustuvasta
viehekalastuksesta. Koska ei ole vesialueittain tiedossa maksulliseen
kalastuksenhoitomaksuun perustuvaa viehekalastusrasitusta, käytetään rasituskertoimena
kaikille samaa kerrointa 3. Noudatetaan samaa periaatetta uuden käyttö- ja
hoitosuunnitelman valmistumiseen asti, myös tulevia korvauksia jaettaessa vuoden 2020
yleiskokouksen päätöksen mukaisesti.
Päätös:

18. Muut asiat.

19. Kokouksen päättäminen.

Längelmäveden kalatalousalue
KERTOMUS TILIKAUDEN TOIMINNASTA VUODELTA 2020
Yleistä
Längelmäveden kalatalousalue on perustettu 5.2.2019 joten vuosi 2020 oli
kalatalousalueen
toinen
toimintavuosi.
Kalatalousalueet
ovat
julkisoikeudellisia yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on kehittää alueensa
kalataloutta sekä edistää jäsentensä yhteistoimintaa kalavarojen kestävän
käytön ja hoidon järjestämiseksi. Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen
kalastusoikeuden haltijat sekä valtakunnalliset kalastusalan järjestöt
Längelmäveden kalatalousalue sijaitsee Kokemäenjoen vesistön
itäosassa. Vesialueita on Kangasalan, Oriveden ja Jämsän kaupunkien
sekä, Kuhmoisten ja Juupajoen kuntien alueilla. Lisäksi ovat pienet alueet
myös Ruoveden ja Pälkäneen kuntien puolella. Vesipinta-alaa on
yhteensä noin 35 000 ha.
Kalatalousalueen
toiminta
keskittyi
vuonna
2020
käyttöja
hoitosuunnitelman laadinnan käynnistämiseen sekä lakisääteisten
tehtävien hoitamiseen. Näiden lisäksi kalatalousalueelle rakennettiin uudet
internet-sivut. Koronapandemia rajoitti toimintaa merkittävästi, sillä kaikki
yleisötilaisuudet ja – tapahtumat peruuntuivat kesältä 2020.
Kalatalousalueen kokoukset
Kalatalousalueen yleinen kokous pidettiin Orivedellä 25.11.2020.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Jari Nykänen. Paikalla oli 24 edustajaa,
joilla oli yhteensä 34 ääntä. Sirpa Vuohelainen jättäytyi pois hallituksesta,
jonka myötä uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Raukola Siitaman
osakaskunnasta.
Kalatalousalueen hallitus ja toiminnanjohtaja
Kalatalousalueen hallitus kokoontui vuoden 2020 aikana kaksi kertaa.
Koronapandemian takia ensimmäinen kokous pidettiin sähköisesti
etäkokouksena ja toinen ns. hybridinä, johon osa hallituksesta osallistui
etäyhteyden avulla. Hallituksen puheenjohtajana toimi Sirpa Vuohelainen
ja varapuheenjohtajana Jukka Vainio, muina jäseninä Veikko Eerola, Lauri
Lindell, Tony Lähde, Pekka Lehtonen, Ilkka Raukola, Ari Tammilehto ja
Jukka Vainio. Toiminnanjohtajana toimi Otto Hölli. Hallitusta työllisti
erityisesti käyttö- ja hoitosuunnitelman laadintaan liittyvät asiat.
Tilintarkastus
Tilintarkastajana toimi HT Helena Karppelin ja sekä varalla HT Erkki K.
Mäkinen.
Taloudellinen tila ja toimintavarat
Kalatalousalueen taloudellinen tila on ollut kohtalainen, mutta vuotuisen
rahoituspohjan ennakointi on ollut vuodesta toiseen yhtä haastavaa.
Toiminnanjohtaja lomautettiin kahdeksi kuukaudeksi vuonna 2020.
Kalatalousalueen toiminnan rahoittamiseen tarkoitettu yleisavustus laski
edelleen edellisvuodesta ja kevättalvella oletettiin koronan aiheuttavan
lupamyyntiin merkittävää vähenemistä.

Tilikauden tulokseksi muodostui 6300,96 euroa. Ylijäämä muodostui
pääasiassa henkilöstö- ja matkakulujen vähenemisestä, sekä lupamyynnin
kasvusta. Toimintarahoitus muodostui seuraavasti:
Määräraha kalatalousaluetoimintaan

9 318 €

Kalatalouden edistämisvarat valtiolta 2020
– Kalastuksenvalvontaan
– Internet-sivujen rakentaminen

3 000 €
1 000 €

Yhteislupa-alueet ja kalastuksen valvonta
Längelmäveden kalatalousalueen yhtenäislupa-alue kattoi noin 14 500 ha
ja käsitti 33 osakaskuntaa. Lupatuotot olivat vuonna 2020 yhteensä
12 970,89 € (v. 19: 10 524,03 €, v. -18: 12 912,41 €, v. -17: 10 741,36, v. 16: 12 091,08 € v. -15: 13 984,22 €)
Yhteislupia myytiin kahdessa myyntipisteessä, sekä Pirkanmaan
kalatalouskeskus
ry:n
Kalapassi-luvanmyyntijärjestelmän
kautta.
Lupamyynti kasvoi kalastusharrastuksen yleisen viriämisen myötä.
Yhtenäislupa-alueella järjestettiin kahdeksan kalastuksenvalvontakertaa,
joiden aikana valvottiin myös kiinteitä pyydyksiä niiden osakaskuntien
vesialueille, jotka olivat valvojat toimeen valtuuttaneet. Vesillä opastettiin
kalastajia merkitsemään pyydyksensä lain vaatimalla tavalla ja neuvonnan
myötä pyydysten merkitseminen on kohentunut huomattavasti. Tämän
lisäksi kalatalousalueen valtuuttamat 17 valvojaa tekivät omatoimista
valvontaa vuoden aikana.
Vesijärven yhtenäislupa-alueella Vesijärven kalastushoitoyhdistys järjesti
kaksi valvontapäivää ja sekä satunnaisia pistotarkastuksia. Palaute oli
positiivista ja toiminta koettiin tärkeäksi.
Kalavesien hoito
Kalatalousalue istutti kalaa seuraavasti kalatalousalueen, osakaskuntien
sekä alueen kalastusyhdistysten varoin:
laji ja ikä

kpl

siika, 1-kesäinen

85 765

kuha, 1-kesäinen

46 852

järvitaimen, 2-vuotias

2827

Kalavedenhoitorahaston kautta tehtyjen istutusten kokonaisarvo oli
tavanomaista pienempi, noin 51 000 €. Rahaston tarkoituksena on edistää
kalakantojen hoitamista toimialueella. Kalanpoikasten saatavuus oli hyvä
ja kaikki tehdyt varaukset saatiin toimitettua. Näiden istutusten lisäksi
Metsähallitus ja alueen osakaskunnat ovat tehneet omia istutuksia.
Yksityiskohtaiset tiedot istutuksista ovat saatavissa Maa- ja
metsätalousministeriön sähköisen istutusrekisterin (SÄHI) kautta.
Yleiskalastuskorvaukset
Kalatalousalue maksoi elokuussa osakaskunnille yleiskalastuskorvaukset
vuodelta 2018, yhteensä 41 999,36 euroa.

Käyttö- ja hoitosuunnitelma
Kalatalousalueen vesiä on hoidettu ja käytetty kalatalousaluetta
edeltäneen kalastusalueen laatiman käyttö- ja hoitosuunnitelman
periaatteiden mukaan. Uutta käyttö- ja hoitosuunnitelmaa varten
myönnettiin rahoitus vuonna 2019 jonka käyttö siirtyy vuodelle 2021.
Uuden suunnitelman laadinta aloitettiin vuonna 2020 ja suunnitelman
suuntaviivoja esiteltiin yleisessä kokouksessa. Suunnittelun tueksi tehtiin
osakaskuntakysely, jossa osakaskunnat saivat kertoa näkemyksiään
alueen kalatalouden kehittämiseksi. Samalla pyydettiin lausuntoja alueella
toimivilta kalastusseuroilta.
Vesiensuojelu, edunvalvonta ja kalataloudelliset selvitykset
Kalatalousalueen hallituksella on ollut kiinteää yhteistyötä viranomaisten
kanssa vesienhoitoon liittyen ja kalatalousalue on ollut edustettuna
vesienhoidon yhteistyöryhmissä. Lisäksi kalatalousalue on antanut
lausuntoja vesistörakentamiseen liittyen, sekä avustanut osakaskuntiaan
näissä asioissa neuvonnan muodossa.
Kalatalousalue
järjesti
kaksi
neuvottelutilaisuutta
eteläisellä
Längelmävedellä ja sen lähialueella tapahtuneen osakaskuntien
yhdistämisen edistämiseksi. Asiaa vietiin eteenpäin yhteistyössä
Pirkanmaan kalatalouskeskus ry:n kanssa.
Kirjanpitokalastajia ja -ravustajia on pyritty aktivoimaan saaliinsa
kirjaamisessa, jotta ajantasaista tietoa kalaston kehityksestä olisi
jatkossakin saatavilla. Uusia kirjanpitokalastajia on pyritty rekrytoimaan
vuosittain. Tutkimustoiminnan tarkoituksena on tuottaa tietoa sekä käyttöja hoitosuunnitelmien seurantaa että suunnitelman päivittämistä varten.
Yhteistyö ja tiedottaminen
Koronatilanteen takia kalataloudellisia yleisötilaisuuksia ei ollut vuonna
2020. Yhteyttä pidettiin erilaisissa asioissa seudun vesiasioita käsitteleviin
viranomaisiin, järjestöihin ja kuntiin. Kalatalousalue oli jäsenenä
Pirkanmaan kalatalouskeskus ry:ssä ja Kokemäenjoen vesistön
vesiensuojeluyhdistyksessä. Toiminnanjohtaja oli kalatalousalueen
edustajana
Pirkanmaan
vesienhoidon
yhteistyöryhmässä
sekä
Kokemäenjoen vesistöalueen kalataloudellisessa yhteistyöryhmässä.
Kalatalousalueen internet-sivut uudistettiin osallistumalla Kalatalouden
keskusliitto ry:n järjestämään yhteishankkeeseen. Uusilla verkkosivuilla
tiedottaminen on aikaisempaa helpompaa ja kattavampaa ja sivustoa
pyritään kehittämään edelleen vuonna 2021.
Längelmäveden kalatalousalueen hallitus, 11.3.2021

Längelmäveden kalatalousalue

LIITETIEDOT

Y 0990059-0

Tilikausi 1.1.2020 - 31.12.2020

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet:
Noudatetut säännökset
Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä
tiedoista annetun asetuksen (PMA) mikroyrityssäännöstöä.
TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT:

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja muutokset
2020

2019

53,79

71,72

2020

2019

9 462,50
2 062,10

10 459,75
2 821,91

11 524,60

13 281,66

Koneet ja kalusto
Koneet ja kalusto 25 %

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Yhteensä

Kalatalousalueella on yksi osa-aikainen työntekijä.
Laskelma vuoden 2020 aikana käytetyistä toiminta- ja edistämismäärärahoista
Toimintaraha
POSELY/157/2020 (100)
Saldo tilikauden alussa
Myönnetty tilikaudella
Käytetty tilikaudella
Saldo tilikauden lopussa

0,00
9 318,00
-9 318,00
0,00

Edistämismäärärahat
POSELY/158/2020 Kalastuksenvalvonta (200)
Saldo tilikauden alussa
0,00
Myönnetty tilikaudella (päätös)
(3 000,00)
Saatu ennakko
0,00
Käytetty tilikaudella
3 000,00
Saldo tilikauden lopussa
0,00

Längelmäveden kalatalousalue

LIITETIEDOT

Y 0990059-0

Tilikausi 1.1.2020 - 31.12.2020

POSELY/166/2020 Internet-sivut (210)
Saldo tilikauden alussa
Myönnetty tilikaudella (päätös)
Saatu ennakko
Käytetty tilikaudella
Saldo tilikauden lopussa

0,00
(1 000,00)
0,00
1 000,00
0,00

Laskelma vuoden 2020 aikana jaetuista omistajakorvauksista
POSELY/1727/3171/2019 Omistajakorvauksien 2018 jakolaskelma
Alueelle tuloutetut korvaukset
938,64
Omistajille jaetut korvaukset
41 999,36
Tilittämättömät korvaukset
0,00
Yhteensä
42 938,00
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
Oman pääoman lisäykset ja vähennykset tilikauden aikana
2020
2019
Kalaveden hoitorahasto
Rahasto 1.1.
143 660,48 143 077,54
Siirto rahastoon
-7 768,66
582,94
Rahasto 31.12.
135 891,82 143 660,48

Edellisten tilikausien voitto/tappio
Tilikauden voitto/tappio
Yhteensä

-11 533,89
6 300,96
-5 232,93

-8 103,19
-3 430,70
-11 533,89

Oma pääoma yhteensä

130 658,89

132 126,59

Luettelo käytetyistä kp-kirjoista
Tilinpäätös
Päiväkirja
Pääkirja

sidottu
Pdf-tulosteina
Pdf-tulosteina

Tositelajit

1 tositteet 1 – 155

Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Aloitetaan uuden kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpano sekä
siinä suunnitellut hankkeet. Kehitetään kalatalousalueen kotisivuja osakaskuntien
yhteystietojen saatavuuden osalta.
Haetaan harkinnanvaraisia avustuksia kalatalouden edistämisvaroista. Varat
käytetään mm. kalastuksen valvontaan sekä alueen kalataloutta tukeviin hankkeisiin.
Ylläpidetään kalastettavia kuha- taimen- ja siikakantoja yhteistyössä osakaskuntien
kanssa.
Osallistutaan virtavesikunnostuksiin sekä kunnostuskohteilla tehtyjen
kunnostustoimenpiteiden seurantaan ja ylläpitoon.
Tehostetaan täplärapukannan kehityksen seurantaa yhteistyössä osakaskuntien
kanssa.
Pyritään aktivoimaan osakaskuntien toimintaa ja lisäämään niiden tiedottamista
luvanmyyntipaikoista.
Edistetään osakaskuntien yhdistymisiä tukemalla neuvottelutilaisuuksien
järjestämisessä sekä antamalla neuvontaa asiassa.

Laaditaan ehdotus kalastonhoitomaksuista maksettavan korvauksen jaosta ja
suoritetaan jako osakaskunnille ja vesialueen omistajille.
Huolehditaan, että virallistettua yhteistyötä naapuriosakaskuntien kanssa harjoittavat
osakaskunnat saavat alle 50 e olevat kalastonhoitomaksupalautukset käyttöönsä.
Kehitetään kalastuslupajärjestelmää ja tuetaan tutkimustoimintaa.
Osallistutaan vesiensuojeluun ja kalataloudellisiin vesistön kunnostustoimiin, sekä
koulutustilaisuuksiin. Osallistutaan alueella mahdollisesti pidettäviin kesätapahtumiin
ja tuodaan kalatalousaluetoimintaa alueen ihmisten tietoisuuteen.
Pidetään yhteyttä osakaskuntiin, viranomaisiin, tutkimuslaitoksiin,
neuvontajärjestöihin sekä alueella toimiviin kalastusseuroihin. Hoidetaan
osakaskuntien toimeksiannot ja annetaan lausunnot pyydettyihin asioihin.

Varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2022

TULOT:
toimintavarat valtiolta
edistämisvarat valtiolta
viehekalastuslupatulot
kalatalousalueelle jäävät alle 50 e palautukset
Yhteensä

KULUT:
hoitosuunnitelmien toteutus ja seuranta
edistämisvarojen käyttö (mm. kalastuksenvalvonta)
taloushallinto, toimistokulut, matkustaminen
toiminnanjohtajan palkka
puheenjohtajan palkkio
hallituksen kokouspalkkiot ja matkakulut
kalatalousalueen kokouskulut
kalastusluvat ja kalastuksen valvonta
koulutus

Arvio 2022
10 000 €
6 500 €
11 000 €
500 €
----------28 000 €

Yhteensä

2 000 €
6 500 €
5 000 €
9 000 €
800 €
1 800 €
1 000 €
1 400 €
500 €
-------------28 000 €

Lisäksi kalavedenhoitoa rahaston kautta

60 000 €

Längelmäveden kalatalousalueen yhtenäisluvan hinnat ja lupaehdot 2022
Kalatalousalueen yhtenäisluvan hinnat (sis. Alv. 24%):
-

Vuosilupa 3 vapaa 34 € / kalenterivuosi

-

Vuosilupa ilman vaparajoitusta 80 € / kalenterivuosi

-

Viikkolupa ilman vaparajoitusta 20 € / 7 vrk

-

3 vrk lupa ilman vaparajoitusta 12 €

-

Kilpailuluvat 5 € / yksi vuorokausi / viehekalastus

-

”Isännänlupa” mökkiyrittäjille 100 € / 5 mökkiä / kalenterivuosi,
vaparajoitukseton

-

Opaslupa 150 € /opas / kalenterivuosi, vaparajoitukseton

Lupaehdot:
-

Lupa oikeuttaa heittokalastukseen, vetouisteluun, perhokalastukseen, sekä
täkyongintaan Längelmäveden yhtenäislupa-alueella lupatyypin mukaisella
vapamäärällä

-

Lupa on henkilökohtainen

-

Venekunnan jäsenten luvat (myös kalastonhoitomaksu ja ikäperusteinen
kalastusoikeus) huomioidaan kokonaisuudessaan sallittuun
enimmäisvapamäärään

-

Alle 18-vuotias ei tarvitse kalastuslupaa soutu-uisteluun

Kalastuskieltoalueet ja alamitat:
Vetouistelu on kielletty 150 m etäisyyteen asti sillasta Kaivannossa, Maljasten
salmessa ja Rönnin salmessa. Vetouistelu on kielletty Patasalmessa
Taulusaaren länsipään ja salmen itäpään eteläviitan välillä. Pelisalmessa
vetouistelu on kielletty Pelisalmen rauhoitusalueella (ks. myös
https://kalastusrajoitus.fi/) aina ja muu tällä luvalla kalastaminen aikavälillä
1.5.–31.6.
- kuhan alamitta on 45 cm.
- moottoriuistelu alle 150 m päässä asutuista rannoista kielletty
- uistelu 50 m lähempänä seisovia pyydyksiä kielletty

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.
-Hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaisessa Yleistiedoksiannossa 2.1.2019 todetaan tiedoksisaannin
kalatalousalueen kokouskutsun ja kokouspöytäkirjan osalta tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen
julkaisemisesta Virallisessa lehdessä, jossa ilmoitus on julkaistu 21.12.2018 ja 4.1.2019.
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 virkaaikana 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
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