






Yleiskokous 29.11.2022 29.11.2022
Kokousjäsenet Kokousedustaja Paikalla Äänioikeus Kiinteistötunnus Pinta-ala Äänimäärä
Attilan kalaveden osakaskunta Ari Tammilehto 1 1 562-454-876-1 114,1 1
Haapasaaren osakaskunta Lauri Lindell 1 1 211-471-876-1 1957,7 3
Kalatalouden Keskusliitto ry Päivi Pyyvaara 1 1 1
Kautialan-Pispalan osakaskunta Juha Lindberg 1 1 211-876-11-1 494,75 1
Kivisalmen osakaskunta Lauri Niemelä 1 1 211-491-876-1 924,1 1
Kivisalmen osakaskunta Kari Brusila 1 1 1
Koivuniemen osakaskunta Reijo Grönvall 1 1 562-404-876-1 416,33 1
Kokkilan osakaskunta Pekka Lehtonen 1 1 177-409-876-1 438,3 1
Korpi-Kalkun osakaskunta (useassa kunnassa) Ville Virtanen 1 1 562-876-8-1 279,59 1
Kuusjärven osakaskunta Paula Laaksonen 1 1 182-458-876-1 167,6 1
Köyrän osakaskunta Tapani Eerola 1 1 211-420-876-3 133,09 1
Länkipohjan osakaskunta Petri Gösman 1 1 182-463-876-1 84,41 1
Mulkoilan osakaskunta Pekka Lindroos 1 1 562-876-10-1 534,19 2
Onnistaipaleen osakaskunta Jari Jamalainen 1 1 562-412-876-1 603,91 2
Oriveden-Pehulan osakaskunnan vedet Pekka Leskinen 1 1 562-876-12-1 653,56 2
Pajulan osakaskunta Jukka Vainio 1 1 211-492-876-1 788,56 2
Pappilankylän yht. vesial. osakaskunta Esa Mannila 1 1 562-416-876-1 56,23 1
Parvelan osakaskunta Tony Lähde 1 1 1
Päijälän osakaskunta Harri Komi 1 1 291-876-3-0+1 248,57 1
Roineen osakaskunta (211-876-9-1, 908-876-15-1) Päivi Pyyvaara 1 1 211-876-9-1 183,46 1
Sahalahden osakaskunta Otto Hölli 1 1 211-876-4-4 480 1
Siitaman osakaskunta Ilkka Raukola 1 1 562-876-6-0 312,13 1
Suomaseman osakaskunta Rauno Kaikkonen 1 1 562-427-876-1 609,73 2
Suomen Sisävesiammattikalastajat ry Veikko Eerola 1 1 1
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry, A Tuomo Mäkelä 1 1 1
Uiherlan osakaskunta Sirpa Vuohelainen 1 1 562-876-1-1 2250,55 3
Uuhiniemen osakaskunta Keijo Nykänen 1 1 562-479-876-2 945,46 2
Vahderpään osakaskunta Juha Koppanen 1 1 211-460-876-1 261 1
Vahderpään osakaskunta Heikki Leväjärvi 1 0 0
Vilkkilän Osakaskunta Petri Gösman 1 1 182-468-876-1 74,04 1
Yliskylän osakaskunta Jari Nykänen 1 1 562-432-876-6 189,42 1



 
    KOKOUSKUTSU   9.11.2022 
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  29. marraskuuta 2022 klo 17.30, ilmoittautuminen ja kahvi klo 17.00–17.20. 
 
Paikka  Oriveden Kampus, Topelius-sali (os. Koulutie 5, Orivesi). 
 
 
 Kokouksessa käsitellään liitteenä olevan esityslistan mukaiset asiat. Kokouksen koko 

materiaali on saatavilla internetsivuiltamme osoitteessa https://langelmavesi.fi osiossa 
Hallinto. Kokouksen aluksi kuullaan esitys osakaskuntien yhdistämisestä. 

 
 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   
 
 
 
   
  



Längelmäveden kalatalousalueen yleiskokouksen esityslista 

 
Kokousaika:  29.11.2022 klo 17.30 
   
Kokouspaikka: Oriveden Kampus Topelius-sali, Koulutie 5 Orivesi 
 
 
 

1. Kokouksen avaaminen 
 

Kokousesitelmä: Osakaskuntien yhdistäminen, Päivi Pyyvaara ja Sirpa Vuohelainen 
 
Pyydetyt vierailijoiden puheenvuorot. 
 
 

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 2021 (liite 3.) 
 

Päätös: 
 
 

7. Käsitellään tilinpäätös vuodelta 2021 ja kuullaan tilintarkastuskertomus (liite 4.) 
 

Päätös: 
 
 

8. Tilinpäätöksen vahvistamien ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 
2021 

 
Päätös: 
 

 
9. Hallituksen jäsenten valinta.  

 
Valitaan hallitukseen 3 jäsentä seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 2023–2025. Erovuorossa 
ovat Veikko Eerola, Lauri Lindell ja Jukka Vainio. Valitaan hallituksen jäsenistä yksi 
puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. 

 
Päätös:  
 



 
10. Käsitellään ja hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2023 (liite 5). 

 
Päätös:  

 
 

11. Käsitellään ja hyväksytään hallituksen laatima varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2023 (liite 
6.) ja vahvistetaan yhtenäisluvan hinnat ja lupaehdot vuodelle 2023 (liite 7.). 

 
Päätös: 
 
 

12. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan vuoden 2022 ja 2023 tilejä ja 
hallintoa.  
 
Käytettävissä ovat HT Anita Helin, varalle HT Markku Laakso. 

 
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. Todetaan omistajakorvausten jakoperusteet. 
 

Omistajakorvausten jako vesialueen omistajille perustuu vesipinta-alaan ja parhaaseen 
käytettävissä olevaan tietoon maksulliseen valtion kalastuksenhoitomaksuun perustuvasta 
viehekalastuksesta. Voimassa olevassa käyttö- ja hoitosuunnitelmassa rasituskertoimeksi 
on määritetty kerroin 3 käytettäväksi koko alueella. 
 
Päätös:  
 

 
17. Muut asiat. 

 
 
 

18. Kokouksen päättäminen. 
 
 





















































 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2023 

 

Jatketaan uuden kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpanoa sekä 
toteutetaan siinä suunnitellut hankkeet.  

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 2023    
       
 
 
 
TULOT:     Arvio 2023  
      
 toimintavarat valtiolta    11 000 €   
 edistämisvarat valtiolta    6 000 €   
 viehekalastuslupatulot    11 000 €   
 kalatalousalueelle jäävät alle 50 e palautukset  500 €   
      -----------  
 Yhteensä     28 500 €  
      
      
 
 
KULUT:      
 hoitosuunnitelmien toteutus ja seuranta   2 500 €   
 edistämisvarojen käyttö (mm. kalastuksenvalvonta)  6 000 €   
 taloushallinto, toimistokulut, matkustaminen   5 000 €   
 toiminnanjohtajan palkka    9 000 €   
 puheenjohtajan palkkio     800 €   
 hallituksen kokouspalkkiot ja matkakulut   1 800 €   
 kalatalousalueen kokouskulut     1 000 €   
 kalastusluvat ja kalastuksen valvonta   1 400 €   
 koulutus      500 €   
      --------------  
 Yhteensä     28 500 €  
      
 
 Lisäksi kalavedenhoitoa rahaston kautta  60 000 € 



Längelmäveden kalatalousalueen yhtenäisluvan hinnat ja lupaehdot 2023 
 
 
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 

 

https://kalastusrajoitus.fi/


 LIITE: Karttakuvat yhtenäisluvan kalastuskieltoalueista 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



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 virka-
aikana ennen 30 päivän määräajan päättymistä, jotta oikaisuvaatimus voidaan tutkia. Jos määräajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, määrä-
aika jatkuu kuitenkin seuraavan arkipäivän virka-ajan päättymiseen. 
 
Oikaisuvaatimukseen annettava päätös on maksuton. 
 
Yhteystiedot 
 

Längelmäveden kalatalousalue 
Toiminnanjohtaja:  Otto Hölli   
Osoite:  Töykänäntie 232 
  36420 SAHALAHTI   
    
Puhelin:  050 574 5984 
Sähköposti:  kalatalousalue@langelmavesi.fi  
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