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HÖYTIÄISEN KALASTUSALUE 

 

Ylimääräinen kokous 2021 

 

 

Aika: 22.6.2021, klo 16.00 

 

Paikka: Joensuu, Marjalan ABC 

 

Läsnä: Äänivaltaiset:    Äänimäärä: 

       

 Hannu Launonen Kinahmon ok  3 

Jukka Puumalainen Kontiolahden ok  3 

Ari Majoinen  Kunnasniemen ok  2 

Timo Kokko  Lehmon ok   3 

Veikko Leppänen Martonvaaran-Ruvaslahden ok 3 

Timo Myyry  Puson ok   3 

Antero Haaranen Sotkuman ok   3 

Jukka Pusa  SSAK   1 

Keijo Vapalahti SVK   1 

Aatos Tekokoski SVK   1 

Päivi Kiiskinen KKL   1 

 

   

 Ilman äänivaltaa: 

 

  

 

1§ 

Kokouksen avaus 

 Hallituksen puheenjohtaja Jukka Pusa avasi kokouksen ja toivotti kaikki 

 tervetulleiksi.  

  

2§ 

Kokouksen puheenjohtajan, pöytäkirjan tekijän, pöytäkirjan tarkistajien ja äänten laskijoiden valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Pusa, pöytäkirjan tekijäksi Päivi 

Kiiskinen ja pöytäkirjan tarkistajiksi Veikko Leppänen ja Timo Myyry ja samalla 

sovittiin, että tarvittaessa he voivat toimia myös ääntenlaskijoina. 

 

 

3§ 

Todetaan äänioikeutetut paikalla olevat jäsenet 

 Osanottajaluettelon tarkastuksen jälkeen todettiin, että läsnä oli 11 äänivaltaista 

 edustajaa, joilla oli 24 ääntä.   
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4§ 

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 Kokouksen kutsukirje oli lähetetty 8.6.2021 tiedossa oleville kalatalousalueen 

 jäsenille, joten kokous todettiin sääntöjen määräämällä tavalla koolle kutsutuksi ja  

 päätösvaltaiseksi.  

 

5§ 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena. 

 

 

6§ 

Käsitellään Lehmon osakaskunnan tekemä oikaisuvaatimus (oikaisuvaatimus liitteenä 1) 

  

 Oikaisuvaatimuksessaan Lehmon osakaskunta esittää seuraavaa: Verkkokalastuksen 

 syysrauhoitusta koskeva päätös on edelleen kesken Ely-keskuksella. Lehmon 

 osakaskunta esittää, että käydään verkkokalastuksen syysrauhoituskeskustelu ennen 

 käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksymistä. 

  

 Ely-keskus on antanut 27.5.2021 kalastuslain (379/2015) 53 §:n mukaisen päätöksen 

 eräistä kalastusrajoituksista Höytiäisellä vuosina 2021-2022 (Juuka, Kontiolahti ja 

 Polvijärvi), joihin kuuluu myös Höytiäisen keski- ja eteläosia koskeva lohikalojen 

 syysrauhoitus verkkokalastuksessa. Päätös astui voimaan välittömästi. 

 

 Hallituksen esitys on, että yleinen kokous tekee päätöksen Lehmon osakaskunnan 

 oikaisuvaatimuksen mukaisesti siitä, pidetäänkö Höytiäisen keski- ja eteläosia 

 koskeva lohikalojen syysrauhoitus verkkokalastuksessa käyttö- ja hoitosuunnitelmassa 

 edellisen kokouspäätöksen mukaisesti. 

 

 Timo Kokko esitti, että asiassa tehtäisiin jonkinlainen kompromissi. Keijo Vapalahti 

 esitti, että pidetään päätös entisen kokouksen mukaisena; Höytiäisen keski- ja 

 eteläosia koskeva lohikalojen syysrauhoitus verkkokalastuksessa pidetään käyttö- ja 

 hoitosuunnitelmassa. Timo Kokon esitys ei saanut kannatusta, Keijo Vapalahden 

 esitys sai kannatusta ja hyväksyttiin kokouksen enemmistö päätöksenä.  

  

 

 

7§ 

Edellisen yleisen kokouksen 28.4.2021 korjatun kokouspöytäkirjan hyväksyminen (liite 2) 

Kokous hyväksyi korjatun kokouspöytäkirjan liitteen 2 m mukaisena. 

 

8§ 

Muut asiat 

 Tiedoksi: 

• Opastaulujen teko on tilattu ja ne valmistunevat heinäkuussa. Taulujen tekijät voivat 

hoitaa myös taulujen pystytyksen kohdepaikoilleen. Lehmoon 2, Kunnasniemelle 1, 

Sotkumaan 2, Kontiolahdelle 2 ja Martonvaara-Ruvaslahteen 2, Kinahmoon 2, 

Hiekkaniemeen 1 ja Pusoon 1. Tekijöiltä otetaan myös pystyt 

• Martonvaaran-Ruvaslahden veneenlaskuluiska on valmistunut. 
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9§ 

Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo  

 

 

 

 

Jukka Pusa   Päivi Kiiskinen 

puheenjohtaja  pöytäkirjan tekijä 

 

 

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja tehtyjä päätöksiä 

 

 

 

 

Veikko Leppänen  Timo Myyry 


