HÖYTIÄISEN KALATALOUSALUE
Vuosikokous 2021
Aika: 3.11.2021 klo 15.00
Paikka: Joensuu, Marjalan ABC

Kokouspöytäkirja:
Läsnä:

Äänivaltaiset:

Äänimäärä:

Hannu Launonen
Ari Majoinen
Veikko Leppänen
Timo Myyry
Jukka Pusa
Keijo Vapalahti
Aatos Tekokoski
Mervi Paajanen
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Ilman äänivaltaa:
Timo Turunen
Jaana Leppänen

Pohjois-Savon Ely-keskus
Hallituksen jäsen
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1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Jukka Pusa avasi kokouksen klo 15.03. Pidettiin hiljainen hetki Päivi
Kiiskisen muistoksi.
2. Kokouksen puheenjohtajan, pöytäkirjan tekijän, pöytäkirjantarkastajien ja
ääntenlaskijoiden valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Jukka Pusa. Pöytäkirjantekijäksi valittiin Mervi Paajanen.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Myyry ja Ari Majoinen
Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.
3.Todetaan äänioikeutetut paikalla olevat jäsenet
Kokouksessa oli läsnä 8 äänioikeutettuja jäsentä. Heillä oli käytössään yhteensä 15 ääntä.
Lisäksi läsnä oli 2 henkilöä ilman äänivaltaa.
4.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsut on lähetetty 12.10.2021, joten kokous todettiin sääntöjen määräämällä tavalla
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

6. Palkkiot vuodelle 2022
Hallituksen esitys:
 Hallituksen puheenjohtajan kulukorvaus 400 €
 Hallituksen jäsenille ruokailu kokouksen yhteydessä
 Matkakulut kaikille toimihenkilöille valtion matkustussäännön mukaan
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Toiminnanjohtajasopimus (indeksikorotus 3 %), kirjanpito, tilintarkastus ja
kalastuksenvalvonta laskuja vastaan

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys.
7. Vahvistetaan vuoden 2022 toimintasuunnitelma (liite 1.)
Lisättiin toimintasuunnitelmaan selvitys osakaskuntien yhdistämiseksi. Toimintasuunnitelma
hyväksyttiin muilta osin liitteen 1. mukaisena.
8. Vahvistetaan vuoden 2022 talousarvio (liite 2.)
Talousarvio hyväksyttiin liitteen 2. mukaisena.
9. Valitaan hallitukseen kaksi jäsentä vuosiksi 2022-2024
Erovuorossa ovat Jaana Leppänen, Jukka Puumalainen ja Ari Majoinen. Hallitukseen esitettiin
valittavaksi Jaana Leppänen, Jukka Puumalainen ja Ari Majoinen. Muita esityksiä ei tullut, joten
hallitukseen valittiin Jaana Leppänen, Jukka Puumalainen ja Ari Majoinen.
10. Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodeksi 2022
Kuluvana vuonna puheenjohtajana on toiminut Jukka Pusa ja varapuheenjohtajana Hannu
Launonen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Pusa ja varapuheenjohtajaksi Hannu
Launonen.
11. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2022
Tilintarkastajaksi valittiin HTM Raimo Liukku ja varalle KHT Pentti Hämäläinen.
12. Kalastusrajoitukset vuodelle 2022 (liite 3.)
Todettiin toistaiseksi voimassa olevat kalastusrajoitukset (liite 3.) Haetaan ELY-keskukselta
vaparajoitusta: uistelussa vapojen maksimimäärä 10 vapaa. Poistettiin 3 vavan luvasta kohta:
”sisältää myös kalastonhoitomaksuun kuuluvat vavat”.
13. Päätetään kalastuslupamaksut ja lupien myyjät vuodelle 2022 (liite 3.)
Päätettiin nostaa uisteluvuosiluvan hinta 50 eurosta 60 euroon. Uistelukilpailuluvan hinta
nostettiin 5 euroon. Muilta osin hinnat ja myyjät hyväksyttiin liitteen 3. mukaisina.
14. Käyttö- ja hoitosuunnitelma: Kaupallisen kalastuksen käyvän hinnan määrittely
ELY-keskus on ilmoittanut, että käyttö- ja hoitosuunnitelmassa on oltava määriteltynä käypä
hinta kaupalliselle kalastukselle, mikäli joudutaan turvautumaan ELY-keskuksen myöntämään
alueelliseen lupaan kaupallisen kalastuksen harjoittamiseksi (KL 13 §)
KL 14 § Kaupallisesta kalastuksesta kalastusoikeuden haltijoille maksettava korvaus:
” Kaupallisen kalastajan on 13 §:ssä tarkoitetun luvan saatuaan maksettava kalenterivuosittain
kalastusoikeuden haltijoille luvassa määrättyjen pyydysten mukaiset, elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen toimialueen käyttö- ja hoitosuunnitelmissa määritettyihin alueen käypiin
hintoihin perustuvat kohtuulliset maksut korvauksena vesialueen käyttämisestä kaupalliseen
kalastukseen.”
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Päätettiin, että tehdään ELY-keskukselle täydennysesitys käyttö- ja hoitosuunnitelmaan.
Esitykseen kirjataan käyvän hinnan määrittely seuraavalla tavalla:
Käyvän hinnan muodostamiseksi ELY-keskuksen tulee olla yhteydessä kalatalousalueen
hallitukseen, joka selvittää alueellista käypää hintaa yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.
Yhteistyöllä pyritään selvittämään hakemuksessa ilmoitetun alueen käypä hinta ottaen
huomioon alueen lupahintaan vaikuttavat erityiset olosuhteet ja tekijät. Kalatalousalue voi
esimerkiksi olla yhteydessä alueensa kalastusoikeuden haltijoihin hinnan selvittämiseksi.

15. Muut asiat
 Tiedoksi: Ari Lappalainen on aloittamassa tutkimusta Höytiäisen kalastuskulttuurin
muutoksesta otsikolla: Kalastuskulttuuri tietoyhteiskunnassa - Kulttuurinmuutos ja
kalatalous 2020. Tutkimus on haastattelututkimus, johon tarvitaan kalastukseen liittyviä
henkilöitä haastateltaviksi.
 Toistaiseksi nettisivuilla on vain Sotkuman ja Kinahmon osakaskuntien tietoja. Käytiin
läpi mitä yhteystietoja osakaskunnista voi laittaa nettisivuille.
 Materiaalien toimittaminen veneenlaskupaikkojen infotauluille. Toiminnanjohtaja
toimittaa osakaskunnille kalatalousalueen materiaalit tauluille laitettavaksi.
16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.33.

________________________
Jukka Pusa puheenjohtaja

__________________________
Mervi Paajanen, sihteeri

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksessa tehtyjä päätöksiä.

________________________
Timo Myyry

__________________________
Ari Majoinen

HÖYTIÄISEN KALATALOUSALUE
Toiminnanjohtaja Mervi Paajanen
Rekkatie 11 A 1
80100 Joensuu
p. 050 574 3898
mervi.paajanen@muikkusuomi.fi

KUTSU

Höytiäisen kalatalousalueen jäsenille
Kalatalousalueen toiminnanjohtaja Päivi Kiiskinen menehtyi nopeasti edenneeseen
sairauteen 23.9.2021. Kalatalousalueen hallitus nimesi kokouksessaan 28.9. uudeksi
toiminnanjohtajaksi Mervi Paajasen Pohjois-Karjalan kalatalouskeskukselta.
Höytiäisen kalatalousalueen sääntömääräinen syyskokous pidetään Joensuussa
Marjalan ABC asemalla keskiviikkona 3.11.2021 klo 15.00. Ennen kokousta kahvit.
Kokouksessa käsitellään ja päätetään liitteenä olevan esityslistan mukaiset asiat.
Kokousedustajien on osoitettava valtuutuksensa pöytäkirjaotteella, valtakirjalla tai muulla
tavoin. Valtakirjaa ei tarvita, kun jäsentä edustaa osakaskunnan puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja, eikä myöskään jos valtakirja on jo aiemmin lähetetty
kalatalousalueelle.
Kokouksen pöytäkirja on nähtävänä Höytiäisen kalatalousalueen nettisivuilla hoytiainen.fi
ja Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskuksen toimistolla, Rekkatie 11 A 1, 4.1. - 17.11.2021
(avoinna sopimuksesta).

Joensuussa 12.10.2021

Hallituksen puheenjohtaja

Toiminnanjohtaja

merk.

Jukka Pusa
Jukka Pusa

Mervi Paajanen

HÖYTIÄISEN KALATALOUSALUE
Syyskokous 2021
3.11.2021 klo 15.00, Marjalan ABC-asema

ESITYSLISTA:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan, pöytäkirjan tekijän, pöytäkirjan tarkistajien ja
ääntenlaskijoiden valinta

3. Todetaan äänioikeutetut paikalla olevat jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

6. Palkkiot vuodelle 2022
 Hallituksen puheenjohtajan kulukorvaus 400 €
 Hallituksen jäsenille ruokailu kokouksen yhteydessä
 Matkakulut kaikille toimihenkilöille valtion matkustussäännön mukaan
 Toiminnanjohtajasopimus, kirjanpito, tilintarkastus ja kalastuksenvalvonta
laskuja vastaan

7. Vahvistetaan vuoden 2022 toimintasuunnitelma (liite 1.)

8. Vahvistetaan vuoden 2022 talousarvio (liite 2.)

9. Valitaan hallitukseen kaksi jäsentä vuosiksi 2022-2024
Erovuorossa ovat Jaana Leppänen, Jukka Puumalainen ja Ari Majoinen

10. Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodeksi 2022
Kuluvana vuonna puheenjohtajana on toiminut Jukka Pusa ja
varapuheenjohtajana Hannu Launonen.

11. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2022
Tilintarkastajana on toiminut HTM Raimo Liukku L & L Tilintarkastus Oy:stä
Kiteeltä. Varalla KHT Pentti Hämäläinen Kiteeltä.

12. Kalastusrajoitukset vuodelle 2022
Todetaan toistaiseksi voimassa olevat kalastusrajoitukset (liite 3.).

13. Päätetään kalastuslupamaksut ja lupien myyjät vuodelle 2022 (liite 3.)

14. Käyttö- ja hoitosuunnitelma: Kaupallisen kalastuksen käyvän hinnan määrittely
ELY-keskus on ilmoittanut, että käyttö- ja hoitosuunnitelmassa on oltava
määriteltynä käypä hinta kaupalliselle kalastukselle, mikäli joudutaan
turvautumaan ELY-keskuksen myöntämään alueelliseen lupaan
kaupallisen kalastuksen harjoittamiseksi.
KL 13 § Alueellinen lupa kaupallisen kalastuksen harjoittamiseen:
”Kalavarojen kestävän tuoton ja hyödyntämisen sekä käyttö- ja hoitosuunnitelman
toteutumisen turvaamiseksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää
kaupalliselle kalastajalle enintään viiden vuoden määräajaksi luvan kaupallisen
kalastuksen harjoittamiseen, jos:
1) vesialue on käyttö- ja hoitosuunnitelmassa määritetty kaupalliseen kalastukseen
hyvin soveltuvaksi;
2) vesialueen kalakantojen tila mahdollistaa niiden hyödyntämisen kaupalliseen
kalastukseen;
3) luvanhakija ei ole itse eikä kalatalousalueen avustuksella päässyt
kalastusoikeuden haltijoiden kanssa sopimukseen vesialueen käyttämisestä
kaupalliseen kalastukseen; ja
4) kaupallisen kalastuksen harjoittamisesta ei aiheudu merkittävää haittaa alueen
rannanomistajille tai -haltijoille tai alueen muulle käytölle.”
KL 14 §
Kaupallisesta kalastuksesta kalastusoikeuden haltijoille maksettava korvaus:
” Kaupallisen kalastajan on 13 §:ssä tarkoitetun luvan saatuaan maksettava
kalenterivuosittain kalastusoikeuden haltijoille luvassa määrättyjen pyydysten
mukaiset, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueen käyttö- ja
hoitosuunnitelmissa määritettyihin alueen käypiin hintoihin perustuvat kohtuulliset
maksut korvauksena vesialueen käyttämisestä kaupalliseen kalastukseen.”

15. Muut asiat

16. Kokouksen päättäminen
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HÖYTIÄISEN KALATALOUSALUE
Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Toiminnan rahoitus
Toiminta rahoitetaan kalastuslupien myyntituloilla, kalatalousalueen toimintamäärärahoilla ja
omistajakorvauksilla, jotka jäävät sopimuksilla kalatalousalueen käyttöön. Lisäsi toimintaan voidaan
anoa ELY-Keskukselta kalatalouden edistämiseen suunnattuja varoja.
Vuosikokous
Yleinen kokous pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Ylimääräinen kokous pidetään tarvittaessa.
Hallitus
Hallituksen tehtävänä on valmistella vuosikokouksissa esillä olevat asiat ja huolehtia alueen kokousten
tekemien päätösten toimeenpanosta. Hallitus kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.
Lisäkokouksia pidetään tarpeen mukaan.
Sopimus toiminnanjohtajan tehtävistä
Toiminnanjohtajuuden hoitaa Pohjois-Karjalan kalatalouskeskus. Sopimuksen sisältöä ja hinnoittelua
voidaan tarkistaa vuosittain (indeksikorotus).
Kalanpoikasten istuttaminen
Kalanpoikasia istutetaan talousarvion edellyttämässä laajuudessa (20 000 €). Istukaslajeina on 2-v
järvitaimen ja järvilohi (mikäli järvilohta on saatavilla).
Muu kalavesien hoito
Kalatalousalue tukee tarvittaessa tapauskohtaisesti vesienhoitohankkeita esim. kosteikkojen
rakentamista tai vesikasvien niittoa.
Selvitys osakaskuntien yhdistämiseksi
Haetaan avustusta kalatalouden edistämismäärärahoista.
Kalastuksen valvonta
Valvontaa suorittavat alueen omat valvojat ja lisäksi Pohjois-Karjalan kalatalouskeskuksen valvojat
sekä Metsähallituksen erävalvojat yhteistyössä muiden valvojien kanssa sopimuksen mukaisesti.
Valvonta toteutetaan talousarvion sallimissa puitteissa.
Koulutus
Kalatalousalueen luottamusmiehet osallistuvat järjestettäville koulutuspäiville ja opintomatkoille
hallituksen päättämässä laajuudessa.
Muu toiminta
Kalatalousalue osallistuu kalasaunojen toimivuuden ylläpitoon mm. polttopuuhankintaan ja
kuljettamiseen sekä ”mökkitalkkarien” toiminnan kustannuksiin. Mökkitalkkareina toimivat Jukka
Pusa ja Heikki-Jussi Kupiainen. Avustetaan osakaskuntien yhdistymisessä.

HÖYTIÄISEN KALATALOUSALUE
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TALOUSARVIO VUODELLE 2022

Oman toiminnan tulot:
Kalastuslupatuotot
Omistajakorvaukset, jotka jäävät alueelle sopimuksilla

34 000 €
7 000 €
41 000 €
=========

Oman toiminnan menot:
Kalanpoikasten istuttaminen
(2-v JT/JL)
Koulutus
Kalasaunojen huolto (sis. polttopuiden ajon)
Höytiäisen kalastustiedustelu/koeverkkokalastus
Muu kalavesien hoito
Kalastuksen valvonta
Yksikkömerkit ja lupamyynnin järjestäminen
Osakaskuntien yhdistyminen
Muut kulut

20 000 €

1 500 €
3 000 €
-€
5 000 €
1 850 €
2 200 €
4 000 €
1 000 €
38 550 €
=========
Ylijäämäinen 2450 €

_______________________________________________________________________
Kalatalousalueen toimintamääräraha:

9 200€
========

Toimintamäärärahaan kohdistuvat menot:
Hallinto (toiminnanjohtaja sopimuksen mukaan)
Muut hallintokulut
Kalastuksen valvonta

5 050 €
1 000 €
3 150 €
9 200 €
========

Edistämismäärärahat (harkinnanvaraiset):

HÖYTIÄISEN KALATALOUSALUE
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Kalastusmääräykset vuodelle 2022
HÖYTIÄISEN YHTENÄISLUPA
Lupa oikeuttaa kalastamaan verkoilla ja katiskoilla, Lehmon kalastuskunnan aluetta lukuun ottamatta, koko
Höytiäisellä. Hinta on 4 € yksiköltä.
PYYDYSTEN YKSIKÖINTI
Verkko
3 x 30 m
Verkko
3 x 60 m
Lisäksi aina alkavalta verkon korkeuden kolmelta (3) lisämetriltä
Katiska
LISÄKSI VAIN YLEISVETTÄ KOSKEVAT PYYDÖT JA NIIDEN YKSIKÖINTI
Tuulastus ja harppuunalupa
Koukkupyynti (syöttikoukku 10 kpl, pitkäsiima enint. 100 koukkua)
Kalatäkyinen kohosiimapyynti kielletty ympäri vuoden
Rysä 1 m tai alle 1 m
Rysä yli 1 m, max. 1,5 m
Rysä yli 1,5 m kaupallisen kalastuksen lupa haettava Metsähallitukselta

1
2
1
1

yksikkö
yksikköä
lisäyksikkö
"

1
1

”
”

1
3

”
”

Nämä luvat eivät koske kaupallista kalastusta yleisvedellä ja Ahmovaaran osakaskunnan vesialueella.

Kaupallista kalastusta lukuun ottamatta verkkojen sallittu enimmäispituus on 240 metriä
pyynti- tai venekuntaa kohti. Kaupallisen kalastuksen luvat yleisvesialueelle myöntää Metsähallitus ja
Ahmovaaran vesialueella Ahmovaaran osakaskunta.
PYYDYSTEN MERKINTÄ
Pyydyksiin tulee merkitä pyydyksen asettajan nimi ja yhteystiedot sekä kalastusoikeuden osoittava merkki
siten, että ne ovat havaittavissa ilman, että pyydystä tarvitsee nostaa vedestä. Verkkojadat on merkittävä
kalastuslain mukaisilla merkeillä (1,2 metriä korkea lippumerkki) ja pyydyksen suunta tulee osoittaa kupain
jadan molemmissa päissä. Tämä koskien myös pohjapyyntöjä. Pitkä pyydys tarvitsee välikohon jokaista alkavaa
120 m kohden. Pyydysmerkit varustettuna yhteystiedoin on laitettava jadan syvimpänä olevaan päähän nippuun
joko kohoon tai kohonaruun. Nipussa tulee olla merkkejä jadassa olevien pyydysten yhteisen yksikköarvon
mukainen määrä. Muistakaa merkitä pyydyksenne, sillä valvojilla on oikeus luvattomien pyydysten
takavarikointiin. Talvipyynnissä merkit on laitettava nippuun koenta-avannolle. Pyydys ja halkaisijaltaan yli 40
cm:n avannot on merkittävä värillisellä 1,2 m korkealla 2 cm:n heijastimella varustetulla merkkisalolla.
HÖYTIÄISEN VIEHEKALASTUSLUPA
Lupa oikeuttaa kalastamaan koko järven alueella, pois lukien Lehmon osakaskunnan vesialueen, kaikilla
vapakalastusvälineillä.
Lupa on voimassa kalenterivuosittain. Luvan voi maksaa suoraan Höytiäisen kalatalousalueen
tilille: Op FI64 5165 0740 0198 98.
Kalastonhoitomaksuun sisältyvä viehelupa oikeuttaa kalastamaan ainoastaan yhdellä vieheellä (vetouistelussa saa
käyttää yhtä painouistinta tai syvääjää). Useammalla vieheellä kalastettaessa on lunastettava kalatalousalueen
viehelupa.
Kalastusmaksut ovat:
Lupa-aika
Viikko
20 €
max. 10 vapaa/venekunta.
Kuukausi
30 €
max. 10 vapaa/venekunta
Vuosi
60 €
max. 10 vapaa/venekunta
Kymmeneen (10) vapaan kuuluu myös kalastonhoitomaksuun sisältyvät vavat
Vuosi
25 €
max. 3 vapaa/venekunta
Harjuslaudan käyttö kielletty.
Uistelukisalupana peritään 5 €/venekunta ja lupa on voimassa kilpailuaikana. Lupa haetaan kalatalousalueelta.
KALASTUSLUPIEN MYYJÄT (pyydysyksikkö ja viehelupa)
Kontiolahti:
Höytiäisen Tupa
Kunnasniemi: Keijo Kinnunen, puh. 044-3542338; Matti Räsänen, puh. 050-305 4986
Polvijärvi:
Polvijärven Kone ja Tarvike, puh. 013-631469
Ruvaslahti:
Jaana Leppänen, 040-9116889
Huhmari:
Lomakeskus Huhmari, puh. 0207691230
Joensuu:
Jokierä 044-7646309
Kalakortti.com (pyydysyksiköiden nettimyynti)
Viehelupa verkkokaupasta: kalapassi.fi, eraluvat.fi, kalakortti.com
Kääntöpuolella Höytiäisen kartta sekä tiedot kalastus- ja pyydysrajoituksista.

KALASTUSRAJOITUKSET
Jään alta kalastettaessa verkkojen pienin
sallittu solmuväli on 55 mm.
Avovesikaudella kymmenen (10) metriä tai
syvemmissä vesissä verkkopyynti sallittu
ainoastaan solmuväliltään 55 mm tai sitä
harvemmilla verkoilla. Ei koske
muikkuverkkoja.
Koho- ja välivesipyynnissä käytettävien harvojen
verkkojen pienin sallittu solmuväli on 80 mm.
Rajoitus ei koske muikunpyyntiä.
Alle 10 metrin syvyisillä vesialueilla, 1.9.
alkaen jäiden tuloon asti, on verkon pienin
sallittu solmuväli 80 mm. Siian ja muikun
kalastus on kuitenkin sallittua 15.10.-15.11.
välisenä aikana verkoilla, joiden solmuväli on
30 mm tai pienempi.
Kartta rajoitusalueesta löytyy osoitteesta:
hoytiainen.fi/kalastus
Kalatäkyinen kohosiimapyynti kielletty
ympäri vuoden.
Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Mervi Paajanen 050-574 3898
Puheenjohtaja Jukka Pusa 040-013 8579

KALOJEN ALAMITAT:
- Rasvaevätön järvilohi
- Rasvaevätön järvitaimen
- Harjus
- Kuha

60 cm
50 cm
35 cm
42 cm

Saaliskiintiö: vapaa-ajan kalastuksessa sallitaan
enintään yhden (1) rasvaevättömän järvilohen
saaliiksi ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti
Vapakalastuksessa sallitaan kahden (2)
rasvaevättömän taimenen saaliiksi ottaminen
venekuntaa ja vuorokautta kohti.
Rasvaevällinen järvilohi ja –taimen rauhoitettu
ympäri vuoden.

