
HÖYTIÄISEN KALATALOUSALUE 

 

Syyskokous 2022 

Aika:  24.11.2021 klo 15.00 

Paikka: Joensuu, Marjalan ABC 

 

 

Kokouspöytäkirja: 

 

Läsnä: Äänivaltaiset:    Äänimäärä: 
        
 Matti Kallinen  Kinahmon ok   3 

Ari Majoinen  Kunnasniemen ok  2 
Jaana leppänen Martonvaaran-Ruvaslahden ok 3 
Eetu Karhunen Metsähallitus   3 
Antero Haaranen Sotkuman ok   3  
Timo Kokko  Lehmon ok   3 
Eino Nuutinen Ahmovaaran ok  3 
Jukka Pusa  SSAK   1 
Keijo Vapalahti SVK   1 
Mervi Paajanen KKL   1 
Tero Varis  Suomen Kalastusopaskilta  1 

   
 Ilman äänivaltaa: 
 Hannu Launonen Hallitus 
 Timo Myyry  Puson ok    
 Heli Peura  ELY-keskus 

 Helena Haakana ELY-keskus 

 

1. Kokouksen avaus 

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Pusa avasi kokouksen klo 15.01. 

 

2. Kokouksen puheenjohtajan, pöytäkirjan tekijän, pöytäkirjantarkastajien ja 

ääntenlaskijoiden valinta 

Puheenjohtajaksi valittiin Jukka Pusa. Pöytäkirjantekijäksi valittiin Mervi Paajanen. 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antero Haaranen ja Tero Varis. Päätettiin, että 

pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina. 

 

3. Todetaan äänioikeutetut paikalla olevat jäsenet 

Kokouksessa oli läsnä 11 äänioikeutettua jäsentä. Heillä oli käytössään yhteensä 24 ääntä. 

Lisäksi läsnä oli 4 henkilöä ilman äänivaltaa.  

 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokouskutsut on lähetetty 25.10.2022, joten kokous todettiin sääntöjen määräämällä tavalla 

koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  



HÖYTIÄISEN KALATALOUSALUE 

6. Palkkiot vuodelle 2023 

Hallituksen esitys: 

 Hallituksen puheenjohtajan kulukorvaus 400 € 

 Hallituksen jäsenille ruokailu kokouksen yhteydessä 

 Matkakulut kaikille toimihenkilöille valtion matkustussäännön mukaan 

 Toiminnanjohtajasopimus, kirjanpito, tilintarkastus ja kalastuksenvalvonta laskuja 
vastaan 
 

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys. 

 

7. vuoden 2023 toimintasuunnitelma (liite 1.) 

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin liitteen 1. mukaisena. 

 

8. Vahvistetaan vuoden 2023 talousarvio (liite 2.) 

 Pro Höytiäinen RY:ltä on tullut anomus avustuksesta taimenten poikasten 

hankintaan 50 % kokonaiskustannuksista eli 1250 euroa. Poikaset olisi tarkoitus 

istuttaa Kiskonjokeen.  

 Lisäksi Pro Höytiäinen RY anoo taimenkantatutkimus 2.0 hankkeen toteutukseen 25 

% kustannuksista eli 9100 euroa. Hankkeessa on tarkoitus jatkaa 

sähkökoekalastuksia tutkimuksen suositusten mukaisesti, tehdä kutupesälaskentaa 

ja ottaa poikasista DNA:t, tehdä PIT/Carlin - merkintöjä seurantaa varten ja laatia 

vesilain edellyttämät suunnitelmat koneellisiin kosken kunnostuksiin sitä edellyttäville 

kohteille. Toimet keskitetään Rauanjoelle, Aisusjoelle ja Kiskonjoelle. 

 

Päätettiin lisätä talousarvioon taimenen pienpoikasistutuksiin 1250 euroa.  

Päätettiin että taimenkantatutkimuksesta tarvitaan lisää tietoa, tarkennusta mm. 

rahoituslähteistä ja hanketta toteuttavista tahoista. Pyydetään Pro Höytiäiseltä 

projektisuunnitelma, joka käsitellään seuraavassa kokouksessa. 

Talousarvio hyväksyttiin muilta osin liitteen 2. mukaisena.  

 

9. Kontiolahden vetouistelijat Ry:n keräämien lahjoitusrahojen käyttö 

 Varoja on kerätty 15 500 euroa järvilohi-istutuksia varten 

 Hallitus esittää, että lahjoitusvaroilla kustannetaan järvilohi-istutuksia vuosittain siinä 

määrin kuin istukkaita on saatavilla. Varojen käytöstä pidetään kirjaa ja raportoidaan 

vuosittain KVU:lle. Lisätään toimintasuunnitelmaan KVU:n istutukset. 

     Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys. 

 

10. Valitaan hallitukseen kaksi jäsentä vuosiksi 2023 – 2025 

Erovuorossa ovat Jukka Pusa ja Hannu Launonen. Hallitukseen esitettiin valittavaksi Jukka 

Pusa ja Hannu Launonen. Muita esityksiä ei tullut, joten hallitukseen valittiin Jukka Pusa ja 

Hannu Launonen 

 

11. Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodeksi 2023 

Kuluvana vuonna puheenjohtajana on toiminut Jukka Pusa ja varapuheenjohtajana Hannu 

Launonen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Pusa ja varapuheenjohtajaksi Hannu 

Launonen.   
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12. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2023 

Tilintarkastajaksi valittiin HTM Raimo Liukku. Pentti Hämäläinen ei ole enää käytettävissä. 

Varatilintarkastajaksi on käytettävissä KHT Mira Tahvanainen Joen tilintarkastus Oy:stä. 

Päätettiin valita varatilintarkastajaksi Mira Tahvanainen. 

 

13. Kalastusrajoitukset (liite 3.) 

 Päätös taimenen saaliskiintiöstä menee vanhaksi tämän vuoden lopussa. Hallitus 

esittää, että taimenen saaliskiintiö muutetaan seuraavan laiseksi: vapaa-

ajankalastuksessa on sallittua ottaa saaliiksi enintään yksi (1) taimen kalastajaa ja 

vuorokautta kohti.  

Jukka Pusa esitti, että taimenkiintiö muutettaisiin muotoon: vapakalastuksessa on 

sallittua ottaa saaliiksi enintään yksi (1) taimen kalastajaa ja vuorokautta kohti. 

Päätettiin hyväksyä Jukka Pusan esitys. 

 Kuhakannan tila Höytiäisessä ja mahdolliset toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi. 

Höytiäisen kuhakanta on pienentynyt. Mahdollisia toimenpiteitä voisivat olla alamitan 

nostaminen ja ylämitan käyttöön ottaminen. Päätettiin, että kuhan alamitta pidetään 42 

senttimetrissä. Päätettiin, että hallitus valmistelee esityksen kuhan ylämitasta ja 

käsitellään asia seuraavassa kokouksessa. 

 

14. Päätetään kalastuslupamaksut ja lupien myyjät vuodelle 2023 (liite 3.) 

Höytiäisen viehelupa ei ole enää myynnissä eräluvat.fi –palvelussa. Huhmarissa ei 

konkurssin myötä ole enää luvanmyyntiä.  

Hinnat ja myyjät hyväksyttiin liitteen 3. mukaisina.  

Päätettiin, että kalatalousalue myy kalastusopaslupaa viehekalastukseen hintaan 150 euroa/ 

vuosi. Luvalla saa tuoda 10 asiakasta kerralla kalastamaan. Lupa sisältää 10 vapaa. 

 

15. Muut asiat 

 Maakunnalliset kalatalousaluepäivät järjestetään 24.-25.2.2023 hotelli Kimmelissä 

Joensuussa. 

 Valtakunnalliset kalatalousaluepäivät järjestetään Viking Gabriellalla 28. - 30.3.2023. 

Kalatalouskeskus järjestää matkan, mikäli osallistujia on tarpeeksi. 

 Tiedoksi: Romppalassa pidettiin 1.11. palaveri Puson osakaskunnan toiminnan 

järjestämisestä. Palaveriin osallistuivat Höytiäisen kta:n puheenjohtaja ja 

toiminnanjohtaja sekä Pielisen-Karjalan kta:n toiminnanjohtaja. Palaverissa perustettiin 

toimielin, joka valmistelee yleisen kokouksen. Höytiäisen kalatalousalue avustaa yleisen 

kokouksen valmisteluissa ja järjestämisessä. 

 

16. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.29. 

 

 

________________________  __________________________ 

Jukka Pusa puheenjohtaja  Mervi Paajanen, sihteeri 

 

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksessa tehtyjä päätöksiä. 

 

 

________________________  __________________________ 

Antero Haaranen    Tero Varis 



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

 
Höytiäisen kalatalousalueen jäsenille 
 
 
Höytiäisen kalatalousalueen sääntömääräinen syyskokous pidetään Joensuussa 
Marjalan ABC asemalla torstaina 24.11.2022 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, 28.11. - 12.12.2022 
(avoinna sopimuksesta).  
 
 
Joensuussa 25.10.2022 
 
 
 
Hallituksen puheenjohtaja  merk. Jukka Pusa 
     Jukka Pusa 
 
 
 
 
Toiminnanjohtaja    Mervi Paajanen 
 
      



HÖYTIÄISEN KALATALOUSALUE 
 
Syyskokous 2022 
24.11.2022 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 2023 

 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 2023 toimintasuunnitelma (liite 1) 
 

8. Vahvistetaan vuoden 2023 talousarvio (liite 2) 
 

9. Kontiolahden vetouistelijat Ry:n keräämien lahjoitusrahojen käyttö 

 Varoja on kerätty 15 500 euroa järvilohi-istutuksia varten 

 Hallitus esittää, että lahjoitusvaroilla kustannetaan järvilohi-istutuksia vuosittain siinä määrin 
kuin istukkaita on saatavilla. Varojen käytöstä pidetään kirjaa ja raportoidaan vuosittain 
KVU:lle. 

 
10. Valitaan hallituksen kaksi jäsentä vuosiksi 2023 – 2025 

 Erovuorossa ovat Jukka Pusa ja Hannu Launonen 
 

11. Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodeksi 2023 

 Kuluvana vuonna puheenjohtajana on toiminut Jukka Pusa ja varapuheenjohtajana Hannu 
Launonen. 

 
12. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2023 

 Tilintarkastajana on toiminut HTM Raimo Liukku L & L Tilintarkastus Oy:stä Kiteeltä. Varalla 
KHT Pentti Hämäläinen Kiteeltä. 

 
13. Kalastusrajoitukset (liite 3) 

 Päätös taimenen saaliskiintiöstä menee vanhaksi tämän vuoden lopussa. 
Hallitus esittää, että taimenen saaliskiintiö muutetaan seuraavan laiseksi: vapaa-
ajankalastuksessa on sallittua ottaa saaliiksi enintään yksi (1) taimen kalastajaa ja 
vuorokautta kohti. 

 Höytiäisen kuhakanta on pienentynyt. Mahdollisia toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi 
voisivat olla alamitan nostaminen ja ylämitan käyttöön ottaminen. 
  

14. Päätetään kalastuslupamaksut ja lupien myyjät vuodelle 2023 (liite 3) 

 Höytiäisen viehekalastusluvan myynti loppuu eräluvat.fi –verkkokaupassa. 
 

15. Muut asiat 

 Valtakunnalliset kalatalousaluepäivät järjestetään Viking Gabriellalla  
28. - 30.3.2023. Kalatalouskeskus järjestää matkan, mikäli osallistujia on tarpeeksi. 
 

16. Kokouksen päättäminen 



  Liite 1. 

 

 

HÖYTIÄISEN KALATALOUSALUE 
 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2023  
 

 

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).  
Lisäksi istutetaan Kontiolahden Vetouistelijat RY:n keräämillä lahjoitusvaroilla 2-vuotiaita järvilohen 
poikasia siinä määrin kun niitä on saatavilla.  
   

Muu kalavesien hoito 
Kalatalousalue tukee tarvittaessa tapauskohtaisesti vesienhoitohankkeita esim. kosteikkojen 
rakentamista tai vesikasvien niittoa. 
 

Höytiäisen koeverkkokalastus 
Toteutetaan Höytiäisen pohjoisosissa koeverkkokalastus. Haetaan hankkeen toteuttamiseen 
edistämismäärärahaa. 
 

Selvitys osakaskuntien yhdistämiseksi 
Hankkeeseen on saatu edistämismäärärahaa. 

 

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 luottamushenkilöt 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. Avustetaan Pro 
Höytiäinen RY:tä osallistumalla taimenen pienpoikasten istutuskustannuksiin. 
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TALOUSARVIO VUODELLE 2023 
 
 

TULOT                            

 

Kalatalousalueen omat varat 
Kalastuslupatuotot   35 000 € 
Omistajakorvaukset, jotka jäävät alueelle sopimuksilla           6 000 €  
    41 000 € 

                     

Yleisavustukset 
Toimintamääräraha   11 000 € 

 

Edistämismäärärahat    
Selvitys osakaskuntien yhdistämiseksi  1 500 € 
Höytiäisen koeverkkokalastus  5 000 € 
    6 500 € 

 

Yhteensä     58 500 € 
_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

MENOT 

 

 
Toiminnanjohtajuus   5 050 € 
Muut hallintokulut (mm. kirjanpito, henkilö-ja kokouskulut) 2 300 € 
Koulutus    2 500 €  
Kalanpoikasten istuttaminen (2-v JT/JL)  20 000 € 
Avustus Pro Höytiäiselle, taimenen pienpoikasistutus 1 250 € 
Kalasaunojen huolto (sis. polttopuiden ajon)  3 000 € 
Muu kalavesien hoito   5 000 € 
Kalastuksen valvonta   5 000 € 
Yksikkömerkit ja lupamyynnin järjestäminen  1 500 € 
Osakaskuntien yhdistyminen  3 000 € 
Höytiäisen koeverkkokalastus   10 000 €  
Muut kulut    1 300 €  

 

Yhteensä    59 900 €  
                                  

_____________________________________________________________________ 
 
  

Alijäämä    - 1 400 €  

    



  Liite 3 

HÖYTIÄISEN KALATALOUSALUE   
Kalastusmääräykset vuodelle 2023 
 

HÖYTIÄISEN  YHTENÄISLUPA  
Lupa oikeuttaa kalastamaan verkoilla ja katiskoilla, Lehmon kalastuskunnan aluetta lukuun ottamatta, koko 
Höytiäisellä. Hinta on 4 € yksiköltä. 

 
PYYDYSTEN YKSIKÖINTI 
Verkko max. 3 m x 30 m   1 yks. 
Verkko max. 6 m x 30 m   2 yks. 
Verkko max. 3 m x 60 m   2 yks. 
Verkko max. 6 m x 60 m   4 yks. (jne) 
Katiska 1   yksikkö    

 
LISÄKSI VAIN YLEISVETTÄ KOSKEVAT PYYDÖT JA NIIDEN YKSIKÖINTI 
Tuulastus ja harppuunalupa     1 yks.                
Koukkupyynti (syöttikoukku 10 kpl, pitkäsiima enint. 100 koukkua) 1 yks.   
Kalatäkyinen kohosiimapyynti kielletty ympäri vuoden 
Rysä  1 m tai alle 1 m    1 yks. 
Rysä  yli 1 m, max. 1,5 m    3 yks. 
Rysä  yli 1,5 m kaupallisen kalastuksen lupa haettava Metsähallitukselta 
 
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 koskee myös pohjapyytöjä. 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 
Höytiäisellä uisteleminen on sallittua yhtäaikaisesti enintään 10 vavalla ja uistimella venekuntaa kohden, 10 
vapaan kuuluu myös kalastonhoitomaksuun sisältyvät vavat 
Vuosi 25 € max. 3 vapaa/venekunta                       
  
Uistelukisalupana peritään 5 € / venekunta. Lupa haetaan kalatalousalueelta ja se on voimassa kilpailuaikana. 

 
KALASTUSLUPIEN MYYJÄT (pyydysyksikkö ja viehelupa)  
Kontiolahti: Höytiäisen Tupa 
Kunnasniemi: Keijo Kinnunen, puh. 044-354 2338; Matti Räsänen, puh. 050-305 4986 
Polvijärvi: Polvijärven Kone ja Tarvike, puh. 013-631469  
Ruvaslahti: Jaana Leppänen, 040-911 6889 
Joensuu: Jokierä 044-7646309 
Pyydysyksiköiden nettimyynti: kalakortti.com 
Viehelupa verkkokaupasta: kalapassi.fi, kalakortti.com    

Kääntöpuolella Höytiäisen kartta sekä tiedot kalastus- ja pyydysrajoituksista.  



 

                          
 
 
 
 

ALAMITAT 
 
Rasvaevätön järvilohi 60 cm  

Rasvaevätön järvitaimen 50 c 

Harjus 35 cm 

Kuha 42 cm   

 

SAALISKIINTIÖT 
  
Vapaa-ajan kalastuksessa  
on sallittua enintään yhden (1) 
rasvaevättömän järvilohen saa-
liiksi ottaminen kalastajaa ja vuo-
rokautta kohti  
 
Vapakalastuksessa  
on sallittua enintään yhden (1) 
rasvaevättömän taimenen saa-
liiksi ottaminen kalastajaa ja vuo-
rokautta kohti 
 
Kaikessa kalastuksessa on 
sallittua enintään kahden (2) 
harjuksen saaliiksi ottaminen 
kalastajaa ja vuorokautta kohti. 
 
Rasvaevällinen järvilohi ja taimen 
ovat rauhoitettuja ympäri vuoden. 
Harjus 1.4. - 31.5. 

 

KALASTUSRAJOITUKSET 
 
Jään alta kalastettaessa verkkojen pienin sallittu solmuväli 
on 55 mm. 
 
Avovesikaudella kymmenen (10) metriä tai syvemmissä 
vesissä verkkopyynti sallittu ainoastaan solmuvälil-
tään 55 mm tai sitä harvemmilla verkoilla. Ei koske 
muikkuverkkoja. 
 
Koho- ja välivesipyynnissä käytettävien harvojen verkkojen 
pienin sallittu solmuväli on 80 mm. Rajoitus ei koske mui-
kunpyyntiä. 
 
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. 
 
Harjuslaudan käyttö kielletty 
  
Lisätietoja:  
Toiminnanjohtaja Mervi Paajanen 050-574 3898 
Puheenjohtaja Jukka Pusa 040-013 8579 
 

 



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, ase-

tuksen tai kalatalousalueen ohjesäännön vastainen taikka poikkeaa siitä, mitä käyttö- ja hoitosuunnitelmassa on 

määrätty. 

 

Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle 

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaantipäivästä. 

Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 

lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan 

arkipäivään. Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä arkipäivänä ennen toimiston 

aukioloajan päättymistä. 

 

Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:  

- Jos päätös on luovutettu asianomaiselle, asianomaisen asiamiehelle tai lähetille, tiedoksisaantipäivä ilmenee 

päätöksessä olevasta leimasta.  

- Jos päätös on lähetetty postitse tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä päivänä pos-

tituspäivästä, jollei muuta ilmene.  

- Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodistuksesta.  

- Jos päätös on lähetetty sähköisesti tavallisena tiedoksiantona, asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena 

päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.  

- Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle (sijaistie-

doksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä tiedoksianto- tai saanti-

todistuksen osoittamasta päivästä.  

- Jos päätös tai kuulutus sen nähtävänä pitämisestä on julkaistu julkisella kuulutuksella tai kuulutuksella viral-

lisessa lehdessä, katsotaan tiedoksisaannin tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jolloin julkinen 

kuulutus tai kuulutus virallisessa lehdessä on julkaistu.  

- Viranomaisen tietoon asia katsotaan tulleen kirjeen saapumispäivänä. 

 

Jollei oikaisua suoriteta, voi oikaisun pyytäjä hakea päätökseen muutosta valittamalla kolmenkymmenen (30) 

päivän kuluessa oikaisuvaatimuksen tekemiseen annetun päätöksen tiedoksisaamisesta Itä-Suomen hallinto-

oikeuteen. 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja allekirjoittaminen 

Oikaisuvaatimuksessa, joka osoitetaan kalatalousalueen yleiselle kokoukselle, on ilmoitettava seuraavat asiat: 

- vaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta 

- päätös, johon oikaisua haetaan, mitä muutoksia ja millä perusteella vaaditaan tehtäväksi 

- postiosoite ja puhelinnumero, joihin oikaisuvaatimusta koskevat päätökset voidaan toimittaa 

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen valtuuttamansa edustaja tai asiamies tai jos oikai-

suvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja 

kotikunta. Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus-

kirjelmä. 

 

Oikaisuvaatimuskirjelmän liitteet 

 Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä: 

- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

- tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetyn määräajan 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 kalatalousalueelle 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen 

Oikaisuvaatimus on toimitettava kirjallisesti joko Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskukseen (Rekkatie 11 A 1, 

80100 JOENSUU) tai sähköisesti toiminnanjohtajalle ennen 30 päivän määräajan päättymistä, jotta vaatimus 

voidaan tutkia. Jos määräajan viimeinen päivä ei ole työpäivä, määräajaksi lasketaan seuraava arkipäivä. 

 

Yhteystiedot 

 Toiminnanjohtaja Mervi Paajanen, 050-574 3898, mervi.paajanen@muikkusuomi.fi 


