
	
MUSTI-PORVOONJOEN	KALATALOUSALUE	
	
Musti-Porvoonjoen	kalatalousalueen	ylimääräinen	yleiskokous	torstaina	
25.11.2021	klo	17:30	
	
Kokouspaikka:	Juustoportti,	osoite:	Pohjoinen	pikatie	8	(Mäntsälä	P),	04600	
Mäntsälä	ja	Teams-etäyhteys	
	

	
	
	
	
KOKOUSPÖYTÄKIRJA	
	

1. Kokouksen	avaaminen	
Kalatalousalueen	puheenjohtaja	Jari	Lindqvist	avasi	kokouksen.	
	

2. Valitaan	kokouksen	puheenjohtaja,	sihteeri,	kaksi	pöytäkirjantarkastajaa	ja	
kaksi	ääntenlaskijaa	
Kokouksen	puheenjohtajaksi	valittiin	Jari	Lindqvist	ja	sihteeriksi	toiminnanjohtaja	
Sampo	Vainio.	Pöytäkirjantarkastajiksi	ja	ääntenlaskijoiksi	valittiin	Ari	Kortström	ja	
Kalle	Pitkänen.	

	
3. Hyväksytään	äänestysluettelo	ja	osallistujaluettelo	

	Kokouksessa	oli	läsnä	10	äänivaltaista	jäsentä	ja	heillä	oli	yhteensä	12	ääntä.	Lisäksi	
paikalla	oli	4	muuta	kokousedustajaa.	3	osallistui	Teams	etäyhteyden	kautta.		
	
Hyväksyttiin	äänestysluettelo	ja	osallistujaluettelo.	(Liite	1)	
	

	
4. Käsitellään	kokouksen	laillisuus	ja	päätösvaltaisuus	

Kokouskutsut	on	lähetetty	kalatalousalueen	sääntöjen	mukaisesti	tiedossa	oleville	
kokousedustajille	ja	kalatalousviranomaiselle	sähköpostitse	10.11.2021.	Kokouskutsu	
on	toimitettu	myös	Mäntsälän	kunnan	ilmoitustaululle	ja	se	on	ollut	nähtävillä	
kalatalousalueen	kotisivulla	osoitteessa	www.mustiporvoonjoki.fi.	

	
Kokous	todettiin	laillisesti	koolle	kutsutuksi	ja	päätösvaltaiseksi.	

	
5. Hyväksytään	kokouksen	esityslista	

Hyväksyttiin	kokouksen	esityslista	työjärjestykseksi.	
	
6. Vahvistetaan	 hallituksen	 esitys	Musti-Porvoonjoen	 kalatalousalueen	 käyttö-	 ja	

hoitosuunnitelmaksi.	
Esiteltiin	hallituksen	esitys	käyttö-	ja	hoitosuunnitelmaksi.	
	
Tehtiin	seuraavat	muutokset:	
Luku	4.5.1.	”Kaikki kalatalousalueen joet on luokiteltu vaelluskalavesistöiksi, jonka vuoksi 
mm. onkiminen on kokonaan kielletty ja viehekalastukseen tarvitsee vesialueen omistajan 





Liite	1.	Musti-Porvoonjoen	kalatalousalueen	ylimääräinen	yleiskokous	25.11.2021

Osallistujat

Kokousjäsenet Kokousedustaja Paikalla Äänimäärä
Järvikunnan	yhteinen	vesialue	ja	vesijättö Jari	Lindqvist 1 2
Herman	Onkimaa,	Isojärvi Ari	Kortsröm 1 1
Sulkavanjärvi	+1	(115,91	ha) Pasi	Mikkola 1 1
Pakilan	osakaskunta,	Valkjärvi,	Kotojärvi,	Pimijärvi Olli	Kalliomaa 1 1
Sääksjärven	osakaskunta Olli	Kalliomaa 1
Niemenkylän	osakaskunta Pentti	Kataja 1 1
HUUVARI,	Tiiläänj.	Kylänpäänj.	+17	(256,5	ha) Jarmo	Salojoki 1 1
Kanteleenjärvi Keijo	Eskola 1 1
Luhtikylä	+4	(80,26	ha) Teijo	Tuiskunen 1 1
Halkian	osakaskunta	(32,16	ha) Hannu	Aarrelampi 1 0
Mustijoesta	elävä	lohijoki	ry. Kalle	Pitkänen 1 0
Suomen	Vapaa-ajankalastajien	Keskusjärjestö	ry Osku	Kuusela 1 1
Suomen	Kalastusopaskilta	ry Riitta	Ruuskanen 1 1
ELY-keskus,	rannikko Joonas	Ikävalko 1 0
Musti-Porvoonjoen	kalatalousalue,	toiminnanjohtaja Sampo	Vainio 1 0

14 12
Yhteensä: Paikalla Äänimäärä



SVARSÅ-BORGÅ	ÅS	FISKERIOMRÅDE	
	

Svartså-Borgå	ås	fiskeriområdet	extra	stämma	torsdag	den	
25.11.2021	kl.	17:30	
	
Mötesplats:	Juustoportti,	adress:	Pohjoinen	pikatie	8,	04600	
Mäntsälä	och	Teams-distansmöte.	

	
	
	
	
	
PROTOKOLL	-	översättning	
	

1. Mötet	öppnas	
Ordförande	Jari	Lindqvist	öppnade	mötet	och	önskade	deltagarna	välkomna.	

	
2. Val	 av	 ordförande,	 sekreterare,	 två	 protokolljusterare,	 två	 rösträknare	 för	

stämman	
Som	ordförande	valdes	Jari	Lindqvist	och	sekreterare	Sampo	Vainio.	
Som	protokolljusterare	och	rösträknare	valdes	Ari	Kortström	och	Kalle	Pitkänen.	

	
3. Godkännande	av	stämmans	röstlängd	och	deltagarförteckning	
I	stämman	var	10	deltagare	med	rösträttighet	och	dom	hade	sammanlagt	12	röster.	
Deltagare	utan	rösträtt	var	4	personer.	Tre	personer	deltog	via	Teams.	

 
Godkändes	röstlängden	och	deltagarförteckningen.	(Bilaga/liite	1)	

	
4. Konstaterande	av	laglighet	och	beslutsförhet	
Kungörelsen	 om	 fiskeriområdets	 stämma	 har	 10.11.2021	 per	 e-post	 skickats	 till	 de	
medlemmar	 vars	 e-postadresser	 varit	 kända.	 Kungörelsen	 är	 samtidigt	 publicerat	 på	
fiskeriområdets	hemsida	on	Mäntsälä	kommuns	anslagstavla.	
	
Konstarades	att	mötet	är	rätt	sammankallats	och	beslutsförbart.	

	
5. Godkännande	av	mötets	föredragningslista	
Föredragningslista	godkändes.	

	
6. Godkännande	av	styrelsens	 förslag	 för	plan	 för	nyttjande	och	vård	 för	Svartså-

Borgå	ås	Fiskeriområde.	
Man	 presenterade	 styrelsens	 förslag	 för	 nyttjande-	 och	 vårdplan	 för	 Svartså-Borgå	 ås	
fiskeriområde.	
	
Anmärkningar:	Förändrades	följende	punkter:	
	

Kapitel	4.5.1.	”Kaikki kalatalousalueen joet on luokiteltu vaelluskalavesistöiksi, jonka 
vuoksi mm. onkiminen on kokonaan kielletty ja viehekalastukseen tarvitsee vesialueen 
omistajan luvan.” Lisätään kappaleeseen ”Koski- ja virta-alueilla”. 
Luku 6.2. 1. kapitlet: ”Kalatalousalueen järvet…” ändras ”Kalatalousalueen vesistöt...” 



 
Andra kapitlet tas bort: ”Poikkeuksen muodostaa ammattimaisesti toteutettu hoitokalastus 
tai särkikalojen pyynti, jota voidaan harjoittaa tarkoitukseen soveltuvilla pyydyksillä.” 
 
Styrelsen har lov att göra tekniska förändringar. 

	
	
Beslutsförlag:	 Godkänns	 styrelsens	 förslag	 för	 nyttjande-	 och	 vårdplan	 med	 fd.	
förändringar.	
	
Beslutsförslaget	godkändes.	

	
7. Diskussion	
Diskussion	om	förändringar	och	planets	verkställande.	

	
8. Mötet	avslutas	
Ordföranden	avslutade	stämman	kl.	19.07.	

	
	
	
	
	 _________________________	 	 _________________________	
	 Jari	Lindqvist	 	 	 Sampo	Vainio	
	 Ordförande	 	 	 Sekreterare	
	
	
	
Vi	har	utfört	justering	av	protokoll	och	konstaterat	det	vara	enligt	mötet:	
	
	
	 _____	/	_____	2021	 	 	 _____	/	_____	2021	
	
	
	 _________________________	 	 _________________________	
	 Ari	Kortström	 	 	 Kalle	Pitkänen	 	 	
	 Protokolljusterare		 	 Protokolljusterare	
	
 



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.	
	
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,	 määräaika	 jatkuu	 kuitenkin	
seuraavan	arkipäivän	virka-ajan	päättymiseen.	
	
Oikaisuvaatimukseen	annettava	päätös	on	maksuton.	
	
Yhteystiedot:	
Musti-Porvoonjoen	kalatalousalue	
Puheenjohtaja:	Jari	Lindqvist	
Osoite:	Karkkulantie	294,	16300	Orimattila	(jari.lindqvist@rakennusliitto.fi)	
Puhelin:	040	506	8274	


