
KOKOUSKUTSU   7.5.2020 

Heinolan kalatalousalueen yleiskokous 

Jäsenet 

Kokous järjestetään poikkeustilan vuoksi etäkokouksena. Kokouksessa päätetään asialistalla olevien 

esitysten mukaisesti. Kalatalousalueen jäsenillä on mahdollisuus äänestää esityksistä vastaamalla ao. 

ohjeen mukaisesti kyllä tai ei. Osakaskunnan tai yhteisön yhteyshenkilön on huolehdittava siitä, että 

kokoukseen osallistuvalla henkilöllä on asianmukainen valtuutus. 

Äänestykseen osallistutaan: 

- Täyttämällä kokouskutsun lopussa olevat vastauskentät ja palauttamalla oheisella vastauskuorella 

eräpäivään mennessä 

Kokouksen asialista/esitykset 

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 

 

Kokous suoritetaan Suomen eduskunnan määräämään poikkeustilan vuoksi sähköisiä ja muita 

menetelmiä käyttäen (Yhdistyslaki 17 §).  

Esitys: Kalatalousalueen hallitus esittää kokouksen puheenjohtajaksi Pekka Kantasta ja sihteeriksi 

Heinolan kalatalousalueen toiminnanjohtajaa Tomi Rantaa. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Kokouksesta on ilmoitettu kaikille kalatalousalueen jäsenille 7.5. lähetetyllä sähköpostilla tai 

kirjeitse niille, joiden sähköpostiosoitetta ei ole tiedossa. Kokous on avoinna 14 vrk kokouskutsun 

lähettämisestä. Vastausaikaa on 21.5.2020 saakka. Vastaukset, jotka on lähetetty ennen tai 

viimeistään 20.5.2020 hyväksytään äänestystulokseen. 

 

3. Pöytäkirjan tarkistus ja allekirjoitus 

 

Esitys: Kalatalousalueen hallitus esittää pöytäkirjantarkastajiksi Esa Hanjokea ja Pentti Sulkumäkeä. 

Pöytäkirjan vahvistavat allekirjoituksin pöytäkirjantarkastajat ja kokouksen puheenjohtaja Pekka 

Kantanen ja sihteeri Tomi Ranta.  

 

4. Äänestysluettelon hyväksyminen 

 

Esitys: Äänestysluettelo on toimitettu kokouskutsun liitteenä (liite 1). Hyväksytään esitetty 

äänestysluettelo. Kokouksen sihteeri kirjaa ylös kokouksen osanottajat ja laskee äänestystuloksen. 

Äänestyksen tulos sekä äänestysvastaukset liitetään pöytäkirjan liitteeksi. 

 

 

 

 



5. Omistajakorvausten jakoperusteet 

 

Esitys: Omistajakorvausten jakoperustteena käytetään pinta-alaa ja rasituskerrointa 3. 

Poikkeuksena alueet, missä yleiskalastusoikeuksilla (kalastonhoitomaksuun perustuva 

viehekalastus) kalastaminen on kiellettyä. Näiden alueiden rasituskerroin on nolla. Jakotaulukon 

pinta-ala ja omistajatiedot otetaan KALPA-järjestelmästä. Kalatalousalueen hallitukselle 

myönnetään valtuudet tarkistaa ja hyväksyä lopullinen jakotaulukko.  

 

6. Kokouksen päättäminen 

 

Kokous päättyy annetun määräajan jälkeen 21.5.2020 klo 16.00. 

 

Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä Heinolan kalatalousalueen kotisivuilla 

(www.heinolankalatalousalue.fi) 25.5–8.06.2020 välisenä aikana. Oikaisuvaatimuksen (30 vrk) 

laskeminen alkaa kokouspöytäkirjan tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. 

Oikaisuvaatimusosoitus tulee kokouspöytäkirjan liitteeksi. 

 

Heinolan kalatalousalueen hallitus 

 

Heinolan kalatalousalueen yleiskokous 7.5-21.5.2020 

Hyväksyn esitykset:             kyllä                    ei   

 

___________________________________________ osakaskunnan/yhteisön puolesta 

 

Aika: ___/5 2020 Paikka:___________________________ 

 

Vastaajan nimi:_____________________________________________________________ 

 

Allekirjoitus:_____________________________________________________________ 

 

TÄYTÄ KAIKKI VAADITTAVAT KOHDAT JA PALAUTA VASTAUS OHEISELLA MAKSETULLA KIRJEKUORELLA 

Lisätietoja: 

toiminnanjohtaja Tomi Ranta, 040-747 7446 


