
KOITEREEN KALATALOUSALUE  Vuosikokous 2022 

 

Pöytäkirja 

 
Aika: 26.4.2022 klo.16.00 
Paikka: Ravintola Enon juhla & lounas, Eno 
 
  

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Petteri Tahvanainen avasi kokouksen klo. 16.25 ja toivotti 
kaikki tervetulleiksi. 
 

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

 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Petteri Tahvanainen. 
 Sihteeriksi valittiin Taina Ahosola. 
 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaakko Kuivalainen ja Sirkka Hassinen 
 Ääntenlaskijoiksi valittiin Jaakko Kuivalainen ja Sirkka Hassinen 
 

3. Todetaan äänioikeutetut jäsenet 
Kokouksessa on läsnä 10 äänioikeutettua kokousedustajaa ja heillä on 
käytössään yhteensä 23 ääntä. Lisäksi paikalla oli 3 henkilöä ilman 
äänioikeutta. 
 

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Kokouskutsu on lähetetty kirjeellä tai sähköpostilla 4.4.2022 kaikille tiedossa 
oleville kalatalousalueen jäsenille. Sääntöjen mukaan kutsu on lähetettävä 14 
vuorokautta ennen kokousta. Kokous on siis sääntöjen mukaan koolle kutsuttu 
ja päätösvaltainen. 

 
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  

 
6. Hyväksytään vuoden 2021 kertomus tilikauden toiminnasta (liite 1) 

Liitteenä 1 on Koitereen kalatalousalueen kertomus tilikauden toiminnasta 
vuodelta 2021. Hyväksyttiin kertomus tilikauden toiminnasta vuodelta 2021 
liitteen 1 mukaisena. 

 
7. Tuloslaskelma ja tase vuodelta 2021 sekä tilintarkastajan lausunto (liite 

3) 
Toiminnanjohtaja esitteli tuloslaskelman ja taseen sekä kuultiin tilintarkastajan 
lausunto. 

 
8. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille 

Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja tilivelvollisille. 
 

9. Toimihenkilöiden kulukorvaukset vuodelle 2023 
Päätösesitys: 

 Hallituksen jäsenille sekä muille toimihenkilöille matkakorvaus valtion 
matkustussäännön mukaan 



 Puheenjohtajalle kulukorvaus 500 euroa 

 Kirjanpito ja tilintarkastus laskuja vastaan 

 Kalastuksenvalvonta laskuja vastaan talousarvion puitteissa 

 Kalastuslupien myyntipalkkio enintään 15 % 
 

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys vuoden 2023 toimihenkilöiden 
kulukorvauksista esitetyn kaltaisena. 
 

10. Päätetään kalastuslupamaksuista ja luvanmyyjistä vuodelle 2023 (liite 3) 
Käytiin läpi liitteenä 3 oleva lupaesite. Heli Peura esitti, että alueelle tehtäisiin 
yrityslupa joka kattaisi esim. kaksi kalastajaa. Päätettiin lisätä vuodelle 2023 
yrityslupa, joka kattaa kaksi kalastajaa kalassa (ei tarvitse olla samassa 
veneessä), ei vaparajoitusta. Luvan hinnaksi päätettiin 170 euroa. 
Vesilinnustuslupa nostetaan 15 euroon. 
Keskusteltiin lohikalojen saaliskiintiöstä Koitereella. Kirjataan kiintiö nyt 
suosituksena ja tehdään seuraavassa kokouksessa asiasta päätös ja haetaan 
sen jälkeen kiintiöpäätöstä ELY-keskukselta.  
Päätettiin hyväksyä kalastuslupamaksut ja luvanmyyjät liitteen kolme 
mukaisina. 

 
11. Toimintasuunnitelmaesitys vuodelle 2023 ja tiedoksi tarkennettu 

suunnitelma vuodelle 2022 (liite 4) 
Käytiin läpi vuoden 2023 toimintasuunnitelmaesitys sekä tarkennettu 
suunnitelma vuodelle 2022. Hyväksyttiin esitykset liitteen 4 mukaisina. 
Keskusteltiin kuhan istuttamisesta Mielaan ja todettiin että sinne ei kannata 
vuonna 2022 istuttaa kuhaa. 
 

12. Talousarvioesitys vuodelle 2023 (liite 5) 
Talousarvio vuodelle 2023 hyväksyttiin liitteen 5 mukaisena. 
 

13. Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet 
Erovuorossa vuonna 2022 ovat Petteri Tahvanainen ja Jari Tahvanainen. 
 
Hallitukseen ehdotettiin jatkamaan Petteri Tahvanaista ja Jari Tahvanaista. 
Muita ehdotuksia ei tullut joten edellä mainitut henkilöt valittiin hallitukseen. 
 

14. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 
Puheenjohtajana on toiminut Petteri Tahvanainen ja varapuheenjohtajana 
Jaakko Kuivalainen.  
Puheenjohtajaksi esitettiin Petteri Tahvanaista ja varapuheenjohtajaksi Jaakko 
Kuivalaista. Muita esityksiä ei tullut joten Petteri Tahvanainen valittiin 
puheenjohtajaksi ja Jaakko Kuivalainen varapuheenjohtajaksi. 
 

15. Tilintarkastajan valinta vuodelle 2022 
Päätettiin valita tilintarkastajaksi HTM Raimo Liukku L & L Tilintarkastus 
Oy:stä. Pentti Hämäläinen ei ole enää käytettävissä varatilintarkastajaksi. 
Varatilintarkastajaksi on käytettävissä KHT Mira Tahvanainen Joen 
tilintarkastus Oy:stä. Päätettiin valita varatilintarkastajaksi Mira Tahvanainen. 



 
16. Käyttö- ja hoitosuunnitelma  

Puheenjohtaja esitteli käyttö- ja hoitosuunnitelman muutokset. Istutuksiin 
tehtiin korjauksia ennen kaikkea termeihin jotka olivat virheellisiä. 
Kunnostustoimenpiteitä päivitettiin vastamaan tämän hetken tilannetta. 
Harjuskantojen toimenpideohjelma lisättiin käyttö- ja hoitosuunnitelmaan. 
Hyväksyttiin käyttö- ja hoitosuunnitelman muutokset ja esitetään se ELY-
keskukselle hyväksyttäväksi. Toiminnanjohtaja lähettää käyttö- ja 
hoitosuunnitelman ELY-keskukselle. 

 
17. Muut asiat 

 Pamilon voimalaitoksen nykyinen velvoitesuunnitelma on voimassa 
vuoden 2022 loppuun. Päätettiin, että esitetään suunnitelmaa 
muutettavaksi siten, että nykyisessä suunnitelmassa olevat kuhat (20 % 
raha-arvosta) korvataan ensisijaisesti Pielisen tai Lieksanjoen 
harjuksella, mikäli harjusta ei ole saatavilla, istutetaan sen sijaan 2 
vuotiasta järvilohta. Jatketaan rapuistutuksia, mutta esitetään, että jos 
kalatalousalue toteaa rapuistutusten olevan tuloksettomia, voidaan 
rapuihin varattu rahasumma muuttaa toiseksi istutuslajiksi. 
Istutuspaikkoina pidetään entiset Hiienlahti, Ertonniemi, Juuansaari ja 
Kontiovaara mutta tarvittaessa istutuspaikoista pitäisi pystyä sopimaan 
valvovan kalatalousviranomaisen kanssa jos tarve vaatii. 

 Hallitus valtuuttaa uudet kalastuksenvalvojat, kunhan saadaan tietoon 
ketkä ovat suorittaneet kokeen hyväksytysti. 

 
18. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 18.10 
 
 
 
 
 
 

 Petteri Tahvanainen  Taina Ahosola 
 Puheenjohtaja  Sihteeri 
 
 

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

 
 
 

 
 
 

Jaakko Kuivalainen  Sirkka Hassinen 



Koitereen kalatalousalue Vuosikokous 26.4.2022

Kiinteistötunnus Kokousjäsenet Nimi pinta-ala Äänimäärä Paikalla

146-408-876-1 Kivilahden osakaskunta Alpo Vepsäläinen 7724,18 3 X

146-893-1-9 + 9 Metsähallitus Eetu Karhunen 7327,66 3 X

146-416-876-1 Lapiovaaran osakaskunta Jaakko Kuivalainen 2792,36 3 X

146-434-876-1 Tyrjänsaaren osakaskunta Tapio Härkönen 1402,31 3 X

146-403-876-1 Huhuksen osakaskunta Sirkka Hassinen 1267,52 3 X

146-429-876-1 Piilovaaran osakaskunta Jari Tahvanainen 1190,65 3 X

146-414-876-1 Käenkosken osakaskunta Jari Tahvanainen 998,36 2 X

146-422-876-1 Naarvansalon osakaskunta Kari Lyytikäinen 429,46 1

422-427-876-1 Sokojärven osakaskunta Osmo Härkönen 369,64 1

422-412-876-1 Kontiovaaran Kalaveden osakaskunta Martti Toivanen 300,46 1 X

146-401-876-1 Ahvenjärven osakaskunta Kari Lyhykäinen 223,51 1 X

422-413-876-1 Kuorajärven kalaveden osakaskunta Ulla Tuomi 204,5 1

146-434-876-2 Tyrjänsaaren kylän talojen 13 - 20 vesialue Tapio Härkönen 196,54 1

146-414-16-21+24 Tornator Oyj Anu Viitasara 195,6 1

422-409-876-1 Kitsinvaaran kylän talojen 1 - 8 vesialue Helmi Kilpeläinen 127,18 1

146-403-876-2 Huhuksen kylän talojen 6 - 10 vesialue Sirkka Hassinen 80,15 1

146-408-16-34+1 KTJ:ssä ei ole omistajatietoja/Vattenfall Oy Teemu Sarnola 52,59 1

Suomen Kalastusopaskilta ry 1

Suomen Sisävesiammattikalastajat ry Unto Lyhykäinen 1

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry, B Timo Haapasalo 1

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry, A Anssi Vainikka 1

Kalatalouden Keskusliitto ry Taina Ahosola 1 X

35 23

Äänioikeudettomat kokouksessa olevat henkilöt

Nimi Taho, jota edustaa

Pertti Hämäläinen Hallitus

Petteri Tahvanainen Hallitus

Heli Peura ELY-keskus



      Liite n:o 1  

 

KOITEREEN KALATALOUSALUEEN 

KERTOMUS TILIKAUDEN TOIMINNASTA 

VUODELTA 2021 
 

 Kysymyksessä oli kalatalousalueen kolmas (3) toimintavuosi 

 Kalatalousalueen vesialueiden kokonaispinta-ala on 24 976 hehtaaria 

 Äänioikeutettujen kokousedustajien lukumäärä on 21 

 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vahvistanut kalatalousalueen 

säännöt päätöksellään Dnro POSELY/108/5730-2019 26.2.2019  
 
HALLINTO 
Kalatalousalueen hallituksen puheenjohtaja:  Petteri Tahvanainen 
Varapuheenjohtaja:    Jaakko Kuivalainen 
Muut jäsenet:    Kari Lyytikäinen, Jari Tahvanainen, Kari 

Lyhykäinen, Pertti Hämäläinen ja Sirkka 
Hassinen 

 
Toiminnanjohtaja:    Taina Ahosola  
Rahastonhoitaja:    Taina Ahosola 
Kirjanpito:    Tilitoimisto Likvidi Oy 
Tilintarkastajat:    HTM Raimo Liukku L & L Tilintarkastus 

Oy:sta, varatilintarkastaja KHT Pentti 
Hämäläinen 

 
 
Tilaisuudet 

 
Kpl 

 
Osallistujia  

äänivalta + ei äänivaltaa 
 
Yleisiä kokouksia 

 
2 

 
6 + 2 / 7 + 2 

 
Hallituksen kokouksia 

 
2 

 
6 + 1 / 4 + 1 

 
 

TOIMINNAN RAHOITUS 
Toiminta rahoitettiin vuonna 2021 kalastuslupien myyntituloilla (taulukko seuraavalla 
sivulla) ja saaduilla avustuksilla (taulukko seuraavalla sivulla). Lupamaksut heittelevät 
suuresti, koska vuonna 2021 tuli yhdeltä luvanmyyjältä 2,5 vuoden lupatulot. 
Omistajakorvaukset maksetaan vesialueiden omistajille ja alueen käyttöön jää vain alle 50 
euron osuudet. 



 

 

Kalastusluvat Kertymä 

2022 

Kertymä 

2021 

Kertymä  

2020 

Kertymä 

2019 

Yhteensä - € 14 406 € 9 832 € 6 816 € 

  
 
           

    2021 2020 2019 

Edistämismääräraha 4 500 € - 5 000 € 

Omistajakorvaukset 252 € 507 € - 

Kalatalousalueen toimintamääräraha 9 225 € 8 860 € 9 801 € 

Yhteensä 13 977 € 9 367 € 14 801 € 

 

 

 
KALANPOIKASTEN ISTUTTAMINEN 
Koitereen kalatalousalue istutti kuhaa pienvesiin noin 500 eurolla. Koitereeseen istutettiin 
siikaa, järvitaimenta, järvilohta, kuhaa ja jokirapuja Pamilon velvoitteena. 
 
MUU KALAVESIEN HOITO 
Rakennettiin betoninen veneenlaskuluiska Ertonniemeen, luiskan rakentamiseen saatiin 
avustusta ELY-keskukselta. Kalatalousalueen edustajat valvoivat toimenpidevelvoitteena 
tulleiden kalojen istutuksia. 
 
KALASTUKSEN VALVONTA 
Kalatalousalue on valtuuttanut 21 kalastuksenvalvojaa valvomaan kalatalousalueen 
vesialueita. Toimintavuonna kalastuksenvalvontaa ei toteutettu alueen kustantamana. 
 

MUU TOIMINTA 
Hyväksyttiin ylimääräisessä yleisessä kokouksessa kalatalousalueen käyttö- ja 
hoitosuunnitelma.  
Koitereen kalastusalue on ollut osakkaana Vaara-Karjalan osuuspankissa ja 
kalastusalueen lakkautuksen jälkeen osuuspääoma maksettiin kalatalousalueen tilille.  
Kalatalousalue sai myös varoja Kitsin osakaskunnalta, koska osakaskunnalla ei ole ollut 
toimintaa ja pankki oli ilmoittanut että tili lakkautetaan. Varoja siirtyi Kitsin osakaskunnalta 
alueelle 493,03 euroa. 
Kalatalousalue sai myös varoja lakkautetulta Ala-Koitajoen hoitokunnalta. Hoitokunnalta 
varoja siirtyi alueelle yhteensä 517,71 euroa. 
 



Koitereen kalatalousalue

EUR

TULOSLASKELMA

EUR
1.1.-31.12.20201.1.-31.12.2021

VARSINAINEN TOIMINTA

    Tuotot

        Lupatuotot yhteensä

        Kalavesien om.korvaukset    yhteensä

        Kalatalouden edistämismäärärahat   yhteensä

        Muut tuotot yhteensä

    Tuotot    yhteensä

    Kulut

        Henkilöstökulut

        Hallinto yhteensä

        Muut maksetut korvaukset yhteensä

        Henkilöstökulut    yhteensä

        Kalastusaluekulut    yhteensä

        Muut kulut    yhteensä

    Kulut    yhteensä

VARSINAINEN TOIMINTA    YHTEENSÄ

YLEISAVUSTUKSET

    Yleisavustukset    yhteensä

YLEISAVUSTUKSET    YHTEENSÄ

TILIKAUDEN TULOS    YHTEENSÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    YHTEENSÄ

 14 406,51

 252,02

 4 500,00

 1 110,74

 20 269,27

-445,20

 0,00

-445,20

-18 745,29

-7 625,90

-26 816,39

-6 547,12

 9 225,00

 9 225,00

 2 677,88

 2 677,88

 9 832,36

 506,90

 0,00

 1 051,36

 11 390,62

-595,98

-390,01

-985,99

-2 066,65

-6 367,69

-9 420,33

 1 970,29

 8 860,00

 8 860,00

 10 830,29

 10 830,29



Koitereen kalatalousalue

EUR

TASE

EUR
31.12.2021 31.12.2020

V a s t a a v a a

VAIHTUVAT VASTAAVAT

    Saamiset

        Lyhytaikaiset

        Siirtosaamiset

        Lyhytaikaiset    yhteensä

    Saamiset    yhteensä

    Rahoitusarvopaperit

        Rahat ja pankkisaamiset

    Rahoitusarvopaperit    yhteensä

VAIHTUVAT VASTAAVAT    YHTEENSÄ

V a s t a a v a a    yhteensä

 1 274,19

 1 274,19

 1 274,19

 45 295,40

 45 295,40

 46 569,59

 46 569,59

 0,00

 0,00

 0,00

 43 629,93

 43 629,93

 43 629,93

 43 629,93



Koitereen kalatalousalue

EUR

TASE

EUR
31.12.2021 31.12.2020

V a s t a t t a v a a

OMA PÄÄOMA

    Oma pääoma

    Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä)

    Tilikauden yli/alijäämä

OMA PÄÄOMA    YHTEENSÄ

VIERAS PÄÄOMA

    Lyhytaikainen

        Muut velat

        Siirtovelat

    Lyhytaikainen    yhteensä

VIERAS PÄÄOMA    YHTEENSÄ

V a s t a t t a v a a    yhteensä

 20 181,50

 23 599,41

 2 677,88

 46 458,79

 0,00

 110,80

 110,80

 110,80

 46 569,59

 20 181,50

 12 769,12

 10 830,29

 43 780,91

-187,10

 36,12

-150,98

-150,98

 43 629,93



Koitereen yhtenäislupa, Ilomantsi - kalastusluvat ja lupamääräykset 

Koitereen yhtenäislupa, Taina Ahosola, Rekkatie 11 A 1 80100 JOENSUU, taina.ahosola@muikkusuomi.fi, 050-5507566 

1. KOITEREEN VIEHELUPA   
 Lupa oikeuttaa kalastamaan kaikilla vapakalastus- 

välineillä koko Koitereen altaalla sekä Koitereen 
ympäristön pienvesialueilla. Lupa EI oikeuta kalasta-
maan Metsähallituksen ns. pienvesialueilla, eikä 
entisillä Ruunaan kalastusalueen vesialueilla. 

 Hiiskoskella lupa-alueen rajana on Hiiskosken maantie-
silta, jonka alapuoliset alueet Tekojärvellä ja Koitajoella 
ovat Koitajoen lupa-aluetta. Myös ns. Huhuksen 
valkama on Koitajoen lupa-aluetta.  

 Koitajoen vanhassa uomassa Hiiskosken padon 
alapuolella (Ala-Koitajoki) on kalastus kiellettyä.  

 Viehelupa on henkilökohtainen. Vapojen tai vieheiden 
määrää ei ole rajoitettu.  

 65-vuotta täyttänyt on lain mukaan vapautettu 
viehemaksusta yhden vieheen osalta.  

 Alle 18-vuotias on vapautettu kalatalousalueen 
päätöksellä kaikista viehelupamaksuista.  

 Perhelupa (saman ruokakunnan jäsenille, kirjataan 
jäsenet lupaan).  

 Venekuntakohtainen lupa on annettu nimetylle 
henkilölle, jolloin ko. lupa oikeuttaa kaikkia veneen 
kyydissä olevia viehekalastamaan.  

Koitereen viehelupa 

  10,00 €/2 vrk  
  15,00 €/viikko  
  20,00 €/kuukausi  
  30,00 €/kalenterivuosi  

Perhelupa 60,00 €/vuosi.  
Venekuntakohtainen lupa 60,00 €/vuosi.  

 

2. KOITEREEN PYYDYSLUPA  
 Lupa oikeuttaa kalastamaan yksiköintitaulukon 

mukaisilla pyydyksillä samalla lupa-alueella kuin 
vieheluvalla.  

 Pyydyskalastuslupa oikeuttaa kalastamaan myös 
yleisvesialueella.  

 Yhteisömökkilupa (yhdistykset, yhtiöt) voivat lunastaa 
yksikkömerkkejä kaksinkertaiseen hintaan, jolloin 
yksikkömerkit ovat mökillä asuvien yhteisön jäsenten 
käytössä. Lupatyyppi on merkittävä sekä lupakuittiin 
että yksikkömerkkeihin.  

 Kalastuskunnat eivät myy omaa erillistä lupaa.  
 Metsähallitus myy omille vesialueille myös omaa 

pyydyslupaa.  
 Pyydyslupa on ruokakuntakohtainen.  
 Viehekalastukseen ja ravustukseen tarvitset aina oman 

erillisen luvan eli pyydysluvilla ei voi ravustaa eikä 
viehekalastaa.  

 Yksikön hinta on 4,00 €/kpl 
 

3. KOITEREEN RAVUSTUSLUPA  
 

 Ravustus on sallittua kunkin kylän alueella vain kylässä 
muutoin kuin tilapäisesti asuville ja osakkaille.  

 Rapuyksikön hinta on 5,00 €/yksikkömerkki, ja 
mertaan tulee kiinnittää yksi yksikkömerkki.  

 Rapumertoja yhtä aikaa pyynnissä enintään 25 

mertaa/ruokakunta.  
 Ravustukseen jaetaan omat erilliset yksikkömerkit, joita 

ei voi käyttää muuhun kalastukseen. Merkit voi 
lunastaa vain erikseen nimetyistä myyntipisteistä.  

 

Yksiköinti 

Verkko max. 3x30 m   1 yks. 
Verkko max. 6x30 m   2 yks. 
Verkko max. 3x60 m   2 yks. 
Verkko max. 6x60 m   4 yks. (jne)  
Katiska    1 yks.   
Koukut 5 kpl    1 yks. 
Matosiima, 100 koukkua   5 yks.  
Täkysiima, 100 koukkua 10 yks. 
Tuulastus    1 yks.  

 

4. KOITEREEN KAUPALLISEN 

KALASTAJAN LUPA  
Koitereen kaupallisen kalastajan luvasta on laadittu erillinen 

esite. Ammattikalastusluvat (nuotta- ja iso-rysäluvat 

sekä yli 240 metrin verkkopyyntiin lunastavat 

pyyntikunnat) myy puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja. 
Nuottaluvat myydään erillisinä lupina eikä niille jaeta 
yksikkömerkkejä. Yleisvesien ammattikalastusluvat myy 
Metsähallitus, eivätkä yleisvedet kuulu Koitereen 
ammattikalastuslupa-alueeseen.  
 

5. SÄÄDÖKSIÄ  
 

Ajalliset rauhoitukset kalatalousalueella 
 Rasvaevällinen järvitaimen ja -lohi on rauhoitettu 

ympäri vuoden.  
 Rasvaevätöntä järvilohta ja –taimenta saa kalastaa, 

paitsi, että: 
 Järvitaimen on rauhoitettu joessa ja purossa 1.9.-

30.11.  
 Järvilohi on rauhoitettu joessa ja purossa 1.8.-

30.11.  
 Harjus rauhoitettu huhti-toukokuun ajan.  
 Rapu rauhoitettu 1.11.-21.7. klo 12.00 saakka.  

Alamitat kalatalousalueella 
 Kuhan alamitta 40 cm 
 Rasvaevätön järvilohi 60 cm 
 Rasvaevätön järvitaimen 50 cm 
 Harjuksen alamitta 40 cm 
 Ravun alamitta 10 cm 

Verkon solmuvälirajoitukset  
 Verkon solmuvälirajoitukset koskevat Koitereen pää-

allasta. 
 Yli 10 m vesialueilla verkon solmuväli vähintään 55 

mm ympäri vuoden 
 Kohoverkkopyynnissä (pinta- ja välivesi) pienin sallittu 

solmuväli on 80 mm.  
 Rajoitukset eivät koske muikun pyyntiä alle 24 mm 

verkoilla 

Pyydysten merkintä  
 Pyydyksiin tulee merkitä pyydyksen asettajan nimi ja 

yhteystiedot (osoite tai puhelinnumero) sekä kalastus-
oikeuden osoittava merkki siten, että ne ovat havaitta-
vissa ilman, että pyydystä tarvitsee nostaa vedestä. 

 Pyydysmerkit on laitettava jadan syvimpänä olevaan 
päähän nippuun joko kohoon tai kohonaruun. Nipussa 
tulee olla merkkejä jadassa olevien pyydysten yhteisen 
yksikköarvon mukainen määrä. 

 Seisovat pyydykset on merkittävä kalastuslain mukaisil-
la merkeillä (1,2 metriä korkea lippumerkki).  

 Talvipyynnissä merkit on laitettava nippuun koenta-
avannolle. Talvipyynnissä yli 10 m pitkä pyydys ja hal-
kaisijaltaan yli 40 cm:n avannot on merkittävä 1,2 m 

mailto:taina.ahosola@muikkusuomi.fi


Koitereen yhtenäislupa, Ilomantsi - kalastusluvat ja lupamääräykset 

Koitereen yhtenäislupa, Taina Ahosola, Rekkatie 11 A 1 80100 JOENSUU, taina.ahosola@muikkusuomi.fi, 050-5507566 

korkealla merkkisalolla (ei valkoinen) varustettuna vä-
hintään 2 cm:n heijastimella. 

 Uudet yksikkömerkit laitettava pyydyksiin viimeistään 

ko. vuoden tammikuun loppuun mennessä.  
 

Alueelliset rajoitukset ja määräykset  

 Kaikenlainen kalastus on kielletty istutuspaikkojen 

(Hiienjokisuu ja Lutti) lähellä noin kilometrin 

säteellä 20.4.-31.5. ja 1.10.-30.11. välisellä ajalla. 
 Koukku- ja siimakalastus (seisova pyydys) syöttiä 

käyttäen (ml. mato- tai täkysyötti) kielletään kaikissa 
kalatalousalueen lupa-alueen pienvesissä, joihin on 
istutettu kuhaa. Em. rajoituksen piirissä ovat 
Naarvanjärvi, Kivijärvi, Syväysjoen reitin vesialueet ml. 
Harkkojärvi, Kelsimät ja Mielat.  

 Huhus-Tyrjänsaaren kalastuskunnan lampialueen 
istutusvesissä käytettävä solmuväliltään vähintään 50 
mm verkkoa ja lampivesissä saa olla pyynnissä 
enintään kaksi (2) verkkoa/rkk.  

 Käenkosken kalastuskunnan alueen osalta 
suositellaan, että Syväysjoella vältettäisiin 
moottoriveneellä liikkumista.  

 Lapiovaaran kalastuskunnan Lapiojärvessä ja 
lampivesissä enintään viisi (5) yksikköä/rkk.  

 Naarvansalon kalastuskunnan alueen lampivesien 
osalta ei ole erityisiä paikallisia rajoituksia.  

Muut määräykset  
 Lupatosite on pidettävä mukana ja esitettävä vaa-

dittaessa kalastuksenvalvojalle.  
 Koe pyydykset säännöllisesti ja poista pyydykset sekä 

pyyntivälineet välittömästi pyynnin päätyttyä.  
 Huomioi myös kaikki muut kalastuslain ja –asetuksen 

mukaiset säädökset.  
 Kunnioita toisia kalastajia ja sijoita pyydyksesi 

vähintään 50 m etäisyydelle toisista seisovista 
pyydyksistä.  

 Saaliskiintiö: vapaa-ajankalastuksessa sallitaan 
enintään yhden rasvaevättömän järvilohen saaliiksi 
ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti. 

 Saaliskiintiötä suositellaan myös taimenelle. 
 Verkkoja saa kerrallaan käyttää korkeintaan 240 

metriä/pyyntikunta.  
 

6. VESILINTUJEN METSÄSTYS  
 

Vesilinnustuslupa kaikille 10,00 €/kausi. 

Luvan voi maksaa suoraan Koitereen kalata-

lousalueen tilille: FI94 5103 0520 0746 05 
 
Koitereen kalatalousalueelle myydään vesilintujen 
metsästyslupaa. Lupa-alueena on sama alue kuin 
Koitereen vieheluvassa seuraavin rajoituksin:  
 Ns. Huhuksen valkaman alue on Koitajoen 

kalatalousalueen lupa-aluetta.  
 Luvalla ei saa metsästää Metsähallituksen alueilla eikä 

yleisvesialueella, joissa metsästysoikeus on yksin 
Metsähallituksella.  

 Yleisvesialueella kuntalaisilla on kuitenkin maksuton 
metsästysoikeus.  

 

 

 

 

 

 

7. LUPAMYYNTI  
 

Vieheluvan voi maksaa pankkiin Koitereen 

kalatalousalueen tilille: FI94 5103 0520 0746 05 

Viestiin luvan kesto ja luvan haltijan nimi 
 

Ilomantsi:  
Kesport Kortelainen  p. 0400 264 100 
Pogostan rauta  p. 050-3015313    

 

Tyrjä: 
Toivo Tahvanainen   p. 0500 182 016  

 

Kivilahti:  
Alpo Vepsäläinen   p. 0500 694 434  

 

Uimaharju:  
JPM-myynti, Autoasemankaari 1  p. 045 137 0016  

 

Eno:  

Enon erä- ja urheilu, Enontie 50  p. 013-761 771 

 

Lieksa:  
Lieksan Retkiaitta,  
Pielisentie 33, Lieksa   p. 0400 172 226  
 
 
Nimi- ja osoitetietojen lisäksi on tilisiirtokuittiin merkittävä teksti 
"Koitereen viehelupa tai vesilinnustuslupa" sekä luvan 
voimassaoloaika.  
 
Ravustuslupia vain puheenjohtajalta, yhteystiedot alla.  

 

www.eraluvat.fi www.kalapassi.fi www.kalakortti.com  

 

 

 

8. LISÄTIETOJA  
 
PJ. Petteri Tahvanainen  p. 040 578 8078.  
  petteri.tahvanainen@telemail.fi 
 

Toiminnanjohtaja p. 050-5507566 
Taina Ahosola  taina.ahosola@muikkusuomi.fi 
 
Kari Lyytikäinen  p. 0400 241421 
Jaakko Kuivalainen  p. 050 550 8130  
Jari Tahvanainen  p. 0400 137 874 
Kari Lyhykäinen  p. 0500 213056 
Sirkka Hassinen  p. 0400 274345 
Pertti Hämäläinen p. 0500 196016 
 
Metsähallitus   p. 020 69 2424.  www.eraluvat.fi   

mailto:taina.ahosola@muikkusuomi.fi
http://www.eraluvat.fi/
http://www.kalapassi.fi/
http://www.kalakortti.com/
mailto:petteri.tahvanainen@telemail.fi
mailto:taina.ahosola@muikkusuomi.fi
http://www.eraluvat.fi/
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Toimintasuunnitelmaehdotus vuodelle 2022 

 

Kalatalousalueen toiminta-ajatus  

Koitereen kalatalousalue on osakaskuntien ja alueen kalatalouden sidosryhmien yhteistoimintaelin, 

jonka tehtävänä on järjestää alueellansa kalastus, kalavesienhoito ja kalastuksenvalvonta 

yhteistyössä osakaskuntien ja muiden vesialueiden omistajien kanssa. Lisäksi kalatalousalue 

ylläpitää ja edistää kalavesien käytön ja hoidon seurantaa sekä kalatalouteen liittyviä oheispalveluja. 

Päätäntävaltaa kalatalousalueella käyttää osakaskuntien ja eri sidosryhmien edustajat alueen 

vuosikokouksessa. Toimeenpanovaltaa käyttävät lain määräämät toimielimet - hallitus sekä 

toiminnanjohtaja.  

 

Rahoitus 

Kalatalousalueen toiminta rahoitetaan ELY-keskuksen kautta saatavalla toimintamäärärahalla. 

Lisäksi tuloja saadaan Koitereen vieheluvan myynnistä saatavilla tuloilla. Omistajakorvaukset 

jaetaan vesialueiden omistajille kalatalousalueen tekemän jakoperusteen mukaisesti. Haetaan 

tarvittaessa ELY- keskukselta edistämismäärärahoja. 

 

Kalatalousalueen kokous 

Kalatalousalueen jäsenten kokous pidetään kerran vuodessa, vuosikokous on pidettävä kesäkuun 

loppuun mennessä. Tarvittaessa pidetään ylimääräinen kokous. 

 

Hallitus 

Hallituksen tehtäviin kuuluu kalatalousalueen kokouksessa käsiteltävien asioiden valmistelu sekä 

kalatalousalueen kokouksessa tehtyjen päätösten toteuttaminen. Hallitus kokoontuu tarpeen 

mukaan.  

 

Kalanpoikasten istuttaminen 

Koitereen alueelle istutetaan myös velvoiteistutuksina siikaa, kuhaa, järvitaimenta ja järvilohta sekä 

rapuja. Pienvesiin istutetaan tarvittaessa siikaa (Harkkojärvi, Vääräjärvi, Ukonlampi, Valkko, 

Niinilampi, Korpilampi, Joutenjärvi, Iso-Kivijärvi, Kellolampi, Miela ja Vihtajärvi). Alue istuttaa 

kaloja pienvesiin osakaskuntien ilmoitusten mukaisesti (Kuha Harkkojärvi 500 € ja Miela 500 €). 

 

Muu kalavesien hoito 

Tavoitteena on vesiluonnon ja sen monimuotoisuuden parantaminen sekä palveluvarustuksen 

kehittäminen. Kartoitetaan jatkuvasti palveluvarustusten (veneenlaskuluiskat, nuotiopaikat, kodat) 

kuntoa yhteistyössä Koitereen kalat ja talot Oy:n kanssa. Hiidenlahden luiska on huonokuntoinen ja 

se pitäisi uusia tai korjata. Luiskan rakentamiseen on haettu edistämismäärärahaa ELY-keskukselta. 

Koitereelle tehdään kartta kalastajia varten (sähköinen, jota voi tulostaa ja mobiiliversio), 

hankkeeseen on saatu edistämismäärärahaa 2 000 euroa. 

 

Tutkimus ja seuranta 

Kalatalousalue on mukana elohopeatutkimuksessa omarahoitusosuudella. Kalastotutkimuksissa ja 

vesistöjen kunnostuksessa tehdään yhteistyötä eri tahojen kanssa. Seurataan Koitereen valuma-

alueen kunnostushankkeen etenemistä. 
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Kalastuksen valvonta 

Tehostetaan kalastuksenvalvontaa ja opastusta alueen kaikilla vesillä yhteistyössä 

Kalatalouskeskuksen sekä muiden viranomaisten kanssa. Ennen kaikkea pyritään opastamaan 

kansalaisia pyydysten merkinnässä. Toimina on mm. valvojien aktivointi, välineiden hankkiminen, 

tiedottaminen valvonnasta sekä yhteiset valvontaiskut ja -koulutus.  

 

Koulutus 

Kalatalousalueen hallituksen jäsenet ja muut luottamushenkilöt osallistuvat koulutuksiin ja 

opintomatkoihin hallituksen päättämässä laajuudessa. Toiminnanjohtaja informoi kalatalousaluetta 

koulutuksista. Pyritään järjestämään nuorten kalaleiri, leiriin on haettu edistämismäärärahaa. 
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Toimintasuunnitelmaehdotus vuodelle 2023 

 

Kalatalousalueen toiminta-ajatus  

Koitereen kalatalousalue on osakaskuntien ja alueen kalatalouden sidosryhmien yhteistoimintaelin, 

jonka tehtävänä on järjestää alueellansa kalastus, kalavesienhoito ja kalastuksenvalvonta 

yhteistyössä osakaskuntien ja muiden vesialueiden omistajien kanssa. Lisäksi kalatalousalue 

ylläpitää ja edistää kalavesien käytön ja hoidon seurantaa sekä kalatalouteen liittyviä oheispalveluja. 

Päätäntävaltaa kalatalousalueella käyttää osakaskuntien ja eri sidosryhmien edustajat alueen 

vuosikokouksessa. Toimeenpanovaltaa käyttävät lain määräämät toimielimet - hallitus sekä 

toiminnanjohtaja.  

 

Rahoitus 

Kalatalousalueen toiminta rahoitetaan ELY-keskuksen kautta saatavalla toimintamäärärahalla. 

Lisäksi tuloja saadaan Koitereen vieheluvan myynnistä saatavilla tuloilla. Omistajakorvaukset 

jaetaan vesialueiden omistajille kalatalousalueen tekemän jakoperusteen mukaisesti. Haetaan 

tarvittaessa ELY- keskukselta edistämismäärärahoja. 

 

Kalatalousalueen kokous 

Kalatalousalueen jäsenten kokous pidetään kerran vuodessa, vuosikokous on pidettävä kesäkuun 

loppuun mennessä. Tarvittaessa pidetään ylimääräinen kokous. 

 

Hallitus 

Hallituksen tehtäviin kuuluu kalatalousalueen kokouksessa käsiteltävien asioiden valmistelu sekä 

kalatalousalueen kokouksessa tehtyjen päätösten toteuttaminen. Hallitus kokoontuu tarpeen 

mukaan.  

 

Kalanpoikasten istuttaminen 

Koitereen alueelle istutetaan myös velvoiteistutuksina siikaa, kuhaa, järvitaimenta ja järvilohta sekä 

rapuja. Pienvesiin istutetaan tarvittaessa siikaa. Alue istuttaa kaloja pienvesiin osakaskuntien 

ilmoitusten mukaisesti. 

 

Muu kalavesien hoito 

Tavoitteena on vesiluonnon ja sen monimuotoisuuden parantaminen sekä palveluvarustuksen 

kehittäminen. Kartoitetaan jatkuvasti palveluvarustusten (veneenlaskuluiskat, nuotiopaikat, kodat) 

kuntoa yhteistyössä Koitereen kalat ja talot Oy:n kanssa. Kunnostetaan tai uusitaan kokonaan 

Larinsaaren laavu ja haetaan siihen edistämismäärärahaa ELY-keskukselta. 

 

Tutkimus ja seuranta 

Kalastotutkimuksissa ja vesistöjen kunnostuksessa tehdään yhteistyötä eri tahojen kanssa. Seurataan 

Koitereen valuma-alueen kunnostushankkeen etenemistä. 

 

Kalastuksen valvonta 

Tehostetaan kalastuksenvalvontaa ja opastusta alueen kaikilla vesillä yhteistyössä 

Kalatalouskeskuksen sekä muiden viranomaisten kanssa. Ennen kaikkea pyritään opastamaan 

kansalaisia pyydysten merkinnässä. Toimina on mm. valvojien aktivointi, välineiden hankkiminen, 

tiedottaminen valvonnasta sekä yhteiset valvontaiskut ja -koulutus.  

 

Koulutus 

Kalatalousalueen hallituksen jäsenet ja muut luottamushenkilöt osallistuvat koulutuksiin ja 

opintomatkoihin hallituksen päättämässä laajuudessa. Toiminnanjohtaja informoi kalatalousaluetta 

koulutuksista. Järjestetään nuorten kalaleiri jos sitä ei pystytä vuonna 2022 järjestämään. 
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TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2023 

 
 

TULOT 

 

 

Kalatalousalueen omat varat     

  

Omistajakorvaukset (MMM)       200 €     

Kalastuslupatuotot     7 000 € 

Muut tuotot             0 € 

YHTEENSÄ      7 200 € 

 

Yleisavustukset   

 

Toimintamääräraha     9 000 € 

YHTEENSÄ      9 000 € 

 

YHTEENSÄ   16 200 € 

 

 

Edistämismääräraha Larinsaaren kunnostus:   2 500 € 

 

YHTEENSÄ   18 700 € 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

MENOT 

 

Istutukset (kuha, siika, järvitaimen)  1 000 € 

Vesilintukantojen hoito      200 € 

Kokoukset ja hallinto   1 500 € 

Kulukorvaukset      800 € 

Kirjanpito       700 € 

Toiminnanjohtajuus   4 120 € 

Koulutus ja neuvonta      800 € 

Valvonta    1 000 € 

Tiedotus ja markkinointi   1 000 € 

Viehe- ja pyydyslupakulut   1 000 € 

Pankin kulut       200 € 

Larinsaaren kunnostus   5 000 € 

Muut kulut    2 000 € 

YHTEENSÄ                      19 320 €   

      

Yli-/alijäämä                      - 620 €  

 

 

 

 



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 yleisellekokoukselle, 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 Taina Ahosola 050-5507566 tai taina.ahosola@muikkusuomi.fi 

mailto:taina.ahosola@muikkusuomi.fi

