


Jokijärven kylän kalastuskunta 
Y-tunnus 2825500-5 
 
ESITYSLISTA 
Jokijärven kylän kalastuskunnan varsinainen kokous 
Aika: 16.3.2019, alkaen klo 11:00. 
Paikka: Jokijärven kylätalo 
Läsnä: oheisen äänestysluettelon mukaiset osanottajat 
1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat 
3. Todetaan kokouksen koolle kutsuminen ja päätösvaltaisuus 
4. Todetaan läsnä- ja edustettuina olevat osakaskunnan osakkaat, heidän äänimääränsä, päätetään 
äänestysmenettelystä ja hyväksytään äänestysluettelo (30%:n äänivaltaleikkuri huomioiden) 
5. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi 
6. Esitetään hoitokunnan kertomus edellisen vuoden toiminnasta 
7. Esitetään tilinpäätös ja tase sekä toiminnantarkastajien lausunto hallinnosta ja varainhoidosta 
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle ja muille 
tilivelvollisille. 
9. Päätetään osakkaiden ja ei osakkaiden pyydysyksikkö-, kalastuslupa- ja metsästyslupamaksuista. 
(nykyisin perittävät vuosimaksut alla) 
 

LUPAMYYNTI 
 EI OSAKASKUNNAN OSAKAS OSAKASKUNNAN OSAKAS 

Hinta Max. määrä Hinta Max. määrä 

Verkkolupa, yksikkö 5 € / yksikkö 5 yksikköä 1 € / yksikkö 15 yksikköä 

=verkkopyydys pit. 35m         

Uistelulupa 5 € / vrk   

Vapaa 

  

  10 € / vko     

  20 € / kausi     

Koukkulupa 10 € / 20 koukkua   Vapaa   

Pitkäsiimalupa 20 € / 100 koukkua  Vapaa  

Rapulupa Ei  1 € / merta 20 mertaa  

Pilkkikilpailulupa 10 €    

Uistelukilpailulupa 30 €    

Nuottalupa 50 € / kausi  50 € / kausi  

Isorysälupa 25 € / kausi   25 € / kausi   

Paunettilupa 5 € / kausi   5 € / kausi   

Katiskapyynti Vapaa   Vapaa   

Metsästyslupa, vesilintu 30 € / kausi   Vapaa  
 
 

10. Päätetään osakaskunnan kalavesien ja niiden valuma-alueiden hoitotoimista 
• vähempiarvoisenkalan rysäpyynnin järjestäminen  
• vähempiarvoisenkalan nuottauksen järjestäminen 
• Tyräjärven ja Koviojärven nykytila- ja kuormitusselvitys 
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11. Päätetään kalastuslain 82 §:n mukaisen omistajakorvauksen käytöstä 

•  varat käytetään kalavesien ja niiden valuma-alueiden kestävän käytön ja hoidon suunnittelusta ja 
toimeenpanosta, ohjaamisesta ja kehittämisestä sekä kalastuksenvalvonnasta aiheutuviin 
kustannuksiin 

12. Hyväksytään tulo- ja menoarvio kuluvaksi vuodeksi 
13. Hyväksytään toimintasuunnitelma kuluvaksi vuodeksi  
14. Päätetään hoitokunnan jäsenten, toiminnantarkastajien, kokousedustajien ja muiden 
toimihenkilöiden palkkioista (nykyiset korvaukset alla) 

• puheenjohtajan palkkio 300 e/vuosi + kokouspalkkio 20 e/kokous 
• varapuheenjohtajan palkkio 200 e/vuosi + kokouspalkkio 20 e/kokous 
• hoitokunnanjäsen 20 e/kokous 
• kokous vieraalla paikkakunnalla 40 e/kokous 
• kirjanpito 200 e / vuosi 
• kilometrikorvaus ulkopaikkakunnille valtionmatkustussäännön mukaan 

15. Valitaan lupamyyjät 
16. Valitaan hoitokunnan jäsenet:  

• valitaan erovuoroissa olevien tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi kolme jäsentä sekä heille 
henkilökohtaiset varajäsenet. Erovuorossa: Sami Huttu, varajäsen Hannu Huttu, Markku 
Hulkkonen, varajäsen Jarmo Soronen ja Olavi Kammonen, varajäsen Vilho Hietala. 

17. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt 
• viimeksi valitut Veikko Jaakkola ja Sari Saariniemi.  

18. Valitaan osakaskunnan edustaja ja hänelle varahenkilö kalatalousalueen kokouksiin 
19. Päätetään sanomalehdestä, jossa osakaskunnan kokouksista tiedotetaan 

• säännöt 9§; Koillis-Sanomat ja Taivalkosken Sanomat  

20. Päätetään määräalojen Kurvinsaari ja Kovion veneenlaskuluiska, tilusvaihdosta  
21. Käsitellään muut asiat 
Näistä asioista ei voida tehdä varsinaisia päätöksiä. 
22. Kokouksen päättäminen 



Organisaation nimi Jokijärven kylän kalastuskunta Nimi Nimi

Osoite Osoite Osoite

Sähköposti Sähköposti Sähköposti

Puhelinnumero Puhelinnumero Puhelinnumero

Tehtävä, johon tietoja käsitellään Käsittelyn tarkoitus Rekisteröityjen ryhmät Henkilötietojen ryhmät Tietojen säilytysajat, tai sen määrittämisen kriteerit
Kuvaus tietosuoja-asetuksen 32 artiklan 1 kohdan 

mukaisista teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Puheenjohtaja Osakasluettelot Osakkaat Henkilö- ja yhteystiedot Vanhentuneiden tietojen kryptaaminen

Hoitokunta Osakasluettelot Osakkaat Henkilö- ja yhteystiedot Vanhentuneiden tietojen kryptaaminen

Lupamyyjät Osakasluettelot Osakkaat Henkilö- ja yhteystiedot Ainoastaan kiinteistötiedot Henkilö- ja yhteystiedot hävitettävä

Rahastonhoitaja Palkanmaksu Hoitokunta Henkilö- ja yhteystiedot 1 vuosi luottamustoimen päättymisestä Tietojen kryptaaminen 

Rahastonhoitaja Palkanmaksu Hoitokunta Pankkitiedot 1 vuosi luottamustoimen päättymisestä Tietojen kryptaaminen 

Rahastonhoitaja Palkanmaksu Hoitokunta Eläketiedot 1 vuosi luottamustoimen päättymisestä Tietojen kryptaaminen

Rahastonhoitaja Palkanmaksu Hoitokunta Verotiedot 1 vuosi luottamustoimen päättymisestä Tietojen kryptaaminen

Päivitetään vuosittain / Tietoja ei luovuteta     

tehtävän ulkopuolelle

Nimi ja yhteystiedot Tietosuojavastaava (jos nimitetty) Edustaja (jos tarpeen)

Rekisterinpitäjä

Seloste käsittelytoimista


