
KORPPOON-HOUTSKARIN-INIÖN KALATALOUSALUEEN 

YLIMÄÄRÄINEN YLEISKOKOUS 2021 
 

Korppoon-Houtskarin-Iniön kalatalousalue pitää ylimääräisen yleiskokouksen tiistaina 2.11.2021 klo 

11.00. hotelli Kalkstrandissa (Salonki, 1. krs), Rantatie 1, 21600 PARAINEN.  

 

Jäsenten rekisteröinti ja valtakirjojen tarkastus järjestetään kokouspaikalla klo 10.00-11.00. välisenä aikana. 

Jäsen, jolla ei ole mahdollisuutta osallistua kokoukseen fyysisesti, voi osallistua Teams-alustan kautta 

Kokouslinkki etäkokoukseen lähetetään sähköpostitse jäsenelle, joka on ilmoittanut nimensä, yhteystietonsa ja 

kiinteistötunnuksensa sekä tarvittaessa liittänyt valtakirjan osoitteeseen olav.granstrom@abofish.net viimeistään 

perjantaina 29.10.2021 klo 16.00. 

 

Kokouksessa tarkastetaan ja vahvistetaan Korppoon-Houtskarin-Iniön kalatalousalueen käyttö- ja 

hoitosuunnitelma (KHS). 

 

Kokouksen osallistujia pyydetään noudattamaan edellä mainittuja ohjeita, jotta asiakirjat ehditään tarkistaa ja 

äänestysluettelo laatia ennen kokouksen alkua. Kokoukseen osallistujan tulee varautua osoittamaan 

henkilöllisyytensä. Kokoukseen osallistujan on pystyttävä osoittamaan oikeutensa edustaa osakaskuntaa tai 

yksittäistä kiinteistöä sekä mitä kiinteistörekisteriyksikköä oikeus koskee.  

Kalastusalan järjestöjen ja alueellisten luonto- ja ympäristöjärjestöjen edustajien on ohjeiden mukaisesti 

toimitettava valtakirja tai vastaava asiakirja, joka osoittaa heidän oikeutensa osallistua kokoukseen. 

 

Kokouksen asiakirjat ovat nähtävänä kalatalousalueen verkkosivustolla http://abofisk.net. Yllä mainitun 

kokouksen päätöspöytäkirja ja liitteet ovat myös nähtävänä kalatalousalueen verkkosivustolla.  

Muutoksenhakuaika kestää 30 päivää ja katsotaan alkavaksi seitsemäntenä päivänä siitä, kun tieto 

nähtävänäolosta viimeistään 17.11.2021 on julkaistu kalatalousalueen verkkosivustolla http://abofisk.net. 

Valitusaika on näin ollen 24.11. - 23.12.2021. 

 

Hallitus 

 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:olav.granstrom@abofish.net
http://abofisk.net/


 
 

KORPPOON-HOUTSKARIN-INIÖN KALATALOUSALUE 

 

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YLEISKOKOUKSEEN 2021 
 

Puheenjohtaja  Jörgen Eklund 0400-520 634    j.eklund@parnet.fi                                           

 

Toiminnanjohtaja Olav Granström 0400-527 094   olav.granstrom@abofish.net 

 

Aika: Tiistaina 2.11.2021 klo 11.00  

 

Paikka: Hotelli Kalkstrand (Salonki, 1 krs.), Rantatie 1, 21600 PARAINEN 

Valtakirjojen tarkastus klo 10.00 – 11.00. 

Osallistuminen etänä Teams-alustan kautta (linkki kokoukseen saa pyynnöstä s-postitse) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

TYÖJÄRJESTYS 

 

1. Kokouksen avaus. 

 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. 

 

3. Valitaan kokoukselle pöytäkirjan pitäjä. 

 

4. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa. 

 

5. Vahvistetaan äänioikeutetut jäsenet ja heidän äänimääränsä 

 

6. Vahvistetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

7. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. 

 

8. Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman tarkastaminen ja vahvistaminen. 

 

- Kalastuslain 10.4.2015/379 § 35 mukaan jokaisella kalatalousalueella on velvollisuus laatia  

alueelleen käyttö- ja hoitosuunnitelman (KHS). 

 

- KHS pitää olla valmis, vahvistettu ja jätetty ELY-keskukselle viimeistään 31.12.2021.  

 

- Korppoon-Houtskarin-Iniön kalatalousalueen hallitus päätti 18.10.2019. että KHS laaditaan  

ostopalveluna Åbolands Fiskarförbundilta, joka Åbo Akademin kanssa tehdyn sopimuksen kautta  

hallinnoi KHS:n tekoa Turunmaan kaikille alueille. 

 

- FM Robin Ramstedt Åbo Akademilta laati KHS ensimmäisen version, joka esitettiin  

yleiskokoukselle 24.9.2020. Yleiskokous päätti asettaa tämän version yleisön nähtäväksi ja 

kommentoitavaksi kalatalousalueen verkkosivustolle www.abofisk.net 31.10.2020 saakka. 

 

- Hallitus päätti 31.5.2021, että KHS:n päivitetty versio laitetaan suuren yleisön nähtäväksi ja  

kommentoitavaksi kalatalousalueen verkkosivustolle www.abofisk.net 15.6 – 16.8.2021 välisenä  

aikana ja kommentoitavaksi / tarkastettavaksi Varsinais-Suomen Ely-keskuksen  (Sauna)  

keskusteluareenalle. 

 

- KHS:n nähtäväksi asettamisesta ilmoitettiin 15.6.2021 Virallisessa lehdessä, Turun Sanomissa ja  

Åbo Underrättelserissä.  
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- Hallitus päätti 6.10.2021 esittää suunnitelman tarkastettavaksi ja vahvistettavaksi ylimääräisessä  

yleiskokouksessa 2. marraskuuta 2021. 

 

- Kun yleiskokous on vahvistanut KHS:n ja päätös on saanut lainvoiman, se on ennen vuoden 2021  

loppua toimitettava ELY-keskukselle hyväksyttäväksi KL: n 37 §: n mukaisesti. 

 

Ehdotus: 

Hallitus ehdottaa, että sen jälkeen kun KHS on tarkastettu ja vahvistettu kalatalousalueen 

yleiskokouksessa ja se on saanut lainvoiman, KHS toimitetaan ELY-keskukselle hyväksyttäväksi 

KL: n 37 §: n mukaisesti ennen vuoden 2021 loppua. 

 

9. Käsitellään muut hallituksen kalatalousalueen kokoukselle esittämät asiat, jotka on annettu tiedoksi  

vähintään 30 vuorokautta ennen kokousta hallitukselle. 

 

10. Kokouksen päättäminen. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

PÖYTÄKIRJA LIITTEINEEN YLLÄMAINITUSTA KOKOUKSESTA ON NÄHTÄVÄNÄ 

 

kalatalousalueen verkkosivustolla http://abofisk.net 24.11. - 23.12.2021 välisenä aikana. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Hallituksen puolesta 

Olav Granström, toiminnanjohtaja 02-4585 100 / 0400-527 094 / olav.granstrom@abofish.net 
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