
     

 
 

 
ETELÄ-JA KESKI-PÄIJÄNTEEN KALATALOUSALUEEN 

 
LOHIKALAKANTOJEN HOITORAHASTON OHJESÄÄNTÖ 

 
 
 
 
Etelä- ja Keski-Päijänteen kalatalousalueen hallitus on 10.4.2019 tekemällään päätöksellä ottanut käyttöön 
seuraavan lohikalakantojen (järvitaimen ja järvilohi) hoitorahaston ohjesäännön: 

 
 
1 § Etelä- ja Keski-Päijänteen kalatalousalueen lohikalakantojen hoitorahaston tarkoituksena on 

edistää toimialueensa lohikalakantojen (järvitaimen ja järvilohi) tilan parantamista.  
 
2 § Toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa kalatalousalueelle voittoa tai taloudellista etua 

muutoin kuin kohdassa 1 mainittujen yleishyödyllisten tavoitteiden kautta. Rahastoon 
sijoitetut varat ja niistä saatavat korkotuotot tullaan käyttämään lyhentämättömänä 
Päijänteen lohikalakantojen hoitoon: järvitaimen- ja järvilohi-istutuksiin, virtavesien 
kunnostussuunnitelmiin, virtavesien kalataloudellisiin kunnostuksiin, 
kalakantojenseurantaan sekä mahdollisesti muihin järvitaimenen ja -lohen tilaa parantaviin 
toimenpiteisiin. 

 
3§ Rahasto muodostuu Etelä- ja Keski-Päijänteen kalatalousalueen lupatuloista, vesialueiden 

omistajien ja virkistyskalastusseurojen kalastusalueelle luovuttamista varoista.  Rahastoa 
voivat kartuttaa myös muut yhdistykset, yhteisöt tai yksityiset henkilöt. Rahasto voi ottaa 
vastaan myös muita lahjoitusvaroja ja testamentteja. Kalatalousalueen toiminnasta 
mahdollisesti syntyvä ylijäämä voidaan myös siirtää rahastoon. 

 
4 § Varojen käytöstä päättää Etelä- ja Keski-Päijänteen kalatalousalueen hallitus 

kalatalousalueen yleiskokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman, ohjesäännön ja käyttö- 
ja hoitosuunnitelmien mukaisesti. Varojen käyttöä koskevat esitykset kalatalousalueen 
hallitukselle valmistelee lohikalakantojen hoitorahaston neuvottelukunta viimeistään 
maaliskuun loppuun mennessä. Neuvottelukuntaan kuuluvat Etelä- ja Keski-Päijänteen 
kalatalousalueen hallituksen puheenjohtaja, kalatalousalueen toiminnanjohtaja, Päijänteen 
alueella toimivien virkistyskalastusseurojen 2 edustajaa ja Päijänteen ammattikalastajien 
edustaja. Neuvottelukunta voi tarvittaessa käyttää asiantuntijoita apunaan. Neuvottelukunta 
on päätösvaltainen kun vähintään puolet neuvottelukunnan jäsenistä on läsnä kokouksessa. 

 
5 § Kalatalousalue vastaa rahastoa varten avatun erillisen tilin käytöstä. Kalatalousalueen 

hallituksen tulee vuosittain esittää selvitys rahastoon kertyneistä varoista ja niiden käytöstä 
sekä toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma kalatalousalueen yleiskokoukselle. Lisäksi 
kalatalousalueen hallituksen tulee toimittaa selvitys rahastoon kertyneistä varoista ja niiden 



käytöstä sekä toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma neuvottelukunnalle vuosittain toukokuun 
loppuun mennessä.  

 
6 § Etelä- ja Keski-Päijänteen kalatalousalueen lohikalakantojen hoitorahasto on voimassa 

toistaiseksi. Jos hoitorahaston toiminta loppuu, jäljellä olevat varat käytetään 
kalatalousalueen toimesta tämän ohjesäännön 2 §:n mukaisiin toimenpiteisiin. Ohjesääntöä 
voidaan muuttaa Etelä- ja Keski-Päijänteen kalatalousalueen hallituksen päätöksellä. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Hyväksytty Etelä- ja Keski-Päijänteen kalatalousalueen hallituksen kokouksessa 10.4.2019 
 
 

 
 

 
 
_________________________ _________________________ 
Markku Lappi    
Hallituksen puheenjohtaja   Toiminnanjohtaja 
 

 
 
 
 
 


