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Kallaveden 

KALATALOUSALUE 

 

Kallaveden kalatalousalueen kokous 21.6.2022 

Päätösesitykset asiakohdittain: 

6. Hallitus esittää kokouksen käsiteltäväksi kertomuksen kalatalousalueen toiminnasta vuodelta 

2021 ja esittää sen kokouksen hyväksyttäväksi (liite 2). 

8. Hallitus jättää kalatalousalueen kokouksen päätettäväksi kalatalousalueen tilinpäätösten hy-

väksymisen, tuloslaskelman ja taseen vahvistamisen (liite 3) sekä vastuuvapauden myöntä-

misen asian omaisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2021. 

9. Hallitus esittää, että tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voittotilille oman va-

paan pääoman vähennykseksi. 

10. Hallituksen kokous ja hallituksen jäsenelle kokouksesta, jossa hän edustaa virallisesti kalata-

lousaluetta 60 €/kokous (hallitus voi halutessaan käyttää kokouspalkkioiden suuruisen sum-

man mahdollisesti tehtävän opintomatkan osarahoituksena), hallituksen puheenjohtajalle 

600 €/v, matkakustannukset ja päivärahat verottomien matkakorvausten mukaisina, tilintar-

kastajille laskun mukaan. 

11. Kalatalousalueen kokous suorittaa hallituksen jäsenten vaalin toimikaudelle 2022-2025. 

12. Hallitus esittää, että kokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuo-

delle 2022-23. (Vuonna 2021-22 puheenjohtaja Matti Konttinen, varapuheenjohtaja Pentti 

Erämetsä). 

13. Todetaan, että kalatalousalueen varsinainen tilintarkastaja Seppo Koski (HT) sekä varatilin-

tarkastaja Tilintarkastus Juha Tissari Oy (HT) ovat antaneet suostumuksen jatkaa kalata-

lousalueen tilintarkastajina. 

14. Hallitus esittää kokouksen hyväksyttäväksi kalatalousalueen toimintasuunnitelman vuotta 

2022 varten (liite 4). 

15. Hallitus esittää kokouksen hyväksyttäväksi kalatalousalueen varainkäyttösuunnitelman vuot-

ta 2022 varten (liite 5). 

16. Hallitus esittää kokouksen hyväksyttäväksi vuoden 2021 omistajakorvausten jakoesityksen. 

Yleiskokous päättää, maksetaanko omistajakorvaukset vesialueen omistajille, kun jakopää-

tös on toimeenpanokelpoinen vai alkuvuodesta 2023. 

17. Kalatalousalueen yleiskokous hyväksyi 8.7.2021 kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunni-

telman 2021-2030 ja päätti, että KHS toimitetaan ELY-keskukseen vahvistettavaksi. Lisäksi 

todettiin, että ELY-keskus päättää vahvistamisesta sen jälkeen, kun Vuoksen pohjoinen yh-

teistyöryhmä on käsitellyt KHS:n. YTR:n kokouksessa käyttö- ja hoitosuunnitelmaan tuli 

muutos- ja täydennysehdotuksia. Hallitus esittää yleiskokouksen hyväksyttäväksi kalata-

lousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman vv. 2023 – 2032, johon on tehty YTR:n vaatimat 

muutokset ja täydennykset. Edelleen hallitus esittää yleiskokoukselle, että se valtuuttaa halli-

tuksen tekemään tarvittavat muutokset KHS:aan, mikäli ELY-keskus edellyttää jotain muu-

toksia ennen KHS:n hyväksymispäätöstään. 


