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Kalatalousalueen kokous 

Aika 4.6.2019 alkaen kello 13.00 

Paikka Hotelli IsoValkeinen, Kaara-kabinetti, Majaniemenkatu 2, Kuopio 

1. Kokouksen avaus 

Kalatalousalueen puheenjohtaja Pentti Erämetsä avasi kokouksen toivottaen osallistujat ter-
vetulleiksi kokoukseen.   

2. Kokouksen järjestäytyminen 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Erämetsä (Puutosmäen osakaskunta), sihteeriksi 
Jarmo Mononen, pöytäkirjan tarkastajiksi Arto Hoffren (Miettilän osakaskunta) ja Arvo 
Soininen (Puutosmäen 1:4 ja 1:7 osakaskunta) sekä päätettiin, että pöytäkirjan tarkistajat 
toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 

3. Kalatalousalueen yleiskokouksen äänioikeutetut edustajat 

Käytiin läpi kokoukselle laadittu osallistuja- ja äänestysluettelo ja todettiin, että yksi edusta-
ja voi valtakirjan nojalla toimia yhteensä enintään kolmen jäsenen edustajana. Yleiskokouk-
sessa kokousedustajien tulee osoittaa puhe- ja äänivaltansa pöytäkirjanotteella tai valtakirjal-
la tai tarpeellisilla kiinteistön omistamista koskevilla asiakirjoilla.  

Osallistuja- ja äänestysluettelon mukaan kokoukseen osallistui 14 äänivaltaista edustajaa, 
jotka edustivat 17 äänivaltaista jäsentä (osakaskuntaa yms.) ja heidän käytettävissään oli 21 
ääntä (liite 1). Lisäksi kokouksessa oli mukana hallituksen puheenjohtaja Pentti Erämetsä, 
Markku Tuomainen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta ja yksi osakaskunnan edustaja ilman 
äänivaltaa.  

Päätös: 

Osallistuja- ja äänestysluettelo vahvistettiin yksimielisesti. 

4. Koollekutsumistapa ja päätösvaltaisuus 

Todettiin, että kalatalousalueen sääntöjen 5 §:n mukaan kirjallinen ilmoitus kalatalousalueen 
yleiskokouksesta on lähetettävä postin, sähköpostin tai muun sähköisen kanavan välityksellä 
vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jokaiselle äänioikeutetulle jäsenelle, jonka osoite 
on tiedossa tai yleiskokouksen kutsu on julkaistava yleisesti paikkakunnalla ilmestyvässä 
sanomalehdessä. Osoite katsotaan olevan tiedossa, mikäli äänioikeutettu jäsen on ilmoittanut 
osoitetietonsa kolmen vuoden sisällä kokouskutsun päivämäärään nähden. Kokouskutsu on 
samassa ajassa toimitettava kalatalousviranomaiselle. Kokousilmoitus oli julkaistu 21.5. 
2019 Savon Sanomissa. 

Edellisen lisäksi kokouksen valmistelusta ja pöytäkirjan nähtävillä olosta oli tiedotettu yleis-
tiedoksiannolla 26.4.2019 Virallisessa lehdessä. Lisäksi kokouskutsu oli postitettu kaikille 
jäsenille, joiden osoite oli kalatalousalueen tiedossa.  

Päätös: 

Kokous todettiin sääntöjen 5 §:n mukaan oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

5. Kokouksen työjärjestys 

Kokouksen esityslista oli lähetetty kokouskutsun mukana. 
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Päätös: 

Kokouskutsun mukana lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  

6. Hallituksen jäsenten ym. palkkioiden määrääminen 

Kalatalousalueen sääntöjen 6 §:n mukaan kalatalousalueen yleiskokous päättää hallituksen 
jäsenten, tilintarkastajain ym. palkkiot. 

Päätösesitys: 

Hallitus esittää seuraavaa palkkiosääntöä (sama kuin kalastusalueella vuonna 2019):  
• hallituksen kokous 50 €/kokous, hallitus voi halutessaan käyttää kokouspalkkioiden 

suuruisen summan mahdollisesti tehtävän opintomatkan osarahoituksena  
• hallituksen puheenjohtajalle 250 €/vuosi ensimmäiseltä vuodelta 
• hallituksen jäsenelle kokouksesta, jossa hän edustaa virallisesti kalatalousaluetta, 50 

€/kokous  
• matkakustannukset ja päivärahat verottomien matkakorvausten mukaisina, tilintar-

kastajille laskun mukaan 
• tilintarkastajalle laskun mukaan 

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin muutoksitta.  

7. Kalatalousalueen tilintarkastajan ja hänen varamiehensä vaali vuodelle 2019 

Kalatausalueen sääntöjen 6 § mukaan kalatalousalueen yleiskokous valitsee tilintarkastajan 
ja, jollei tilintarkastajaksi valita tilintarkastustoimistoa, varatilintarkastajan.  

Päätösesitys: 

Todettiin, että kalastusalueen varsinainen tilintarkastaja Seppo Koski (HT) sekä varatilintar-
kastaja Tilintarkastus Juha Tissari Oy (HT) ovat antaneet suostumuksen jatkaa myös kalata-
lousalueen tilintarkastajina. 

Päätös: 

Kalatalousalueen tilejä ja hallintoa tarkastamaan toimintavuodelta 2019 valittiin tilintarkas-
tajaksi Seppo Koski (HT) ja varalle tilintarkastusyhteisö Juha Tissari Oy (HT). 

8. Kalatalousalueen toimintasuunnitelman vahvistaminen 

Kalatalousalueen sääntöjen 6 §:n mukaan kalatalousalueen yleiskokous vahvistaa vuotuisen 
toiminta- ja varainkäyttösuunnitelman. 

Päätösesitys: 

Hallitus esittää kokouksen hyväksyttäväksi kalatalousalueen toimintasuunnitelman vuotta 
2019 varten (liite 2).  

Päätös: 

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutoksitta.  

9. Kalatalousalueen varainkäyttösuunnitelman vahvistaminen 

Kalatalousalueen sääntöjen 6 §:n mukaan kalatalousalueen yleiskokous vahvistaa kalata-
lousalueen tulo- ja varainkäyttösuunnitelman kuluvaa kalenterivuotta varten. 

Päätösesitys: 

Hallitus esittää kokouksen hyväksyttäväksi kalatalousalueen varainkäyttösuunnitelman vuot-
ta 2019 varten (liite 3). 






