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Kalatalousalueen kokous 

Aika 30.9.2020 alkaen kello 12.15 

Paikka Hotelli IsoValkeinen, Turbo-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 Aarne Keurulainen (Suomen Vapaa-ajankalas-
tajien Keskusjärjestö ry) ja Esko Hätönen (Honkasaaren 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 11 äänivaltaista edustajaa, 
jotka edustivat 11 äänivaltaista jäsentä (osakaskuntaa yms.) ja heidän käytettävissään oli 19 
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 
14.9.2020 Savon Sanomissa. Lisäksi kokouskutsu liitteineen oli lähetetty 16.9.2020 kaikille 
kalatalousalueen 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. 

Päätös: 

Kokouskutsun mukana lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  
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6. Hallituksen kertomus kalatalousalueen toiminnasta 1.5.-31.12.2019 

Sääntöjen 6 §:n mukaan kalatalousalueen kokouksessa esitetään hallituksen kertomus kala-
talousalueen toiminnasta edellisenä vuonna. 

Päätösesitys: 

Hallitus esittää kokouksen käsiteltäväksi kertomuksen kalatalousalueen toiminnasta vuodel-
ta 2019 ja esittää sen kokouksen hyväksyttäväksi (liite 2). 

Päätös: 

Kertomus kalatalousalueen toiminnasta hyväksyttiin muutoksitta.   

7. Kalatalousalueen tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajan lausunto tilikausilta 1.5.-31.12.2019 

Sääntöjen 6 §:n mukaan kalatalousalueen varsinaisessa kokouksessa esitetään tuloslaskelma, 
tase ja tilintarkastajien lausunto.  

Kalatalousalueen tuloslaskelma 31.12.2019 osoittaa 4.077,02 euron alijäämää ja taseen lop-
pusumma samana ajankohtana on 21.264,15 euroa (liite 3). 

Tilintarkastuskertomuksien mukaan Seppo Koski on tarkastanut kalatalousalueen tilit ja hal-
linnon vuoden 2019 hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa puoltaen vastuu-
vapauden myöntämistä.  

Keskustelu: 

Ei pyydettyjä muutospuheenvuoroja.  

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 

Sääntöjen 6 §:n mukaan kalatalousalueen kokous päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämi-
sestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

Päätösesitys: 

Hallitus jättää kalatalousalueen kokouksen päätettäväksi kalatalousalueen tilinpäätösten hy-
väksymisen, tuloslaskelman ja taseen vahvistamisen sekä vastuuvapauden myöntämisen asi-
an omaisille tilikaudelta 1.5.-31.12.2019. 

Päätös: 

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä tuloslaskelman ja taseen, vahvistaa tilinpäätökset se-
kä myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.5.-31.12.2019. 

9. Päätetään toimintatulosten vaatimista toimenpiteistä 

Sääntöjen 6 §:n mukaan kalatalousalueen kokous päättää edellisen vuoden toimintatuloksen 
vaatimista toimenpiteistä.  

Päätösesitys: 

Hallitus esittää, että tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voittotilille oman va-
paan pääoman vähennykseksi.  

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

10. 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 vuonna 2019):  
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• 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.  

11. Hallituksen erovuoroisten jäsenten valinta 

Kalatalousalueen sääntöjen 6 § mukaan kalatalousalueen kokous valitsee kalatalousalueen 
erovuoroisten jäsenten tilalle kolme jäsentä seuraavaksi kolmeksi vuodeksi sekä tarvittaessa 
uudet jäsenet pysyvästi estyneiden tilalle. Erovuorossa ovat: Pentti Erämetsä, Esko Hätönen 
ja Matti Konttinen.  

Päätösesitys: 

Kalatalousalueen kokous suorittaa hallituksen jäsenten vaalin toimikaudelle 2020-2023.  

Keskustelu: 

Käydyssä keskustelussa hallitukseen esitettiin seuraavia henkilöitä: Pentti Erämetsä, Esko 
Hätönen, ja Matti Konttinen.  

Päätös: 

Hallitukseen tulivat valituiksi kaudelle 2020-2023 Pentti Erämetsä, Esko Hätönen, ja Matti 
Konttinen.  

12. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen 

Kalatalousalueen sääntöjen 6 §:n mukaan kalatalousalueen kokous valitsee kalatalousalueen 
hallituksen jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.  

Päätösesitys: 

Hallitus esittää, että kokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuo-
delle 2020. (Vuonna 2019 puheenjohtaja Pentti Erämetsä, varapuheenjohtaja Matti Kontti-
nen). 

Päätös: 

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Konttinen ja varapuheenjohtajaksi Pentti Erä-
metsä.  

13. Kalatalousalueen tilintarkastajan ja hänen varamiehensä vaali vuodelle 2020 

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

Päätösesitys: 

Todettiin, että kalatalousalueen varsinainen tilintarkastaja Seppo Koski (HT) sekä varatilin-
tarkastaja Tilintarkastus Juha Tissari Oy (HT) ovat antaneet suostumuksen jatkaa kalatalous-
alueen tilintarkastajina. 

Päätös: 

Kalatalousalueen tilejä ja hallintoa tarkastamaan toimintavuodelta 2020 valittiin tilintarkas-
tajaksi Seppo Koski (HT) ja varalle tilintarkastusyhteisö Juha Tissari Oy (HT). 
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14. Kalatalousalueen toimintasuunnitelman vahvistaminen 

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

Päätösesitys: 

Hallitus esittää kokouksen hyväksyttäväksi kalatalousalueen toimintasuunnitelman vuotta 
2020 varten (liite 4).  

Päätös: 

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutoksitta.  

15. 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 2020 varten (liite 5). 

Päätös: 

Varainkäyttösuunnitelma hyväksyttiin muutoksitta.  

16. Yleiskokouksen koollekutsumistapa 

Kalatalousalueen sääntöjen 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”. Vuonna 2019 kalatalousalueen 
kokous päätti, että kokouskutsu julkaistaan Savon Sanomissa ja lähetetään s-postilla niille, 
joiden osoite on tiedossa. 

Päätösesitys: 

Hallitus esittää kalatalousalueen kokoukselle, että jatkossa kokouskutsu toimitetaan seuraa-
vasti: Kalatalousalueen yleiskokouksenkokouskutsu julkaistaan muikkusuomi.fi-sivuston 
kalatalousalueiden ilmoitustaululla, sekä lähetetään s-postilla niille, joiden osoite on tiedos-
sa. Erikoistapauksissa pyynnöstä kutsu ja esityslista voidaan toimittaa kirjepostina niille ta-
hoille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta. 

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin muutoksitta.  

17. Käyttö- ja hoitosuunnittelun valmistelu 

Todettiin, että KHS:n valmistelua oli käsitelty jo toimintakertomuksen ja -suunnitelman kä-
sittelyn yhteydessä. Lisäksi todettiin, että KHS on tarkoitus saada hallituksen kommentoita-
vaksi loppuvuodesta 2020, hallituksen kokouksen käsittelyyn tammikuussa 2021 (= halli-
tuksen esitys KHS:sta) ja laittaa se sen jälkeen tiedoksi vesien omistajille ja muille kalata-
lousalueen jäsenille kommentointia ja kannanottoja varten. Joko hallitus tai sen asettama 
työryhmä päättää, tuleeko KHS muuttaa tai tarkistaa saatujen kommenttien tai muutosesitys-
ten pohjalta. KHS tuodaan hyväksyttäväksi kalatalousalueen kokoukseen kevättalvella 2021. 
Markku Tuomainen kertoi kalatalousalueen KHS:n sisällöstä, sen strategisesta merkitykses-
tä ja laatimistavasta.  
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18. Muut esille tulevat asiat 

Toiminnanjohtaja totesi, että vuosien 2018 ja 2019 omistajakorvaukset ovat tulleet kalata-
lousalueen tilille. Kalatalousalueen KHS tulee sisältämään rasituskertoimet, joilla omistaja-
korvaukset jatkossa jaetaan, mutta se ei ole vielä valmistunut. Omistajakorvausten jakoesi-
tykset tullaan tuoman kalatalousalueen kokoukseen keväällä 2021. 

19. Kokouksen päättäminen 

Kokouksen puheenjohtaja kiitti kokousväkeä asiallisesta kokouksesta. Todettuaan, ettei mui-
ta käsiteltäviä asioita ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.26. 

 

 

Pentti Erämetsä Jarmo Mononen 
puheenjohtaja sihteeri 

LIITTEET 1. Osallistuja- ja äänestysluettelo 
  2. Kertomus toiminnasta 2019 
  3. Tilinpäätös 1.5.-31.12.2019 
  4. Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 
  5. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2020 
  6 Valitusosoitus 
  
Tarkastus  

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

____.pnä lokakuuta 2020 

 

______________________________       _____________________________ 

      Aarne Keurulainen  Esko Hätönen 



Liite 1
Kallaveden kalatalousalue Yleiskokous 30.09.2020
Kokousjäsenet Kokousedustaja Paikalla ÄänioikeusKiinteistötunnus Kiinteistön nimi Pinta-ala Äänimäärä
Saaristo-Pappilan osakaskunta Mononen Jarmo 1 1 297-423-876-3 Saaristo-Pappilan osakask 1463,96 3
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ryAarne Keurulainen 1 1 1
Räsälän osakaskunta Janne Kankkunen 1 1 297-876-14-1 Räsälän osakaskunta 1191,8 3
Hartikansalon osakaskunta Tauno Räsänen 1 1 420-876-10-0 Hartikansalon osakaskunt 559,03 2
Pehintaipaleen osakaskunta Esko Könönen 1 1 420-427-876-3 Pehintaipaleen osakaskun 665,5 2
Oraviniemen osakaskunta Matti Konttinen 1 1 420-425-876-4 Oraviniemen osakaskunta 308 1
Savolan-Piispalan osakaskunta Veijo Piispanen 1 1 420-429-876-7 Savolan-Piispalan osakask 92,93 1
Honkasaaren osakaskunta Esko Hätönen 1 1 297-876-35-0 Honkasaaren osakaskunta 385,04 1
Kuopion kaupunki Tino Hovinen 1 1 297-405-26-0+23 Rahusenrinne+23 6637,32 3
Miettilän osakaskunta Arto Hoffren 1 1 297-462-876-8 Miettilän osakaskunta 335,35 1
Lehtoniemen osakaskunta Eero Tuovinen 1 1 297-423-876-4 Lehtoniemen osakaskunta 274,39 1
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Kallaveden 

KALATALOUSALUE 

Oikaisuvaatimusosoitus 

Se, jonka oikeutta kalatalousalueen kokouksen tai kalatalousalueen hallituksen päätös koskee, voi, jollei päätöstä 

ole alistettava, vaatia kalatalousalueen kokoukselta päätöksen oikaisemista sillä perusteella, että päätös ei ole syn-

tynyt laillisessa järjestyksessä taikka on lain, asetuksen tai kalatalousalueen ohjesäännön vastainen taikka poik-

keaa siitä mitä käyttö- ja hoitosuunnitelmassa on määrätty. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti.  

Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiseen 

Oikaisuvaatimus on esitettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Tiedok-

sisaannin katsotaan tapahtuneen sinä päivänä, kun kokouksesta tehty pöytäkirja on asetettu nähtäville 

(12.10.2020). Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu-

aatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään. Oikaisuvaatimus on siten toimitet-

tava perille viimeistään 11.pnä marrasuuta 2020.  

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen 

Oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava määräajassa Kallaveden kalatalousalueelle. Lähettäjän vastuulla 

asiakirjat voi lähettää myös postitse, lähetin välityksellä tai sähköpostilla. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat 

on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille määräajan viimeisenä päivänä ennen toimiston aukioloajan 

päättymistä. Sähköisesti (sähköpostilla) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava toimitettu niin, että 

se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä määräajan 

viimeisenä päivänä ennen toimistoajan päättymistä. 

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja allekirjoittaminen 

Oikaisuvaatimuskirjelmä on osoitettava Kallaveden kalatalousalueelle ja siinä on ilmoitettava 

− vaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta 

− postiosoite ja puhelinnumero sekä mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oi-

kaisuvaatimuksen esittäjälle voidaan toimittaa 

− päätös, johon oikaisua haetaan, miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua, mitä muutoksia siihen vaa-

ditaan tehtäväksi ja millä perusteilla oikaisua vaaditaan 

Oikaisuvaatimuksen esittäjän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä, ellei 

oikaisuvaatimuskirjelmää toimiteta sähköisesti (sähköpostilla). Jos oikaisuvaatimuksen esittäjän puheval-

taa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu 

henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Oikaisuvaatimuskirjelmän liitteet 

Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä: 

− päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä  

− asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu kalatalousalueelle  

− mahdollisen asiamiehen valtakirja tai selvitys asiamiehen toimivallasta.  

Valitus 

Jollei oikaisua suoriteta, voi oikaisun pyytäjä hakea päätökseen muutosta valittamalla 60 päivän kuluessa 

oikaisuvaatimuksen tekemiseen annetun päätöksen tiedoksisaamisesta Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. 

Muutoksenhakuun sovelletaan, mitä hallintolaissa (434/2003) säädetään muutoksenhausta hallintoviran-

omaisen päätökseen. Valitusviranomainen voi päättää, että ennen asian lopullista ratkaisemista päätös saa-

daan panna täytäntöön heti, jos siihen on erityistä syytä eikä täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyt-

tömäksi. 

Yhteystiedot 

Kallaveden kalatalousalue, toiminnanjohtaja Jarmo Mononen 

Osoite: Leväsentie 23, 70780 Kuopio Sähköposti: jarmo.mononen@muikkusuomi.fi 

Toimistoaika: klo. 9.00 - 15.30 Puhelin: 0400-373 072 

 


