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Kalatalousalueen yleiskokous 

Aika 21.6.2022 alkaen kello 12.15 

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

1. Kokouksen avaus 

Kalatalousalueen puheenjohtaja Matti Konttinen avasi kokouksen toivottaen osallistujat ter-
vetulleiksi kokoukseen.   

2. Kokouksen järjestäytyminen 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Konttinen (Oraviniemen osakaskunta), sihtee-
riksi Jarmo Mononen, pöytäkirjan tarkastajiksi Jukka-Pekka Soininen (Juoniolahden osa-
kaskunta) ja Tino Hovinen (Kuopion kaupunki) 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 7 äänivaltaista edustajaa, jot-
ka edustivat 7 äänivaltaista jäsentä (osakaskuntaa yms.) ja heidän käytettävissään oli 14 ään-
tä (liite 1). Lisäksi kokouksessa oli mukana hallituksen varapuheenjohtaja Pentti Erämetsä.  

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. Kokouskutsu oli lähetetty sähköpostit-
se 6.6.2022 kaikille (119 kpl), joiden sähköpostiosoite on kalatalousalueen tiedossa. Lisäksi 
kokouskutsu liitteineen oli julkaistu kalatalousalueen virallisella ilmoitustaululla osoitteessa 
http://www.muikkusuomi.fi/fi/Pohjois-Savo+%7C/Kalatalousalueiden+ilmoitustaulu.html.  

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 1.1.-31.12.2021 

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

Päätösesitys: 

Hallitus esittää kokouksen käsiteltäväksi kertomuksen kalatalousalueen toiminnasta vuodel-
ta 2021 ja esittää sen kokouksen hyväksyttäväksi (liite 2). 

Päätös: 

Kertomus kalatalousalueen toiminnasta hyväksyttiin muutoksitta.   

7. Kalatalousalueen tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajan lausunto tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 

Sääntöjen 6 §:n mukaan kalatalousalueen yleiskokouksessa esitetään tuloslaskelma, tase ja 
tilintarkastajan lausunto.  

Kalatalousalueen tuloslaskelma 31.12.2021 osoittaa 3.348,65 euron alijäämää ja taseen lop-
pusumma samana ajankohtana on 67 589,01 euroa (liite 3). 

Tilintarkastuskertomuksien mukaan HT Seppo Koski on tarkastanut kalatalousalueen tilit ja 
hallinnon vuodelta 2021 hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa puoltaen vas-
tuuvapauden 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 1.1.-31.12.2021. 

Päätös: 

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä tuloslaskelman ja taseen, vahvistaa tilinpäätökset se-
kä myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2021. 

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:  
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• hallituksen kokous 60 €/kokous, hallitus voi halutessaan käyttää kokouspalkkioiden 
suuruisen summan mahdollisesti tehtävän opintomatkan osarahoituksena  

• hallituksen puheenjohtajalle 600 €/vuosi  
• hallituksen jäsenelle kokouksesta, jossa hän edustaa virallisesti kalatalousaluetta, 60 

€/kokous  
• matkakustannukset ja päivärahat verottomien matkakorvausten mukaisina 
• tilintarkastajalle laskun mukaan 

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin muutoksitta.  

11. Hallituksen erovuoroisten jäsenten valinta 

Kalatalousalueen sääntöjen 6 § mukaan kalatalousalueen kokous valitsee kalatalousalueen 
hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle kolme jäsentä seuraavaksi kolmeksi vuodeksi sekä 
tarvittaessa uudet jäsenet pysyvästi estyneiden tilalle. Erovuorossa ovat: Tino Hovinen, As-
ko Jäppinen ja Heikki Tiitinen. 

Päätösesitys: 

Kalatalousalueen kokous suorittaa hallituksen jäsenten vaalin toimikaudelle 2022-2025.  

Keskustelu: 

Käydyssä keskustelussa hallitukseen esitettiin seuraavia henkilöitä: Tino Hovinen, Asko 
Jäppinen ja Heikki Tiitinen.  

Päätös: 

Hallitukseen tulivat valituiksi kaudelle 2022-2025 Tino Hovinen, Asko Jäppinen ja Heikki 
Tiitinen. 

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 2022. (Vuonna 2021 puheenjohtaja Matti Konttinen, varapuheenjohtaja Pentti Erämet-
sä). 

Päätös: 

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

13. Kalatalousalueen tilintarkastajan ja hänen varamiehensä vaali vuodelle 2022 

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 2022 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 
toimintasuunnitelman. 

Päätösesitys: 

Hallitus esittää kokouksen hyväksyttäväksi kalatalousalueen toimintasuunnitelman vuotta 
2022 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 2022 varten (liite 5). 

Päätös: 

Varainkäyttösuunnitelma hyväksyttiin muutoksitta.  

16. Omistajakorvausten 2021 jakoesityksen hyväksyminen 

Vuonna 2021 hyväksyttiin jakomenettely, joka sisältyy myös KHS:aan. Edelleen ELY-
keskusta pyydettiin vahvistamaan jakomenettely siihen asti, kunnes KHS on vahvistettu. 
ELY-keskus vahvisti jakomenettelyn käytettäväksi, kunnes KHS on vahvistettu. 

Päätösesitys: 

Hallitus esittää kokouksen hyväksyttäväksi omistajakorvausten jakoesityksen ja vuoden 
2021 omistajakorvauslistan (liite 6).  

Päätös: 

Kalatalousalueen kokous hyväksyi jakoesityksen. Edelleen päätettiin, että omistajakorvauk-
set maksetaan vesialueen omistajille vuoden 2023 alussa. 

17. Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman 2023-2032 hyväksyminen 

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.  

Päätösesitys: 

Hallitus esittää yleiskokouksen hyväksyttäväksi kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitel-
man vv. 2023 – 2032, johon on tehty YTR:n vaatimat muutokset ja täydennykset. Edelleen 
hallitus esittää yleiskokoukselle, että se valtuuttaa hallituksen tekemään tarvittavat muutok-
set KHS:aan, mikäli ELY-keskus edellyttää jotain muutoksia ennen KHS:n hyväksymispää-
töstään. 

Päätös: 

Käyttö- ja hoitosuunnitelma hyväksyttiin muutoksitta ja hallitus valtuutettiin tekemään tar-
vittaessa muutokset. 

 




