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Kalatalousalueen kokous 

Aika 8.7.2021 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 Arto Hoffren (Miettilän osakaskunta) ja Tino Ho-
vinen (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 11 äänivaltaista jäsentä (osakaskuntaa yms.) ja heidän käytettävissään oli 13 
ääntä (liite 1). Lisäksi kokouksessa oli mukana hallituksen puheenjohtaja Pentti Erämetsä ja 
Timo Takkunen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta.  

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 23.6.2021 kaikille (102), joiden sähköpostiosoite on kalatalousalueen tiedossa. Lisäksi 
kokouskutsu liitteineen oli julkaistu kalatalousalueen 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.-31.12.2020 

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

Päätösesitys: 

Hallitus esittää kokouksen käsiteltäväksi kertomuksen kalatalousalueen toiminnasta vuodel-
ta 2020 ja esittää sen kokouksen hyväksyttäväksi (liite 2). 

Päätös: 

Kertomus kalatalousalueen toiminnasta hyväksyttiin muutoksitta.   

7. Kalatalousalueen tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajan lausunto tilikausilta 1.1.-31.12.2020 

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

Kalatalousalueen tuloslaskelma 31.12.2020 osoittaa 6.730,28 euron ylijäämää ja taseen lop-
pusumma samana ajankohtana on 101.231,95 euroa (liite 3). 

Tilintarkastuskertomuksien mukaan Seppo Koski on tarkastanut kalatalousalueen tilit ja hal-
linnon vuoden 2020 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 1.1.-31.12.2020. 

Päätös: 

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä tuloslaskelman ja taseen, vahvistaa tilinpäätökset se-
kä myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2020. 

9. Päätetään toimintatulosten vaatimista toimenpiteistä 

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

Päätösesitys: 

Hallitus esittää, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voittotilille oman va-
paan pääoman lisäykseksi.  

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 2020):  
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• hallituksen kokous 50 €/kokous, hallitus voi halutessaan käyttää kokouspalkkioiden 
suuruisen summan mahdollisesti tehtävän opintomatkan osarahoituksena  

• hallituksen puheenjohtajalle 500 €/vuosi  
• hallituksen jäsenelle kokouksesta, jossa hän edustaa virallisesti kalatalousaluetta, 50 

€/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: Aarne Keurulainen, 
Eero Lammi ja Veijo Piispanen. 

Päätösesitys: 

Kalatalousalueen kokous suorittaa hallituksen jäsenten vaalin toimikaudelle 2021-2024.  

Keskustelu: 

Käydyssä keskustelussa hallitukseen esitettiin seuraavia henkilöitä: Aarne Keurulainen, Ee-
ro Lammi ja Veijo Piispanen.  

Päätös: 

Hallitukseen tulivat valituiksi kaudelle 2021-2024 Aarne Keurulainen, Eero Lammi ja Veijo 
Piispanen.  

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 2021. (Vuonna 2020 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 2021 

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 2021 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 
2021 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 2021 varten (liite 5). 

Päätös: 

Varainkäyttösuunnitelma hyväksyttiin muutoksitta.  

16. Omistajakorvausten 2018-2020 jakoperiaatteen ja jakoesitysten hyväksyminen 

Hallitus hyväksyi 27.5.2021 esityksen omistajakorvausten 2018-2020 jakamiseksi sekä KHS:n 
omistajakorvausten jakoon otettaviksi rasituspisteiksi seuraavasti: - Koirus-Sotkan alueen ja sivuvesistöjen rasituspiste on 1 - Puutossalmen lähialueen alueella, jonka eteläraja on Sotkanniemi – Luusniemi ja poh-

joisraja Kuhastenniemi – Vasaraniemi rasituspiste on 2 (karttaliite) - Etelä-Kallaveden pääaltaalla rasituspiste on 3 
Yksi päätöksen perusteluista oli se, että ennen kalastusalueiden yhdistymistä omistajakorvausten 
ja viehekorttipalautusten jakamista varten tehdyissä tutkimuksissa viehekortilla tapahtunut ka-
lastus korreloi erittäin vahvasti yhteislupa-alueiden lupamyyntimääriin. Yhteislupien myynti-
määrät vuosina 2018, 2019 ja 2020 olivat seuraavat: 

 
Päätösesitys: 

Hallitus esittää kokouksen hyväksyttäväksi omistajakorvausten jakoperiaatteen ja vuosien 
2018-2020 omistajakorvauslistat (liite 6). Edelleen hallitus esittää, että vuosien 2018 ja 2019 
omistajakorvaukset maksetaan vesien omistajille heti, kun ELY-keskus on hyväksynyt jako-
esityksen. ELY-keskusta pyydetään vahvistamaan jakoperiaate siihen asti, kunnes KHS on 
vahvistettu. Vuoden 2020 omistajakorvaukset maksetaan vuoden 2022 alussa. 

Päätös: 

Kalatalousalueen kokous hyväksyi päätösesityksen muutoksitta. 

17. Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman 2021-2030 hyväksyminen 

Todettiin, että kalatalousalueen hallitus oli hyväksynyt kokouksessaan 27.5.2021 esityksensä 
kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi 2021-2030. Esitys oli laitettu nähtäväksi 
4.6.2021 kalatalousalueen ilmoitustaululle osoitteessa http://www.muikkusuomi.fi/fi/ Poh-
jois-Savo+%7C/Kalatalousalueiden+ilmoitustaulu.html ja ilmoitettu samana päivänä nähtä-





Yleiskokous 08.07.2021
Kokousjäsenet Kokousedustaja Paikalla ÄänioikeusKiinteistötunnus Kiinteistön nimi Pinta-ala Äänimäärä
Alapihan osakaskunta Ruotsalainen Pertti 1 1 420-416-876-5 Alapihan osakaskunta 685,59 2
Kiekkalan osakaskunta Suikka Timo 1 1 297-426-876-1 Kiekkalan osakaskunta 718,92 2
Kuopion kaupunki Hovinen Tino 1 1 297-430-1-241+26 KALLANSORSA+26 7 100,05 3
Lehtoniemen osakaskunta Tuovinen Eero 1 1 297-423-876-4 Lehtoniemen osakaskunta 274,39 1
Miettilän osakaskunta Hoffren Arto 1 1 297-462-876-8 Miettilän osakaskunta 335,35 1
Oraviniemen osakaskunta Konttinen Matti 1 1 420-425-876-4 Oraviniemen osakaskunta 308,00 1
Saaristo-Pappilan osakaskunta Mononen Jarmo 1 1 297-423-876-3 Saaristo-Pappilan osakaskunta 1 463,96 3
Erämetsä Pentti Erämetsä Pentti 1 0 Hallituksen puheenjohtaja 0
Takkunen Timo Takkunen Timo 1 0 ELY-keskus 0

9 7 13
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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 

(19.7.2021). 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 18.pnä elokuuta 2021. 

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 
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Kallaveden 

KALATALOUSALUE 

 

KOKOUSKUTSU 
 

Kallaveden kalatalousalueen yleiskokous pidetään 8. päivänä heinäkuuta 2021 alkaen 12:15. 

Valtakirjojen tarkistus ja kahvitarjoilu klo. 12:00.  

Paikka: Hotelli IsoValkeinen, Majaniementie 2, Kuopio. 

Kokoukseen saapuvien edustajien tulee osoittaa valtuutensa valtakirjalla, pöytäkirjan otteella tai 
muulla tavoin.  

Kokouksissa käsitellään säännöissä kalatalousalueen yleiskokoukselle kuuluvat asiat sekä pääte-
tään käyttö- ja hoitosuunnitelman 2021-2030 hyväksymisestä sekä kalatalousalueen ilmoitustaulun 
paikasta. Kalatalousalueen kokouksesta laadittu tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä 19.7. – 
6.9.2021 kalatalousalueen ilmoitustaululla internetissä, osoitteessa: 
 http://www.muikkusuomi.fi/fi/Pohjois-Savo+%7C/Kalatalousalueiden+ilmoitustaulu.html 

SELVITÄ OSAKASKUNNAN KIINTEISTÖTUNNUS JA PINTA-ALA ETUKÄTEEN OHEI-
SEEN VALTAKIRJAAN (Kiinteistörekisteriote, KHS, osakaskunnan säännöt). 

Kalatalousalueen yleiskokouksessa on kullakin vähintään 1.000 hehtaarin vesialueomaisuutta 
edustavalla edustajalla kolme ääntä, vähintään 500 mutta alle 1.000 hehtaarin vesialueomaisuutta 
edustavalla edustajalla kaksi ääntä sekä muita jäseniä edustavilla edustajilla yksi ääni.  

Kallaveden kalatalousalueen hallitus         
Toimeksi saaneena  
Toiminnanjohtaja Jarmo Mononen, jarmo.mononen@muikkusuom.fi, 0400-373 072 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

VALTAKIRJA  

__________________________________________________________________osakaskunta   

kiinteistötunnus: ______ - ______ - ______ - _______    pinta-ala  ___________________ ha 

on valtuuttanut Kallaveden kalatalousalueen kokoukseen 8.7.2021 

Varsinaiseksi edustajaksi:  ____________________________________________ 

Varamiehenään:  ____________________________________________  

Osakaskunnan puolesta _______________________________________________ 

   hoitokunnan pj./sihteeri 

Valtakirjan oikeaksi todistavat: 

_________________________________        _________________________________ 
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Kallaveden 

KALATALOUSALUE 

 

Kallaveden kalatalousalueen kokous 8.7.2021 

ESITYSLISTA 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen järjestäytyminen  

− valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 

− valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 

3. Vahvistetaan osallistuja- ja äänestysluettelo 

4. Todetaan kokouksen koollekutsumistapa ja päätösvaltaisuus 

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys  

6. Esitetään hallituksen laatima kertomus toimintavuodelta 2020 ja päätetään sen hyväksymi-

sestä 

7. Esitetään tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajan lausunto tilivuodelta 2020 

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 

sekä muille tilivelvollisille  

9. Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä 

10. Päätetään hallituksen jäsenten, tilintarkastajain ym. palkkioista, kulu- ym. korvauksista 

vuonna 2021 

11. Valitaan kalatalousalueen hallituksen erovuoroisten tilalle kolme jäsentä. Erovuorossa 

Aarne Keurulainen, Eero Lammi ja Veijo Piispanen. 

12. Valitaan kalatalousalueen hallituksen jäsenistä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheen-

johtajaksi (2020-2021 pj Pentti Erämetsä, vpj Matti Konttinen) 

13. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies tarkastamaan vuoden 2021 tilejä ja hallintoa  

14. Päätetään hallituksen laatiman toimintasuunnitelman vahvistamisesta vuodelle 2021 

15. Päätetään hallituksen laatiman tulo- ja menoarvion vahvistamisesta toimintavuodelle 2021 

16. Päätetään vv. 2018 – 2020 omistajakorvausten jakoperiaatteen ja jakoesitysten hyväksymi-

sestä. 

17. Päätetään kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman 2021-2030 hyväksymisestä 

18. Päätetään kalatalousalueen ilmoituspaikasta (http://www.muikkusuomi.fi/fi/Pohjois-

Savo+%7C/Kalatalousalueiden+ilmoitustaulu.html)  

19. Muut esille tulevat asiat 

20. Kokouksen päättäminen 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Kallaveden 

KALATALOUSALUE 

 

Kallaveden kalatalousalueen kokous 8.7.2021 

Päätösesitykset asiakohdittain: 

6. Hallitus esittää kokouksen käsiteltäväksi kertomuksen kalatalousalueen toiminnasta vuodelta 

2020 ja esittää sen kokouksen hyväksyttäväksi (liite 2). 

8. Hallitus jättää kalatalousalueen kokouksen päätettäväksi kalatalousalueen tilinpäätösten hy-

väksymisen, tuloslaskelman ja taseen vahvistamisen sekä vastuuvapauden myöntämisen asi-

an omaisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2020. 

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

paan pääoman lisäykseksi. 

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

lousaluetta 50 €/kokous (hallitus voi halutessaan käyttää kokouspalkkioiden suuruisen sum-

man mahdollisesti tehtävän opintomatkan osarahoituksena), hallituksen puheenjohtajalle 

500 €/v, matkakustannukset ja päivärahat verottomien matkakorvausten mukaisina, tilintar-

kastajille laskun mukaan. 

11. Kalatalousalueen kokous suorittaa hallituksen jäsenten vaalin toimikaudelle 2021-2024. 

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

delle 2021. (Vuonna 2020 puheenjohtaja Pentti Erämetsä, varapuheenjohtaja Matti Kontti-

nen). 

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 

2021 varten (liite 4). 

15. Hallitus esittää kokouksen hyväksyttäväksi kalatalousalueen varainkäyttösuunnitelman vuot-

ta 2021 varten (liite 5). 

16. Hallitus esittää kokouksen hyväksyttäväksi omistajakorvausten jakoperiaatteen ja vuosien 

2018-2020 omistajakorvauslistojen hyväksymistä. Edelleen hallitus esittää, että vuosien 

2018 ja 2019 omistajakorvaukset maksetaan vesien omistajille heti, kun ELY-keskus hyväk-

synyt jakoesityksen, joka pyydetään vahvistamaan siihen asti, kunnes KHS on vahvistettu. 

Vuoden 2020 omistajakorvaukset maksetaan vuoden 2022 alussa. 

17. Hallitus esittää kokouksen hyväksyttäväksi kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman 

2021-2030. Hyväksymisen jälkeen KHS toimitetaan ELY-keskukseen vahvistettavaksi. 

ELY-keskus päättää vahvistamisesta sen jälkeen, kun Vuoksen pohjoinen yhteistyöryhmä on 

käsitellyt KHS:n. 


