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Kalatalousalueen yleiskokous 

Aika 8.9.2020 alkaen kello 13.00, valtakirjojen tarkistus ja kahvitarjoilu klo. 12:30. 

Paikka Piispala, kokoustila Lintuselkä (uimahallin yläkerta)   

1. Kokouksen avaus 

Kalatalousalueen puheenjohtaja Matti Puranen avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleiksi 
kokoukseen.   

2. Kokouksen järjestäytyminen 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Meronen, sihteeriksi Tommi Rautiainen, pöytäkirjan tar-
kastajiksi Veli-Pekka Parkatti ja Pauli Kauppinen sekä ääntenlaskijoiksi samat henkilöt kuin pöytäkir-
jan tarkistajiksi. 

3. Kalatalousalueen kokouksen äänioikeutetut edustajat 

Kokousedustajien on osoitettava kalatalousalueen kokoukselle valtuutuksensa pöytäkirjanotteella, 
valtakirjalla tai muulla tavoin. 

Kalatalousalueen kokouksen äänioikeutetut edustajat todettiin tämän pöytäkirjan lopussa olevan osan-
ottajaluettelon mukaan (7 äänivaltaista osallistujaa, 17 ääntä, sekä 2 osallistujaa ilman äänivaltaa. Kin-
nulassa vahvistettu koronatapaus vähensi kokoukseen osallistujien määrää. 

Koronatilanteesta johtuen Kinnulan alueen edustajat jättäytyivät pois kokouksesta. Kinnulan ja Urpi-
lan osakaskunnat (Reino Hakkarainen), sekä Saaren osakaskunta (Olavi Tuikkanen) ilmoittivat, että 
päätösesitykset ovat heidän puolestaan hyväksyttäviä. Molemmat edustajat esittivät keskusteltavaksi 
viehelupahinnan mahdollisen korottamistarpeen, asia käsitellään vuoden 2021 tulo- ja menoarvion yh-
teydessä. 

4. Koollekutsumistapa ja päätösvaltaisuus 

Sääntöjen mukaan kirjallinen ilmoitus kalatalousalueen yleiskokouksesta on lähetettävä postin, säh-
köpostin tai muun sähköisen kanavan välityksellä vähintään 14 vrk ennen kokousta jokaiselle äänioi-
keutetulle jäsenelle, jonka osoite on tiedossa. Kokouskutsu on samassa ajassa toimitettava kalatalous-
viranomaiselle.  

Todettiin, että tieto kalatalousalueen kokouskutsun julkaisemisesta on ilmoitettu hallintolain 
(434/2003) 62 § mukaisena yleistiedoksiantona kalatalousalueen sähköisellä ilmoitustaululla 
(http://www.muikkusuomi.fi/fi/Pohjois-Savo+%7C/Kalatalousalueiden+ilmoitustaulu.html#12) 
21.8.2020. Tämän lisäksi kokouskutsu on lähetetty vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta eli 
21.8.2020 sähköpostilla tai kirjeellä tiedossa oleville äänioikeutetuille jäsenille. 

Päätösesitys: 
Todetaan, onko kokous ohjesäännön 5§ mukaan päätösvaltainen. 
 
Päätös: Kokous todettiin yksimielisesti päätösvaltaiseksi. 
 

5. Kokouksen työjärjestys 

Kokouksen esityslista oli lähetetty kokouskutsun mukana. 

Päätösesitys: 
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityslista kokouksen työjärjestykseksi 
 

http://www.muikkusuomi.fi/fi/Pohjois-Savo+%7C/Kalatalousalueiden+ilmoitustaulu.html#12
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6. Hallituksen kertomus kalastusalueen toiminnasta 2019 
Ohjesäännön 6 §:n mukaan kalastusalueen kokouksessa esitetään hallituksen kertomus kalatalousalu-
een toiminnasta edellisenä vuonna. 
 
Päätösesitys: 
Hallitus esittää kokouksen käsiteltäväksi kalatalousalueen kertomuksen kalatalousalueen toiminnasta 
vuodelta 2019 ja esittää sen kokouksen hyväksyttäväksi (liite 1). 
Keskustelu: 

 
Päätös: Kertomus kalatalousalueen toiminnasta hyväksyttiin esitetyssä muodossa. 
 

7. Kalatalousalueen tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto 

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

Kalatalousalueen tuloslaskelma 31.12.2019 osoittaa 3894,28 euron ylijäämää ja taseen loppusumma 
samana ajankohtana on 42250,24 euroa ja oma pääoma yhteensä 35373,83. (liite 2). 

Tilintarkastuskertomuksen mukaan Seppo Koski on tarkastanut kalatalousalueen tilit ja hallinnon vuo-
delta 2019 hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa puoltaen vastuuvapauden myöntä-
mistä. 

Keskustelu: ei keskustelua. 
 

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 
Ohjesäännön 6 §:n mukaan kalatalousalueen yleiskokous päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämi-
sestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

Päätösesitys: 
Hallitus jättää kalatalousalueen yleiskokouksen päätettäväksi kalatalousalueen tilinpäätöksen hyväk-
symisen, tuloslaskelman ja taseen vahvistamisen sekä vastuuvapauden myöntämisen asianomaisille 
tilikaudelta 1.1.-31.12.2019. 

Päätös: Ei pyydettyjä muutospuheenvuoroja. Hallituksen jäsenet eivät osallistuneet päätöksen teke-
miseen. 

9. Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä 
Ohjesäännön 6 §:n mukaan kalatalousalueen yleiskokous päättää edellisen vuoden toimintatuloksen 
vaatimista toimenpiteistä.  

Päätösesitys: 
Hallitus esittää, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voittotilille oman vapaan pää-
oman lisäykseksi.  
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

10. Esitys palkkiosäännöksi vuodelle 2020 

Kalatalousalueen kokous päättää ko. palkkioiden suuruudesta vuodelle 2020. Käsittelyn pohjaksi tulee 
olla hallituksen esitys. 
 
Päätösesitys: 
Hallitus esittää seuraavaa palkkiosääntöä (vuoden 2019 palkkiotaso):  

• hallituksen kokouspalkkio: 50€/ kokous.  
• kulukorvausta puhelin- ym. kuluista ilman erittelyä maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 

500 € vuodessa. 
• matkakustannukset ja päivärahat valtion matkustussäännön mukaan 
• tilintarkastajalle laskun mukaan 
• toiminnanjohtajalle sopimuksen mukaisesti. 
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Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

11. Hallituksen erovuoroisten jäsenten valinta 

Kalatalousalueen ohjesäännön 8 § mukaan kalatalousalueen yleiskokous valitsee kalatalousalueen ero-
vuoroisten jäsenten tilalle vuosittain kolmanneksen seuraavaksi kolmeksi vuodeksi sekä tarvittaessa 
uudet jäsenet pysyvästi estyneiden tilalle. 
Nyt valittavat hallituksen jäsenet toimivat 2020-2023 (erovuorossa keväällä 2023). 
Erovuorossa ovat Kalervo Kupari, Raimo Pigg ja Reino Hakkarainen.  
Päätösesitys: 
Kalastusalueen kokous suorittaa hallituksen jäsenten vaalin toimikaudelle 2020-2023. 
Päätös: Hallitukseen valittiin yksimielisesti vuosille 2020-2023 Kalervo Kupari, Raimo Pigg ja Reino 
Hakkarainen. 
 

12. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen 

Kalatalousalueen ohjesäännön 6 §:n mukaan kalatalousalueen yleiskokous valitsee kalastusalueen hal-
lituksenjäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 

Päätösesitys: 
Hallitus esittää, että kokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodelle 2020. 
Vuonna 2019 puheenjohtajana toimi Matti Puranen ja varapuheenjohtajana Risto Turpeinen. 

Päätös: Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Puranen ja varapuheenjohtajaksi Risto Turpeinen. 
 

13. Kalatalousalueen tilintarkastajien valinta vuodelle 2020 

Hallitus esittää, että kalatalousalueen kokous toimittaa tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaalin 
tarkastamaan vuoden 2020 tilejä ja hallintoa. Hallitus esittää tehtävään HT Seppo Koskea ja varatilin-
tarkastajana Tilintarkastus Tissari Oy (KHT). 

Päätösesitys: 
Todetaan, että Seppo Koski (HT) sekä varatilintarkastaja Tilintarkastus Juha Tissari Oy (KHT) ovat 
antaneet suostumuksen jatkamiseen. 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 

14. Kalatalousalueen toimintasuunnitelman vahvistaminen 

Kalatalousalueen ohjesäännön 6 §:n mukaan kalastusalueen kokous vahvistaa kalatalousalueen 
vuotuisen toimintasuunnitelman. 
Päätösesitys: 
Hallitus esittää kokouksen hyväksyttäväksi kalatalousalueen toimintasuunnitelman vuotta 2020 
varten (liite 3). 

Keskustelu: 
 
Päätös: Toimintasuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaisena. 
 

15. Kalatalousalueen tulo- ja menoarvion vahvistaminen 

Kalatalousalueen ohjesäännön 6 §:n mukaan kalastusalueen kokous vahvistaa kalatalousalueen 
vuotuisen tulo- ja menoarvion. 
Päätösesitys: 
Hallitus esittää kokouksen hyväksyttäväksi kalatalousalueen tulo- ja menoarvion vuotta 2020 
varten (liite 4). 

Keskustelu: Tähän liittyen toiminnanjohtajalle tuli pari viestiä alueen uisteluluvan hinnasta, hintaa 
pidettiin turhan halpana ja sitä esitettiin nostettavaksi 70-100 euroon. Tämä toki vaikuttaa välillisesti 
Pohjoisen Keski-Suomen vieheluvan hintaan, joka on tällä hetkellä 100 euroa. 
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Päätös: Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaisena. Viehelupahinta-
muutokset jätettiin hallituksen käsiteltäväksi. 
 

16. Heitjoen kalataloudellinen kunnostus 

Kalatalousalue haki 2.12.2019 määrärahaa Heitjoen kalataloudelliseen kunnostukseen ELY-
keskukselta 13675€, ELY-keskus myönsi määrärahan hakemuksen mukaisesti. Hankkeen omarahoi-
tusosuus on 13675€, suunnitelman mukaan hankkeen omarahoituksesta vastaavat pääosin osakaskun-
nat. Hanke oli tarkoitus toteuttaa vuonna 2020, mutta korotilanteesta johtuen hankkeelle haet-
tiin/myönnettiin lisäaikaa siten, että hanke tulee toteuttaa ja hakea maksatukseen 31.10.2021 men-
nessä. Keski-Suomen kalatalouskeskus / Matti Havumäki on alustavasti tiedustellut osakaskuntien 
valmiuksia hankkeeseen osallistumiseen. Omarahoituksen toteutuminen tulee olla tiedossa hyvissä 
ajoin ennen hankkeen toimenpiteiden aloittamista. Yhtenä vaihtoehtona on, että vesialueen omistajat 
jättävät valtakirjalla omistajakorvauksia kalatalousalueelle. Liitteessä 5 on osakaskuntien alustavia ar-
vioita hankkeeseen osallistumispanostuksista. Hankkeen kokonaistoteutuksesta vastaa Keski-Suomen 
kalatalouskeskus. 
 
Keskustelu: Eli osakaskunnilta toivotaan hyvissä ajoin tapahtuvaa tiedotusta siitä, millä panostuksella 
ne ovat mukana hankkeessa. Hanketta ei lähdetä toteuttamaan, mikäli rahoitusta ei ole varmistettu. 
Tähän liittyen on kalatalousalueen näkökulmasta on toivottavaa, että kalatalousalueen luonnonravin-
tolammikon kuhat saadaan myytyä, jotta kalatalousalueella on mahdollista osallistua hankkeeseen 
suunnitelman mukaisesti. Mikäli rahoitusta ei saada kasaan, hanke raukeaa. 
 
Päätös: Kokouksessa läpikäydyn tilannekatsauksen perusteella osakaskuntien rahoitusosuus on sen 
verran hyvä, että hanketta lähdetään toteuttamaan. 
 

17. Viehekalastusrasitukseen perustuvien omistajakorvauksien jako osakaskunnille ja muille vesi-
alueen omistajille. Viehekalastusrasituskertoimen määrittely vuoden 2019 korvauksista alkaen. 

Ely-keskus on pyytänyt kalatalousalueen esityksen omistajakorvausten jakoperusteena käytettävästä 
viehekalastusrasituskertoimesta. Esitys pyydetään koskien vuoden 2019 omistajakorvausten jakope-
rustetta, tai mikäli kalatalousalue niin haluaa, esitys voi koskea koko jäljellä olevaa siirtymäaikaa en-
nen kuin kalatalousalueella on voimassa oleva nykyisen kalastuslain mukainen käyttö- ja hoitosuun-
nitelma. 
 

Toiminnanjohtajan tiedonanto omistajakorvausten rasituskertoimesta päättämisestä, sekä 
omistajakorvausten jakamisesta: 
Keski-Suomen kalatalouskeskuksen välittämän tiedon (puhelinkeskustelu 12.8.2020 Salonen / Rau-
tiainen) mukaan Keski-Suomen kalatalouskeskukselle oli tullut Kivijärven kalatalousalueen osakas-
kunnilta tiedusteluita omistajakorvausten jakotilanteesta.  
Tästä johtuen kalatalousalueen toiminnanjohtaja antoi selvityksen kalatalousalueen hallituksen ko-
kouksen 19.5.2020 päätöksestä, jonka mukaan rasituskerroinpäätöstä ei tehty erillisessä kirjepostilla 
tapahtuneessa yleiskokouksessa.  
Päätöksen perustelut:  

• Hallituksen kokouspäätöksellä yhden asiakohdan (pelkkä rasituskertoimen määrittely) 
etäyleiskokousta ei pidetty taloudellisesti eikä toiminnallisesti tarkoituksenmukaisena, tä-
hän oli päätynyt myös usean muun läänin kalatalousalueet (toiminnanjohtajan taustatiedus-
telu).  Lainmukaiseen etäyleiskokoukseen olisi myös pitänyt sisällyttää fyysisen osallistu-
misen mahdollisuus (ELY-keskuksen tiedote 5.5.2020).  

• Hallituksen kokouspäätöksen perusteella kalatalousalueella oli valmius maksaa vuoden 
2019 omistajakorvauksia ennakkona (90% arvioidusta vuoden 2019 omistajakorvauksesta) 
sitä tarvitseville osakaskunnille. Ennakko nähtiin nopeammaksi (ei ELY-keskuksen pää-
töksen valitusajoista johtuvaa viivettä) ja joustavammaksi kuin varsinainen omistajakor-
vausten jako. Yhtään ennakkomaksupyyntöä ei tullut. 
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• Edellä mainitut seikat annettiin tiedoksi Keski-Suomen kalatalouskeskukselle 12.8.2020 
käydyssä puhelinkeskustelussa. Samassa yhteydessä kerrottiin, ettei tuolloin oltu vielä 
sovittu kalatalousalueen seuraavan yleiskokouksen ajankohtaa.  

• Keski-Suomen kalatalouskeskus lähetti 13.8.2020 jäsentiedotteen omistajakorvauksiin liit-
tyen. 

 
Päätösesitys: 
Jätetään Ely-keskukselle esitys omistajakorvausten jakoperusteesta koskien koko jäljellä olevaa siir-
tymäaikaa ennen kuin kalatalousalueella on voimassa oleva nykyisen kalastuslain mukainen käyttö- 
ja hoitosuunnitelma. 
 
Jakoperuste: 

• omistajayksikön pinta-ala * viehekalastuskerroin.  
 
Viehekalastusrasituskertoimeksi esitetään kerrointa ”1”. Omistajayksiköiden pinta-aloista vähenne-
tään Kalpa-järjestelmästä automaattisesti saatava tieto alueista, joilla kalastonhoitomaksuun perus-
tuva viehekalastus on kielletty ympäri vuoden. Eli käytännössä jako suoritetaan pinta-alaperustei-
sesti, kuten alueilla on toimittu jo useita vuosia. 
 
Päätös:  
Valtuutetaan kalatalousalueen hallitus tarkistamaan ja vahvistamaan päätösesitykseen pohjautuva 
vuotuinen euromääräinen jakolista tarvittaessa. Muuten päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
18. Vuoden 2018 omistajakorvausten jakaminen osakaskunnille. 

ELY-keskus on tilittänyt kalatalousalueelle vuoden 2018 omistajakorvauksia 15846€. 
Liitteenä 5. on euromääräinen jakoesitys vuoden 2018 omistajakorvauksista. Jakoperusteena toimivat 
pinta-alatiedot on poimittu Kalpa-sovelluksesta. Joillain kalatalousalueilla on ilmennyt, etteivät 
Kalpa-sovelluksen tiedot ole kaikilta osin luotettavia, tästä johtuen kunkin osakaskunnan tulee tar-
kistaa osakaskuntansa pinta-alatiedot. Jakoesityksen tultua lainvoimaiseksi, siihen ei voi hakea 
enää muutosta. 

Päätösesitys: 
Kalatalousalueen yleiskokous hyväksyy euromääräisen jakoesityksen. Valtuutetaan toiminnanjohtaja 
tekemään mahdolliset viranomaisen (esim. maanmittauslaitos) vahvistamat pinta-alakorjaukset osa-
kaskuntien pinta-alatietoihin. Vahvistetut pinta-alakorjauspyynnöt tulee olla toiminnanjohtajan käy-
tettävissä ennen omistajakorvausten maksatusta. Maksatuksen jälkeisiä korjauksia ei voida tehdä. 
HUOM! mahdolliset pinta-alakorjaukset vaikuttavat kaikkiin liitteenä 5. esitettyihin osakaskuntakoh-
taisiin euromääräisiin jakosummiin. 

Päätös: Vuoden 2018 omistajakorvausten euromääräinen jakoesitys hyväksyttiin yksimielisesti sillä 
lisäyksellä, että Kalavastin Kruununmaan (226-893-876-1) lisättiin Kalavastin osakaskunnan tietoi-
hin. 
 

19. Vuoden 2019 omistajakorvausten jakaminen osakaskunnille. 

ELY-keskus on tilittänyt kalatalousalueelle vuoden 2019 omistajakorvauksia 14526€. 
Liitteenä 6. on euromääräinen jakoesitys vuoden 2019 omistajakorvauksista. Jakoperusteena toimivat 
olevat pinta-alatiedot on poimittu Kalpa-sovelluksesta. Joillain kalatalousalueilla on ilmennyt, etteivät 
Kalpa-sovelluksen tiedot ole kaikilta osin luotettavia, tästä johtuen kunkin osakaskunnan tulee tar-
kistaa osakaskuntansa pinta-alatiedot. Jakoesityksen tultua lainvoimaiseksi, siihen ei voi hakea 
enää muutosta. 

Päätösesitys: 
Kalatalousalueen yleiskokous hyväksyy euromääräisen jakoesityksen. Valtuutetaan toiminnanjohtaja 
tekemään mahdolliset viranomaisen (esim. maanmittauslaitos) vahvistamat pinta-alakorjaukset osa-
kaskuntien pinta-alatietoihin. Vahvistetut pinta-alakorjauspyynnöt tulee olla toiminnanjohtajan käy-
tettävissä ennen omistajakorvausten maksatusta. Maksatuksen jälkeisiä korjauksia ei voida tehdä. 
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HUOM! mahdolliset pinta-alakorjaukset vaikuttavat kaikkiin liitteenä 6. esitettyihin osakaskuntakoh-
taisiin euromääräisiin jakosummiin. 

Päätös: Vuoden 2019 omistajakorvausten euromääräinen jakoesitys hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että 
Kalavastin Kruununmaan (226-893-876-1) lisättiin Kalavastin osakaskunnan tietoihin. 
 

20. Esitys kalatalousalueen yleiskokouksen koollekutsumistavasta 
Kalatalousalueen sääntöjen mukaan ” Kirjallinen ilmoitus kalatalousalueen yleiskokouksesta on lähe-
tettävä postin tai sähköpostin välityksellä vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jokaiselle äänioi-
keutetulle jäsenelle, jonka osoite on tiedossa. Kokouskutsu on samassa ajassa toimitettava kalatalous-
viranomaiselle. 
Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka, kokouksessa käsiteltävät asiat sekä missä ja 
milloin kokouksesta laadittu pöytäkirja pidetään asianosaisten nähtävillä.”  
 
Päätösesitys: 
Hallitus esittää kalatalousalueen yleiskokoukselle, että kokouskutsu lähetetään s-postilla niille, joiden 
osoite on tiedossa. Erikoistapauksissa pyynnöstä kutsu ja esityslista voidaan toimittaa kirjepostina 
niille tahoille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta.  
 
Mikäli yleiskokous pidetään etäkokouksena, se huomioidaan myös kokousmateriaalin toimittamisen 
yhteydessä. 
Keskustelu: 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin muutoksitta. 

 

21. Muut esille tulevat asiat 

Tilannekatsaus käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinnasta. Käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinta on 
käynnissä. Sisällöllisesti luonnos on valmiusasteeltaan noin 60% valmiudessa. Luonnosta käsitellään 
alkuvaiheessa pienemmällä porukalla, ennen kuin se laitetaan laajempaan jakeluun. Tavoitetilana on 
se, että luonnos olisi osakaskuntien käytettävissä ensi vuoden vuosikokouksissa.  

 
22. Kokouksen päättäminen 

Todettuaan, ettei muita käsiteltäviä asioita ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.12. 

 

  
Timo Meronen Tommi Rautiainen  
puheenjohtaja sihteeri 

Tarkastus  

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Kannonkoski 8.pnä syyskuuta 2020 

 

______________________________       _____________________________ 

Veli-Pekka Parkatti    Pauli Kauppinen 


