
PORIN KALATALOUSALUE  KOKOUSKUTSU 
YLEISKOKOUS 1/2020 

Porin kalatalousalueen hallitus kutsuu koolle kalatalousalueen yleiskokouksen.  
Kokouskutsu koskee kalatalousalueen jäseniä, joita ovat alueen kalastusoikeuden haltijat sekä 
valtakunnalliset kalastusalan järjestöt. Kokoukseen voivat osallistua myös alueellisten luonto- ja 
ympäristöjärjestöjen edustajat sekä erikseen kutsutut asiantuntijat.  

Kokouksen alussa esitellään käyttö- ja hoitosuunnitelmatyön eteneminen ja järjestetään asiaan 
liittyvä kuulemistilaisuus. Tähän on varattu noin 1,5 tuntia, ja sääntömääräisten 
vuosikokousasioiden käsittely aloitetaan viimeistään kello 19.00 

Aika: 11.8. kello 17.30 
Paikka: Ravintola Klubi, Eteläranta 10, Pori 

Kalakeittotarjoilu ja valtakirjojen tarkastus kello 16.30 alkaen. 

Pyydämme saapumaan paikalle hyvissä ajoin, jotta asiakirjat ehditään tarkistaa ja äänestysluettelo 
laatia ennen kokouksen alkua. 

Huomioitavaa: Kokoukseen osallistuvan tulee varautua osoittamaan henkilöllisyytensä sekä 
valtuutus kalatalousalueen jäseneksi. Osallistujan on pystyttävä osoittamaan, mitä 
kiinteistörekisteriyksikköä hän edustaa (kiinteistötunnus). Kokoukseen osallistuvalla kalastusalan 
järjestön ja alueellisten luonto- ja ympäristöjärjestöjen edustajalla tulee olla mukanaan valtakirja 
tai vastaava dokumentti osoittamaan osallistumisoikeutta kokoukseen. 

Päätösesitykset liitteineen ovat nähtävillä kalatalousalueen kotisivuilla ja tilattavissa paperisina 
toiminnanjohtajalta. 

Pyydämme teitä ilmoittautumaan toiminnanjohtajalle 3.8. mennessä, jotta osaamme varautua 
ruokailijoiden määrään. Yhteystiedot alla. 

Kokouspöytäkirja oikaisuvaatimusosoituksineen on nähtävänä 25.8.-8.9.2020 kalatalousalueen 
kotisivuilla ja Länsi-Suomen Kalatalouskeskuksen Porin toimipisteellä osoitteessa 
Itsenäisyydenkatu 35 A, Pori.  

Kalatalousalueen hallitus 

Yhteystiedot 
Porin kalatalousalue, toiminnanjohtaja Anu Niinikorpi 
sähköposti: anu.niinikorpi@kalatalouskeskus.fi  
kotisivut: www.kalatalouskeskus.fi/porin-kalatalousalue/ 
puhelin: 0400-878718 
postiosoite: Länsi-Suomen Puutarhakatu 19 A, 20100 Turku 

mailto:anu.niinikorpi@kalatalouskeskus.fi


   
 

 

PORIN KALATALOUSALUE   ESITYSLISTA 1/2020 
YLEISKOKOUS 
 
 
AIKA 11.8. kello 17.30 (huom. valtakirjat ja ruokatarjoilu kello 16.30 alkaen) 
PAIKKA Ravintola Klubi, Eteläranta 10, Pori 
 
 

1. Kokouksen avaus 

2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta 

3. Äänestysluettelon ja osallistujaluettelon hyväksyminen 

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden käsittely 

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

6. Kalatalousalueen toimintakertomus vuodelta 2019 

7. Kalatalousalueen tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajan lausunto 

8. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 

hallitukselle ja muille vastuullisille henkilöille 

9. Päätetään alijäämä kattamisesta 

10. Päätetään Porin kalatalousalueen hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja 

työryhmien sekä edustajien ja tilintarkastajien palkkioista ja kulujen korvaamisesta  

11. Hallituksen erovuoroisten jäsenten valinta toimikaudelle 2020–2023 sekä erovuoroisten 

arvonta 2021–2024 

12. Vahvistetaan vuosien 2020–2021 toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma 

13. Korvausvarojen jakaminen vesialueen omistajille 

14.  Päätetään kalatalousalueelle palautuneiden korvausvarojen käytöstä 

15. Kalastuksenvalvonta 

16. Muut kalatalousalueen hallituksen kokouksella esittämät asiat 

17. Muut esille tulevat asiat 

18. Kokouksen päättäminen 

 

 



   
 

 

 
Otteita kalastuslaista koskien mm. kalatalousalueen jäseniä ja yleiskokousta 
 
 
23 § Kalatalousalueen oikeudellinen muoto, jäsenet ja toimielimet 
Kalatalousalueet ovat julkisoikeudellisia yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on kehittää 
alueensa kalataloutta sekä edistää jäsentensä yhteistoimintaa kalavarojen kestävän 
käytön ja hoidon järjestämiseksi. Kalatalousalue voi tehdä sitoumuksia sekä hankkia 
nimiinsä tai käytettäväkseen omaisuutta. 
 
Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat sekä valtakunnalliset 
kalastusalan järjestöt. Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa luettelon valtakunnallisista 
kalastusalan järjestöistä viideksi vuodeksi kerrallaan. 
 
Kalatalousalueen toimielimiä ovat yleiskokous, hallitus ja toiminnanjohtaja. 
 
Kalatalousalueisiin sovelletaan tämän lain lisäksi yhdistyslain (503/1989) 11, 17, 20, 22, 
24 §:ää, 26 §:n 2 momenttia, 27—31 §:ää, 35 §:n 2 momenttia ja 36 §:ää. 
 
25 § 
Kalatalousalueen yleiskokous 
Kalatalousalueen päätösvaltaa käyttää yleiskokous. 
 
Seuraavilla kalatalousalueen jäsenillä on oikeus yhteen edustajaan yleiskokouksessa: 
1) osakaskunta, jossa on vesialuetta vähintään 50 hehtaaria; 
2) osakaskuntiin kuulumattomien, pinta-alaltaan vähintään 50 hehtaarin kokoisten 
vesialueiden omistajat; 
3) sellaiset kalatalousalueeseen kuuluvien osakaskuntien tai osakaskuntiin 
kuulumattomien vesialueiden omistajien yhteenliittymät, joiden hallinnoimien vesialueiden 
yhteenlaskettu pinta-ala on vähintään 50 hehtaaria; joessa kuitenkin vähintään 30 
hehtaaria; 
4) 23 §:n 2 momentissa tarkoitettu valtakunnallinen kalastusalan järjestö, lukuun ottamatta 
vapaa-ajan kalastajia edustavaa järjestöä, jolla on oikeus kahteen edustajaan. 
 
Erityisperusteisten kalastusetuuksien haltijoilla on oikeus yleiskokouksessa yhteen 
yhteiseen edustajaan. 
 
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. Rekisteröidyillä alueellisilla yhdistyksillä, joiden 
tarkoituksena on ympäristön- tai luonnonsuojelun edistäminen ja jonka sääntöjen 
mukaisella toiminta-alueella kalastusalue tai osa siitä sijaitsee sekä saamelaisten 
kotiseutualueella Saamelaiskäräjillä on kalatalousalueen yleiskokouksessa oikeus yhteen 
edustajaan, jolla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 
 
Kalatalousalueella on oikeus kutsua yleiskokoukseen asiantuntijoita, joilla on kokouksessa 
läsnäolo- ja puheoikeus. 



   
 

 

 
 
VALTAKIRJA 

VALTUUTTAJA (Kalatalousalueen jäsenenä oleva osakaskunta, järjestö, yhteisö tai henkilö) 

______________________________________________________________________________ 

KIINTEISTÖ (Kiinteistötunnus/-tunnukset) 

______________________________________________________________________________ 

Täten valtuutan/valtuutamme seuraavaa henkilöä käyttämään yllä mainittuun kiinteistöön 

kuuluvaa puhe- ja äänivaltaa _______________________ kalatalousalueen kokouksessa 

 ____ /____ 2020. 

Valtuutetun nimi: ____________________________________________________ 

Syntymävuosi: _________ 

 

Paikka ja aika:__________________________________________________________________ 

Valtuuttajan/valtuuttajien allekirjoitus ja nimenselvennys: 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 
 


