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1§ Kokouksen avaus 

Sirppujoen kalatalousalueen puheenjohtaja Pekka Yli-Kaila avasi kokouksen. Avauksen yhteydessä 
kiitettiin pitkän, 31 vuotisen,  kalastusalueuran tehnyttä Urmas Saarea kalavesien hyväksi tehdystä 
työstä. 

 
2§ Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Yli-Kaila, sihteeriksi Petri Rannikko, pöytäkirjan 
tarkastajiksi Jari Siivonen ja Martti Aro, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 

 
3§ Todetaan läsnäolijat ja äänivaltaiset kokousedustajat  

Kokouksessa oli läsnä yhteensä 15 henkilöä joista 12 äänivaltaista kokousedustajaa (liite). 
 

4§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
5§ Työjärjestyksen hyväksyminen 

Kokouskutsun yhteydessä jaettu esitys (liite) kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouksen 
työjärjestykseksi. 

 
6§ Käsitellään vuoden 2019 tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto ja toimintakertomus ja 

 päätetään niiden vahvistamisesta 
Kokous käsitteli tilinpäätöksen, tilintarkastajien lausunnon ja toimintakertomuksen (liite). 
Ne vahvistettiin muutoksitta. 

 
7§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuullisille henkilöille 
 Kokous päätti myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuullisille henkilöille. 
 
8§ Valitaan erovuoroisten tilalle henkilöt hallitukseen kolmivuotiskaudelle 2021-2023  

Erovuorossa ovat Veli-Matti Koskinen, Pekka Yli-Kaila ja Martti Aro. Erovuoroiset valittiin uudelleen 
hallitukseen kaudelle 2021-2023. 

 
9§ Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodelle 2021 

Vuonna 2020 puheenjohtajana on toiminut Pekka Yli-Kaila ja varapuheenjohtajana Jari Siivonen. 
Heidät valittiin uudelleen vuodelle 2021 jatkamaan tehtävissään. 

 
10§ Valitaan tilintarkastaja tilikaudelle 2020 

Tilintarkastajana vuonna 2019 on toiminut tilintarkastusyhteisö BDO Oy / HT Samuli Hakala. 
Tilikauden 2020 tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö BDO Oy / HT Samuli Hakala. 

 
11§ Päätetään Sirppujoen kalatalousalueen hallituksen puheenjohtajan, hallituksen ja sekä  

edustajien palkkioista ja kulujen korvaamisesta 
Puheenjohtajan vuosipalkkio on vuonna 2019 ollut 500 €, hallituksen jäsenille ei ole maksettu 
kokouspalkkiota vaan kokousten yhteydessä on tarjottu ateria. Matkakulut on korvattu valtion 
matkustusohjesäännön mukaan. Palkkiot ja kulukorvaukset päätettiin pitää ennallaan. 
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12§ Vahvistetaan vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio 
Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 (liite) päätettiin vahvistaa muutoksitta. 

 
13§ Päätetään vuoden 2019 omistajakorvausvarojen jakoperusteista  

Vuodelta 2019 Sirppujoen kalatalousalueelle tuloutetaan korvauksia vesialueiden omistajille 
kalavesien maksullisten yleiskalastusoikeuksien hyödyntämisestä sekä kalastusopastoimintaan 
perustuvasta käytöstä 17 554 €. Hallituksen esittää jakoperusteeksi, että varat jaetaan pinta-
alaperusteisesti kertoimella yksi (1). Hallitus kuitenkin suosittelee, että vesialueiden omistajat 
jättäisivät varat kalatalousalueen käyttöön, jotta Sirppujoen kalatalousalue voi hyödyntää varat 
suunnitelmallisesti esimerkiksi kalaistutuksiin, osakaskuntien kalastonhoitohankkeiden tukemiseen ynnä 
muuhun tuettavaan toimintaan, joka sopii kalatalousalueen tehtäviin. Kokous päätti jakaa 
omistajakorvaukset vuodelta 2019 hallituksen esittämällä tavalla. 

 
14§ Muut asiat 

Kokous keskusteli kalatalousalueen mahdollisuuksista osallistua järvikohtaisiin vesistökunnostuksiin. 
Aihe on ajankohtainen mm. Hilttiönjärvellä. Yksi mahdollisuus on Ympäristöministeriön Virtaa 
vesistökunnostuksiin -avustus, joka aukeaa haettavaksi 15.10.  

 
15§ Kokoukset päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:05. 
 
 
 
  X  X 
  ______________________ ____________________ 
puheenjohtaja   Pekka Yli-Kaila sihteeri Petri Rannikko 
 
 
  X  X 
  ____________________ ____________________ 
pöytäkirjan tarkastajat Martti Aro  Jari Siivonen 
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Yleiskokouksen 2020 osallistujat 
 
 

edustaja vesialue äänimäärä 
Vaimaron Ok Yli-Kaila Pekka 1 
Mäki-Ettala-Mustonen Hannele Laustin ok 1 
Tyynelä Markku Seppälän ok 1 
Toivola Mika Pehtjärven ok 1 
Vuorinen Antero Kalanninkunnan luodot 1 
Petri Rannikko KKL 1 
Siivonen Jari Kalanninkunnan luodot 1 
Saari Urmas Kalanninkunnan luodot 1 
Aro Martti  Maarjärven ok 1 
Vuorela Ilkka Vallijärven ok 1 
Varjo Seppo Kouman ok 1 
Grönholm Leena Laitilan lounaiskulman ok 1 
Koskinen Veli-Matti hallituksen jäsen  
Soilsalo Markku hallituksen jäsen  
Hurme Esa  Hilttiönjärven suojeluyhdistys  
   
   
15 osallistujaa   
12 äänioikeudellista   
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     KOKOUSKUTSU 
      
SIRPPUJOEN KALATALOUSALUEEN YLEISKOKOUS 
Aika: 24.9. 2020 klo 18.00 alkaen 
Paikka: Laitilan kaupungintalo, valtuustosali (Keskuskatu 30, Laitila) 
 
Kaikkia kokousedustajia pyydetään ystävällisesti ottamaan mukaan a) vesialueen 
kiinteistörekisteritunnus, b) arvio pinta-alasta sekä c) valtakirja edustamisoikeudesta  
Kokousvaltakirjojen tarkastus alkaa noin puoli tunti ennen kokousta. Kokousmateriaali on 
etukäteen tutustuttavissa kalatalousalueen kotisivuilla verkko-osoitteessa: 
https://www.kalatalouskeskus.fi/sirppujoen-kalatalousalue/ 
Kokouksen pöytäkirja oikaisuvaatimusosoituksineen on nähtävänä 1.10.-15.10.2020 Länsi-Suomen 
Kalatalouskeskuksen Turun toimipisteessä osoitteessa Puutarhakatu 19 A, 20100 Turku.  
Huomatkaa liitteenä oleva kysely vedenomistajille! 
 
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! 
Sirppujoen kalatalousalueen hallitus 
 
 
ESITYSLISTA 
1§ Kokouksen avaus 

Sirppujoen kalatalousalueen puheenjohtaja Pekka Yli-Kaila avaa kokouksen. 
 
2§ Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Valitaan kokoukselle toimihenkilöt. 
 
3§ Todetaan läsnäolijat ja äänivaltaiset kokousedustajat  

Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat sekä valtakunnalliset kalastusalan 
järjestöt. 

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) kalastuslain 23 §:n 2 momentissa tarkoitettu valtakunnallinen kalastusalan järjestö, lukuun ottamatta 
vapaa-ajan kalastajia edustavaa järjestöä, jolla on oikeus kahteen edustajaan 

Rekisteröidyillä alueellisilla yhdistyksillä, joiden tarkoituksena on ympäristön- tai luonnonsuojelun 
edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kalatalousalue tai osa siitä sijaitsee on 
kalatalousalueen yleiskokouksessa oikeus yhteen edustajaan, jolla on kokouksessa läsnäolo- ja 
puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 

Kalatalousalueen jäsenet valitsevat edustajansa omien sääntöjensä mukaisesti. Yleiskokouksessa 
kokousedustajien tulee osoittaa puhe- ja äänivaltansa kokouksen hyväksymällä tavalla. 
Kalatalousalueella on oikeus kutsua yleiskokoukseen asiantuntijoita, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja 
puheoikeus. 
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4§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Kirjallinen ilmoitus kalatalousalueen yleiskokouksesta on lähetettävä postin tai sähköpostin 
välityksellä vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jokaiselle äänioikeutetulle jäsenelle, 
jonka osoite on tiedossa. Kokouskutsu on samassa ajassa toimitettava 
kalatalousviranomaiselle. Lisäksi kokouskutsu julkaistaan kalatalousalueen internetsivulla. 

 
5§ Työjärjestyksen hyväksyminen 
        Kokouskutsun yhteydessä on jaettu esitys kokouksen työjärjestykseksi. 
 
6§ Käsitellään vuoden 2019 tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto ja toimintakertomus ja 

 päätetään niiden vahvistamisesta 
 Asiakirjat ovat esityslistan liitteenä. 
 
7§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuullisille henkilöille 
 
8§ Valitaan erovuoroisten tilalle henkilöt hallitukseen kolmivuotiskaudelle 2021-2023  

Erovuorossa ovat Veli-Matti Koskinen, Pekka Yli-Kaila ja Martti Aro. 
 
9§ Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodelle 2021 

Vuonna 2020 puheenjohtajana on toiminut Pekka Yli-Kaila ja varapuheenjohtajana Jari Siivonen 
 
10§ Valitaan tilintarkastaja tilikaudelle 2020 

Tilintarkastajana vuonna 2019 on toiminut tilintarkastusyhteisö BDO Oy / HT Samuli Hakala. 
 
11§ Päätetään Sirppujoen kalatalousalueen hallituksen puheenjohtajan, hallituksen ja sekä  

edustajien palkkioista ja kulujen korvaamisesta 
Puheenjohtajan vuosipalkkio on vuonna 2019 ollut 500 €, hallituksen jäsenille ei ole maksettu 
kokouspalkkiota vaan kokousten yhteydessä on tarjottu ateria. Matkakulut on korvattu valtion 
matkustusohjesäännön mukaan. 

 
12§ Vahvistetaan vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio 

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 liitteenä. 
 
13§ Päätetään vuoden 2019 omistajakorvausvarojen jakoperusteista  

Vuodelta 2019 Sirppujoen kalatalousalueelle tuloutetaan korvauksia vesialueiden omistajille 
kalavesien maksullisten yleiskalastusoikeuksien hyödyntämisestä sekä kalastusopastoimintaan 
perustuvasta käytöstä 17 554 €. Hallituksen esittää jakoperusteeksi, että varat jaetaan pinta-
alaperusteisesti kertoimella yksi (1). Hallitus kuitenkin suosittelee, että vesialueiden omistajat 
jättäisivät varat kalatalousalueen käyttöön, jotta Sirppujoen kalatalousalue voi hyödyntää varat 
suunnitelmallisesti esimerkiksi kalaistutuksiin, osakaskuntien kalastonhoitohankkeiden tukemiseen ynnä 
muuhun tuettavaan toimintaan, joka sopii kalatalousalueen tehtäviin.  

 
14§ Muut asiat 
15§ Kokoukset päättäminen  


