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VUODEN 2020 YLEISKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA    
   
Aika 7.10.2020 kello 18.00 
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1§ Kokouksen avaus 

Kustavin-Uudenkaupungin kalatalousalueen puheenjohtaja Irja Skytén-Suominen avasi kokouksen. 
 
2§ Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Ääritalo, sihteeriksi Petri Rannikko sekä pöytäkirjan 
tarkastajiksi Antti Likitalo ja Matias Juslin. 

 
3§ Todetaan läsnäolijat ja äänivaltaiset kokousedustajat  

Todettiin että paikalla oli 15 äänivaltaista kokousedustajaa, joilla oli yhteensä 40 ääntä. 
Lisäksi paikalla oli 2 muuta henkilöä sekä kaksi hallituksen jäsentä etäyhteydellä. (Liite)  
 

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

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

 päätetään niiden vahvistamisesta 
 Kokous käsitteli ko. asiakirjat (liite) ja vahvisti ne muutoksitta.  
 
7§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuullisille henkilöille 
 Hallitukselle ja muille vastuullisille henkilöille myönnettiin vastuuvapaus. 
 
8§ Valitaan erovuoroisten tilalle henkilöt hallitukseen kolmivuotiskaudelle 2021-2023  

Erovuorossa vuonna 2020 ovat Esa Kleemola, Eerik Johtela ja Seppo Österman. Heidät valittiin 
uudelleen kaudelle 2021-2023. 

 
9§ Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodelle 2021 

Puheenjohtajaksi valittiin Irja Skytén-Suominen ja varapuheenjohtajaksi Heimo Mäki-Tanila. 
 
10§ Valitaan tilintarkastaja tilikaudelle 2020 

Tilintarkastajana vuodelle 2020 valittiin tilintarkastusyhteisö BDO Oy / HT Samuli Hakala. 
 
11§ Päätetään kalatalousalueen hallituksen puheenjohtajan, hallituksen ja sekä  
        edustajien palkkioista ja kulujen korvaamisesta vuonna 2021 

Kokouspalkkioiksi vuodelle 2021 päätettiin: hallituksen ja työryhmien jäsenille 110 euroa/kokous ja 
puheenjohtajalle 150 euroa/kokous. Sähköpostikokouksen palkkio on puolet kokouspalkkiosta. 
Puheenjohtajan vuosikorvaus on 800 euroa. Pöytäkirjan tarkistuspalkkio on 30 € ja 
ansionmenetyskorvaus enintään 60 €/h erikseen perustellusta ansionmenetyksestä. Kaikille 
suoritetaan matkakorvauksen ja päivärahat valtion matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajien 
suoritetaan korvaus laskun mukaan. 
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12§ Vahvistetaan vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio 

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 käsiteltiin ja hyväksyttiin muutoksitta. (liite)  
 
13§ Päätetään vuoden 2019 omistajakorvausvarojen jakoperusteista  

Vuodelta 2019 kalatalousalueelle tuloutetaan korvauksia vesialueiden omistajille kalavesien 
maksullisten yleiskalastusoikeuksien hyödyntämisestä sekä kalastusopastoimintaan perustuvasta 
käytöstä 138 673 €.  Hallitus esittää, että jako suoritetaan samalla tavoin mitä vuoden 2018 varat on 
päätetty jakaa: Kustavin-Uudenkaupungin kalatalousalueelle tuloutettava summa jaetaan kahteen 
osaan entisen Kustavin kalastusalueen ja Uudenkaupungin kalastusalueen pinta-alojen perusteella. 
Entisen Uudenkaupungin kalastusalueen alueella korvauksen jakoperusteena on vesialueen pinta-ala 
ja sama viehekalastusrasitus (1) kaikilla vesialueilla. Entisen Kustavin kalastusalueen alueella 
jakoperusteena on pinta-ala ja kalastusrasitus, joka jaetaan kahteen luokkaan aiemman käytännön 
mukaisesti. Lahtivesillä kalastusrasituskerroin on 1 ja ulappavesillä 0,5. Jos jaettava määrä on 
enintään 50 € varoja ei jaeta omistajalle vaan ne jäävät kalatalousalueen käyttöön käytettäväksi 
kalakantojen hoitoon.  
Kokous päätti jakaa vuoden 2019 omistajakorvaukset hallituksen esittämällä tavalla. 

 
14§ Muut asiat 
 Muita asioita ei ollut. 
 
15§ Kokoukset päättäminen  
 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.42. 
 
 
 
 
 
 
 _X________________________ __X_______________________ 
 puheenjohtaja  sihteeri 
 Antti Ääritalo  Petri Rannikko 
 
 
 
 __X_______________________ __X_______________________ 
 pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 
 Antti Likitalo   Matias Juslin 
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