
   
 

 

PORIN KALATALOUSALUE   ESITYSLISTA 1/2021 
YLEISKOKOUS 
 
 
AIKA 6.5.2021. kello 17.00 (huom. kokoustila Teamsissa on auki kello 16.30 alkaen) 
PAIKKA Teams- etäyhteys / Ravintola Klubi, Eteläranta 10, Pori 
 
 

1. Kokouksen avaus 
Kalatalousalueen puheenjohtaja avaa kokouksen. 

 
2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

 

3. Äänestysluettelon ja osallistujaluettelon hyväksyminen 
Päätösehdotus: Äänestysluettelo ja osallistujaluettelo on laadittu ennakkoilmoittautumisten 

perusteella. Toiminnanjohtaja esittelee luettelon, ja se tarkastetaan ja hyväksytään. 

 
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden käsittely 

Esittely: Kokouskutsut on lähetetty sääntöjen mukaisesti postitse ja sähköpostilla tiedossa 

oleville jäsenille ja julkaistu kalatalousalueen kotisivuilla.  

Päätösehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Esittely: Esityslista päätösehdotuksineen on lähetetty kokouskutsun yhteydessä. 

Päätösehdotus: Esityslista hyväksytään. 

 
6. Tilintarkastajan valinta vuodelle 2020 

Esittely: Kalatalousalueen vuosikokouksessa 2020 ei valittu tilintarkastajaa tilikaudelle 

2020. Sen vuoksi tässä kokouksessa valitaan tilitarkastaja kahdelle tilikaudelle. BDO Oy, 

joka valittiin tilintarkastajaksi 2019 on tarkastanut tilikauden 2020 tilit, ja mikäli kokous 

valitsee BDO Oy:n tilintarkastajaksi, tilintarkastuskertomus on käytettävissä. Muussa 

tapauksessa kohdan 9 käsittely siirtyy seuraavaan kokoukseen. 

Päätösehdotus: Tilintarkastajaksi esitetään valittavaksi BDO Oy. 

 
7. Kalatalousalueen toimintakertomus vuodelta 2020 

Esittely: toiminnanjohtaja Anu Niinikorpi esittelee toimintakertomuksen (liite 2). 



   
 

 

 
 

8. Kalatalousalueen tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajan lausunto 
Esittely: toiminnanjohtaja Anu Niinikorpi esittelee tuloslaskelman, taseen (liite 3) ja 

tilintarkastajan lausunnon (Huom. 6. §). 

 

9. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen ja vastuuvapauden 
myöntäminen hallitukselle ja muille vastuullisille henkilöille 
Päätösehdotus: Kokous hyväksynee, että Porin kalatalousalueen vuoden 2020 

toimintakertomus, tilit ja tilinpäätös vahvistetaan tilintarkastajan antaman lausunnon 

mukaisesti sekä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle myönnetään tili- ja vastuuvapaus 

tilikaudelta 2020 (Huom. 6. §). 

 

10. Päätetään Porin kalatalousalueen hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja 
työryhmien sekä edustajien ja tilintarkastajien palkkioista ja kulujen korvaamisesta 
2021 
Esittely: Kokouspalkkiot ovat olleet hallituksen ja työryhmien jäsenille 55 euroa ja 

puheenjohtajalle 75 euroa. Puheenjohtajan vuosikorvaus on 400 euroa. Kaikille on 

suoritettu matkakorvaukset ja päivärahat valtion matkustussäännön mukaan. 

Tilintarkastajille suoritetaan korvaus laskun mukaan. 

 
11. Hallituksen jäsenten valinta toimikaudelle 2021–2024 

Esittely: Erovuorossa ovat Pekka Kankaanpää, Timo Erkkilä ja Matti Säämäki. Jäsenten 

toimikausi kestää vuosikokouksesta vuosikokoukseen. Erovuoroiset ovat ilmoittaneet 

olevansa käytettävissä edelleen. 

 
12. Kalatalousalueen hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 

Esittely: Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Heikki Salokangas ja 

varapuheenjohtajana Timo Erkkilä. 

 
13. Tilintarkastajan valinta 2021 

Päätösehdotus: Tilintarkastajaksi esitetään valittavaksi BDO Oy. 

 
14. Vahvistetaan vuosien 2021–2022 toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma 

Esittely: Hallituksen esitys toiminta- ja varainkäyttösuunnitelmiksi on ollut nähtävillä 

kalatalousalueen kotisivuilla ja lähetetty kokouskutsun yhteydessä (liite 4). 



   
 

 

Toiminnanjohtaja esittelee suunnitelmat.  

Päätösehdotus: Kokous hyväksyy toiminta- ja varainkäyttösuunnitelmat. 

  

15. Korvausvarojen jakaminen vesialueen omistajille 
Päätösehdotus: Vuoden 2020 omistajakorvaukset jaetaan pinta-alaperusteisesti. 

Korvausvaroja ei kohdenneta alueille, joilla kalastonhoitomaksuun perustuva viehekalastus 

on kielletty ympäri vuoden. 

 
16.  Päätetään kalatalousalueelle palautuneiden korvausvarojen käytöstä 

Päätösehdotus: vuoden 2020 omistajakorvausten alle 50 euron osuudet (kalastuslaki 83 §) 

ja kalatalousalueen haltuun siirtyvät vanhentuneet korvaussaatavat (kalastuslaki 85 §) 

käytetään kalavesien hoitoon ja kalastuslain 82 §:n 1 momentin mukaisesti.  

 

Hallitus esittää, että varojen tarkempi käyttötarkoitus päätettäisiin vuosittain vasta 

tilipäätöksen valmistuttua ja hoitotoimenpiteet tehtäisiin aina varojen palautumisen 

jälkeisenä tilikautena. Näin voidaan paremmin seurata sitä, että varat käytetään 

tarkoituksenmukaisesti. 

 

Tilikaudella 2020 kalatalousalueelle siirtyi alle 50 euron osuuksia 6795 euroa ja 

vanhentuneita korvaussaatavia 6950 euroa. Vuonna 2020 jaettiin poikkeuksellisesti sekä 

vuoden 2018 että vuoden 2019 varat, joten alle 50 euroisten osuus oli poikkeuksellisen 

suuri. Hallitus esittää, että yhteensä 13 745 euroa käytetään vuonna 2021 kalanpoikasten 

istutuksiin merialueella, virtavesissä ja sisävesissä. Toimintasuunnitelmassa esitetyllä 

tavalla. 

 

17. Kalastuksenvalvonta 
Esittely: Kalastuksenvalvontaa koordinoi kalatalousalueen toiminnanjohtaja Anu Niinikorpi. 

Alueelle on valtuutettu seitsemän kalastuksenvalvojaa. 

 
18. Muut kalatalousalueen hallituksen kokouksella esittämät asiat 

 
19. Muut esille tulevat asiat 

 
20. Kokouksen päättäminen 

 


