
   
 

 

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

1. Kokouksen avaus 
Kalatalousalueen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.00 toivottamalla osallistujat 

tervetulleiksi. Kokouksen alussa käytiin läpi kokouskäytännöt, sillä korona-tilanteesta 

johtuen kokous pidettiin etäyhteydellä. Helpottaakseen asioiden käsittelyä hallitus ja 

toiminnanjohtaja olivat jo valmiiksi valmistellut päätösehdotukset osaan kokouksessa 

käsiteltävistä asioista. 

 
2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Salokangas, sihteeriksi Anu Niinikorpi ja 

pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Matti Säämäki ja Juha Elmgren. 

 

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

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

 

Päätös: Äänestysluettelo päivitettiin kokouksessa vastaamaan todellista osallistujatilannetta 

ja äänestys- ja osallistujaluettelo hyväksyttiin (liite 1). Läsnä oli 9 äänioikeudellista 

kokousjäsentä, joilla oli yhteensä 13 ääntä. Läsnä oli 4 äänioikeudetonta kokousjäsentä.  

 

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. 

 

Päätös: päätösehdotuksen mukaan. 

  



   
 

 

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
Esittely: Esityslista päätösehdotuksineen on lähetetty kokouskutsun yhteydessä. 

Päätösehdotus: Esityslista hyväksytään. 

 

Päätös: päätösehdotuksen mukaan. 

 
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. 

 

Päätös: päätösehdotuksen mukaan. 

 
7. Kalatalousalueen toimintakertomus vuodelta 2020 

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

 

Päätös: toimintakertomus hyväksyttiin. 

 

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. §). 

Kokouskäsittely: Kokouksen puheenjohtaja Heikki Salokangas ei kalatalousalueen 

vastuullisena henkilönä osallistunut keskusteluun. Mikko Malin esitti, että toimintakertomus, 

tilit ja tilinpäätös vahvistetaan ehdotuksen mukaan, ja hallitukselle ja toiminnanjohtajalle 

myönnetään tili- ja vastuuvapaus. 



   
 

 

 

Päätös: Porin kalatalousalueen vuoden 2020 toimintakertomus, tilit ja tilinpäätös 

vahvistettiin tilintarkastajan antaman lausunnon mukaisesti sekä hallitukselle ja 

toiminnanjohtajalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilikaudelta 2020. 

 

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. 

Kokouskäsittely: Juha Elmgren esitti, että pidetään palkkiot edellisvuosien tasolla.  

 

Päätös: Päätettiin, että kokouspalkkiot hallituksen ja työryhmien jäsenille on 55 euroa ja 

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

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. 

Kokouskäsittely: Uusia henkilöitä hallituksen jäseniksi ei esitetty. Juha Elmgren esitti, että 

erovuoroiset valittaisiin uudelle kolmivuotiskaudelle. 

 

Päätös: Hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2021-2024 valittiin Pekka Kankaanpää, Timo 

Erkkilä ja Matti Säämäki. 

  



   
 

 

12. Kalatalousalueen hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 
Esittely: Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Heikki Salokangas ja 

varapuheenjohtajana Timo Erkkilä. 

Kokouskäsittely: Juha Elmgren esitti, että samat henkilöt valittaisiin uudelleen. 

 

Päätös: Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Salokangas ja varapuheenjohtajaksi 

Timo Erkkilä. 

 
13. Tilintarkastajan valinta 2021 

Päätösehdotus: Tilintarkastajaksi esitetään valittavaksi BDO Oy. 

 

Päätös: ehdotuksen mukaan. 

 
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. 

Kokouskäsittely: Toiminta- ja varainkäyttösuunnitelmasta keskusteltiin. Kalatalousalueen 

aikana yhteistyö on kehittynyt, ja uudistuksen myötä tunnistetaan paremmin joen ja 

merialueen kalakantojen tilan riippuvuus toisistaan. Kokemäenjoen lyhytaikaissäännöstely 

aiheuttaa kalakannoille merkittävää haittaa, ja siihen pitäisi pyrkiä vaikuttamaan aktiivisesti. 

Toiminnanjohtaja taustoitti varainkäyttösuunnitelmassa esitettyä rahaston purkua. 

Rahastoa puretaan 2019 ja 2021 vuosien tappion kattamiseksi, sekä lohi-hankkeen 

omarahoitusosuudeksi. Lopullinen purkusumma täsmentyy, kun tiedetään mikä on lohi-

hankkeen omarahoitusosuus. 

 

Päätös: vuosien 2021-2022 toiminta- ja varainkäyttösuunnitelmat hyväksyttiin. 

 
15. Korvausvarojen jakaminen vesialueen omistajille 

Päätösehdotus: Vuoden 2020 omistajakorvaukset jaetaan pinta-alaperusteisesti. 

Korvausvaroja ei kohdenneta alueille, joilla kalastonhoitomaksuun perustuva viehekalastus 

on kielletty ympäri vuoden. 

 

Päätös: ehdotuksen mukaan. 



   
 

 

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. 

 

Päätös: ehdotuksen mukaan 

 

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

Alueelle on valtuutettu seitsemän kalastuksenvalvojaa. 

Kokouskäsittely: Kalastuksenvalvonnasta keskusteltiin aktiivisesti.  
a. Kalatalousalueen valtuuttamat valvojat saavat tehdä kalastuksenvalvontaa koko 

kalatalousalueen vesillä, mutta kohteista sovitaan yhteisesti. Kalatalousalueen 

valvojat tekevät vain kalastuslain mukaista valvontaa, eli tarkastavat muun muassa 

kalastonhoitomaksut, pyydysten merkinnät. Vesialueen omistukseen perustuva 

valvonta vaatii erillisen valtuutuksen vesialueen omistajalta.  
b. Petri Rannikko tiedotti, että Länsi-Suomen Kalatalouskeskus tulee järjestämään 

kalastuksenvalvontakoulutusta, kun koronarajoitukset antavat myöden. Monet 

ensimmäisistä valvojakorteista vanhentuvat ensi vuonna (2022).  
c. Porin kaupunki ja Porin kalatalousalue ovat neuvotelleet valvontatoimeksiannosta. 



   
 

 

 
 

18. Muut kalatalousalueen hallituksen kokouksella esittämät asiat 
Hallituksella ei ollut esittää kokoukselle muita asioita 
 

19. Muut esille tulevat asiat 
Petri Rannikko tiedotti, että Länsi-Suomen Kalatalouskeskuksen Porin toimipiste on 

suljettu. Hallinto siirtyy kokonaisuudessaan Turkuun, mutta Satakunnan palveluja pyritään 

kehittämään jalkautumalla entistä enemmän kentälle. Kalatalouskeskuksen 

vuosikokouksen ajankohta ei ole vielä varmistunut, mutta Rannikko kannusti osallistumaan 

kokoukseen ja tuomaan esiin, mitä toiveita ja tarpeita Porin kalatalousalueella ja sen 

jäsenillä on neuvontajärjestön suuntaan. 
 

20. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.30. 

 

 
 

Porissa __.__.2021 

 

___________________________  __________________________ 

puheenjohtaja Heikki Salokangas  sihteeri Anu Niinikorpi 

 

Pöytäkirjan oikeaksi todistaa  

 

Porissa __.__2021   Porissa __.__.2021 

 

__________________________  __________________________ 

Juha Elmgren    Matti Säämäki 

 

 


