
   

PÖYTÄKIRJA 1/2021 
YLEISKOKOUS 
 
 
AIKA 11.8.2021 kello 18.00 (huom. valtakirjat kello 17.30 alkaen) 
PAIKKA Tupalan Hovi, Jussilantie 1, Säkylä 
 

1. Kokouksen avaus 
Kalatalousalueen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.00 
Lauri Anttila Pyhäjärvi-instituuttisäätiöstä kertoi käyttö- ja hoitosuunnitelmasta ja sen 
käsittelystä. 
 

2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta 
Puheenjohtajaksi valittiin Markku Mäntyranta  
Sihteeriksi valittiin Anu Niinikorpi 
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Pekka Mäntyranta 
Ääntenlaskijoiksi valittiin Tapio Putko ja Veli-Matti Syrilä 
 

3. Äänestysluettelon ja osallistujaluettelon hyväksyminen 
Äänestysluettelo ja osallistujaluettelo laadittiin ja hyväksyttiin (liite 1). 
Läsnä oli 17 äänioikeudellista kokousjäsentä, joilla oli yhteensä 26 ääntä.  
Muita edustajia ja henkilöitä oli läsnä 5, 
 

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden käsittely 
Esittely: kokouskutsut on lähetty postitse ja sähköpostilla tiedossa oleville kalatalousalueen 
jäsenille 22.6.2021. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu kalatalousalueen kotisivuilla samana 
päivänä. 
Päätös: kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
Esityslista hyväksyttiin. 
 

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. 
Päätös: valittiin vuodelle 2020 tilintarkastajaksi BDO Oy 
 

7. Käsitellään kalatalousalueen toimintakertomus vuodelta 2020 
Esittely: toimintakertomus on ollut nähtävillä kalatalousalueen kotisivuilla ja 
toiminnanjohtaja esitteli sen kokouksen. 
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8. Käsitellään kalatalousalueen tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajan lausunto (huom. 6 
§) 
Esittely: tuloslaskelma ja tase on ollut nähtävillä kalatalousalueen kotisivuilla ja 
toiminnanjohtaja esitteli sen kokouksessa. 
 

9. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen ja vastuuvapauden 
myöntäminen hallitukselle ja muille vastuullisille henkilöille 
Päätös: tilinpäätös ja toimintakertomus vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin 
hallitukselle ja muille vastuullisille henkilöille. 
 

10. Päätetään Eurajoki-Lapinjoen kalatalousalueen hallituksen puheenjohtajan, 
hallituksen jäsenten ja työryhmien sekä edustajien ja tilintarkastajien palkkioista ja 
kulujen korvaamisesta  
Esittely: Kokouspalkkiot ovat olleet hallituksen ja työryhmien jäsenille 70 euroa. 
Kokouspalkkio on suoritettu myös hallituksen jäsenen edustaessa kalatalousaluetta muiden 
toimielinten kokouksissa.  
Kaikille hallituksen ja työryhmien jäsenille on suoritettu matkakorvaukset ja päivärahat 
valtion matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajien korvaus on maksettu laskun mukaan 
Päätös: Päätettiin jatkaa vuonna 2022 vanhojen käytäntöjen mukaisesti. 
 

11. Hallituksen jäsenten valinta toimikaudelle 2021–2024 
Esittely: Erovuorossa Ilkka Toivonen, Tomi Merisola ja Tapio Heikkilä 
Päätös: Valittiin Ilkka Toivonen, Tomi Merisola ja Jari Heikkilä hallitukseen 2021-2024 
 

12. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 2021–2022 
Esittely: puheenjohtajana on toiminut Matti Jaakkola ja varapuheenjohtajana Marjo Aikko 
Päätös: puheenjohtajaksi valittiin Matti Jaakkola ja varapuheenjohtajaksi Marjo Aikko 
 

13. Tilintarkastajan valinta vuodelle 2021 
Esittely: tilintarkastajana vuonna 2019 pm toiminut BDO Oy (Huom. 6 §). 
Päätös: tilintarkastajaksi vuodelle 2021 valittiin BDO Oy. 
 

14. Vahvistetaan vuosien 2021–2021 toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma 
Esittely: toimintasuunnitelma vuosille 2021–2022 ja talousarvio vuodelle 2022 ovat olleet 
nähtävillä kalatalousalueen kotisivuilla ja toiminnanjohtaja esitteli ne kokouksessa. 
Päätös: Toimintasuunnitelma vuosille 2021–2022 ja talousarvio vuodelle 2022 vahvistettiin. 
 

15. Korvausvarojen jakaminen vesialueen omistajille 
Esitys: Vuoden 2020 omistajakorvaukset jaetaan pinta-alaperusteisesti. Korvausvaroja ei 
kohdenneta alueille, joilla kalastonhoitomaksuun perustuva viehekalastus on kielletty 
ympäri vuoden. 
Päätös: esityksen mukaan 
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16.  Päätetään kalatalousalueelle palautuneiden korvausvarojen käytöstä 
Esitys: hallitus esittää, että alle 50 euron osuudet käytetään kalastuslain mukaan 
kalavesien hoitoon kohdistamalla varoja vuosittain eri kohteisiin tarpeen ja taloudellisten 
resurssien mukaan.  

a. Vanhentuneet omistajakorvaukset (6950 euroa) käytetään käyttö- ja 
hoitosuunnitelman sekä kalastuksenvalvonnan omarahoitusosuuksiin. 

b. Alle 50 euron osuudet vuosilta 2018 ja 2019 käytetään Köyliönjärven 
kuhaistutukseen 7200 ja muihin kalakantojen hoitotoimenpiteisiin 300 euroa. 

Päätös: Palautuneet korvausvarat käytetään hallituksen esityksen mukaisesti. 
 

17. Kalastuksenvalvonta 
Kalatalousalueen kalastuksenvalvontaa koordinoi Anu Niinikorpi. Kalastuksenvalvojiksi on 
valtuutettu 11 henkilöä. Kalatalousalue pyrkii koronarajoitusten puitteissa järjestämään 
koulutusta uusille ja vanhoille valvojille. 
 

18. Muut kalatalousalueen hallituksen kokouksella esittämät asiat 
Hallitus ei esittänyt kokoukselle muita asioita. 
 

19. Muut esille tulevat asiat 
Muita asioita ei tullut esille. 
 

20. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.22. 
 
 
 

 
11.8.2021 Säkylässä 

 

 
_______________________   _______________________ 

Markku Mäntyranta puheenjohtaja   Anu Niinikorpi sihteeri 

 

 

Pöytäkirjan oikeaksi todistaa   11.8. 2021 

 

 

_______________________ 

Pekka Mäntyranta pöytäkirjantarkastaja  


