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PORIN KALATALOUSALUE   Pöytäkirja 2/2021 
YLIMÄÄRÄINEN YLEISKOKOUS 
 
 
AIKA maanantai 29.11.2021, kello 18.00 (valtakirjojen tarkastus 17.30 alkaen) 
PAIKKA kokoustila Miittinki, Pohjoispuisto 4, 28100 Pori. 
 
 

1. Kokouksen avaus 
Kalatalousalueen puheenjohtaja Heikki Salokangas avasi kokouksen kello 18.00. 
Salokangas kertoi, että kokouspaikkaa vaihdettiin nopealla aikataululla Liisanpuistosta 
kokoustila Miittinkiin, sillä Liisanpuisto joutui ottamaan käyttöön koronapassin. Tämä ei olisi 
kohdellut kalatalousalueen kokousosallistujia tasapuolisesti. Lisäksi Salokangas kertoi 
käyttö- ja hoitosuunnitelman tekoprosessista ja hyväksymisestä.   
 

2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Salokangas ja sihteeriksi Anu Niinikorpi. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pertti Kuuminainen ja Timo Erkkilä. 
 

3. Äänestysluettelon ja osallistujaluettelon hyväksyminen 
Äänestysluettelo laadittiin kokouspaikalla ja hyväksyttiin. 
Läsnä kokouspaikalla oli 18 henkilöä, jotka edustivat 13:a kalatalousalueen äänioikeutettua 
jäsentä. Osallistujien yhteenlaskettu äänimäärä oli 21. Äänestys- ja osallistujaluettelo 
pöytäkirjan liitteenä (liite 1). 
 

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden käsittely 
Esittely: Kokouskutsut on lähetetty sääntöjen mukaisesti postitse ja sähköpostilla tiedossa 
oleville jäsenille ja julkaistu kalatalousalueen kotisivuilla.  
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

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

6. Käyttö- ja hoitosuunnitelman esittely ja keskustelu 
Esittely: Käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimistyön aikana osapuolia on kuultu 
kalatalousalueen kokouksien yhteydessä kuulemistilaisuuksissa, kaupallisille kalastajille 
järjestetyssä kuulemistilaisuudessa ja kaikille vesialueen omistajille ja käyttäjille avoimella 
verkkokyselyllä. Käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimista on ohjannut hallituksen asettama 
työryhmä. Kirjoitustyöstä ovat vastanneet Länsi-Suomen Kalatalouskeskuksen asiantuntijat 
Anu Niinikorpi ja Olli Ylönen. Kalatalousalueen hallitus on käsitellyt käyttö- ja 
hoitosuunnitelman kokouksessaan 1.11.2021. Käyttö- ja hoitosuunnitelma on ollut 
kalatalousalueen kotisivuilla nähtävänä 11.11.2021 alkaen. 
Kalatalousalueen toiminnanjohtaja Anu Niinikorpi esitteli käyttö- ja hoitosuunnitelman 
kokoukselle. 
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Keskustelu: Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan ehdotettiin lisäystä Satakunnan 
maakuntakaavasta. Kokous keskusteli asiasta ja päätti, ettei lisäystä tehdä. Lisäksi 
keskusteltiin omistajakorvausten jaosta ja sen perusteista. 
 

7. Käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksyminen 
Käyttö- ja hoitosuunnitelma hyväksyttiin muutoksitta. Päätettiin, että mikäli käyttö- ja 
hoitosuunnitelmasta löytyisi vielä teknisiä virheitä, toiminnanjohtaja voi tehdä vähäiset 
korjaukset ilman kokouspäätöstä. 
 

8. Muut kalatalousalueen hallituksen kokouksella esittämät asiat 
Kalatalousalueen hallitus ei esittänyt kokoukselle muita asioita. 
 

9. Muut esille tulevat asiat 
• Petri Rannikko Länsi-Suomen Kalatalouskeskukselta toi kokoukselle tiedoksi 

Satakunnan kalastuksenvalvojakoulutukset. Raumalla järjestetään 7.12.2021 
kalastuksenvalvojakoulutus. Vuodelle 2022 on suunnitteilla 
kalastuksenvalvojakoulutus Poriin tai Pohjois-Satakuntaan. 

• Keskusteltiin Porin veden vesienkäsittelystä sekä Tuurujärven vedenlaadusta ja 
siihen vaikuttaneista seikoista. Kalatalousalue seuraa järvien tilaa. 
 

10. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.36. 

 

 

 
 
 
_________________________  _________________________ 
Heikki Salokangas   Anu Niinikorpi 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
_________________________  _________________________  
Pertti Kuuminainen    Timo Erkkilä 
pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 




