
KYRÖNJOEN KALATALOUSALUE 
Pöytäkirja kalatalousalueen yleisestä kokouksesta 
 
AIKA: 25.7.2022 klo 19.00 
PAIKKA: ABC-Seinäjoki (Verkatehtaankatu 13, Seinäjoki) 
 
 
 
1.  Kokouksen avaus 

Kalatalousalueen puheenjohtaja Matti Järviharju toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi 
kokouksen. 

2.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi 
äänten laskijaa 

 Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Matti Järviharju, sihteeriksi Marko Paloniemi. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla äänten laskijoiksi valittiin Jarmo Korpinen ja Veli-Matti 
Mäenpää. 

3.  Hyväksytään osallistujaluettelo ja äänestysluettelo 

Käytiin läpi kokouksen osallistujat. Todettiin, että äänioikeutettujen jäsenten edustajia on 
paikalla kuusi (6) ja heidän yhteenlaskettu äänimääränsä on yhdeksän (9). Hyväksyttiin 
osallistujaluettelo ja äänestysluettelo.  

4.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin, että alun perin alkuvuonna pidettäväksi suunniteltua kokousta jouduttiin 
koropandemian pahenemisen vuoksi siirtämään myöhemmäksi kesäajalle. Sääntöjen mukaan 
kokouskutsut on lähetettävä kirjeitse tai sähköpostilla tiedossa oleville jäsenille vähintään 14 
vrk ennen kokousta. Kokouskutsut on lähetetty kirjeitse tai sähköpostitse 11.7.2022.  
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

 Hyväksyttiin kokouskutsun mukana lähetetty esitys kokouksen työjärjestykseksi. 

6. Esitetään hallituksen laatimat kertomukset Kyrönjoen kalatalousalueen toiminnasta 
 tilikausilta 1.1.-31.12.2020 ja 1.1.-31.12.2021 

Toiminnanjohtaja esitteli kertomukset kalatalousalueen toiminnasta tilikausilta 1.1.-
31.12.2020 sekä 1.1.-31.12.2021. Ne hyväksyttiin esitetyssä muodossaan. 

7. Esitetään Kyrönjoen kalatalousalueen tilinpäätökset tilikausilta 1.1.-31.12.2020 ja 1.1.-
31.12.2021 sekä niitä koskevat tilintarkastajan lausunnot. Päätetään tilinpäätösten 
vahvistamisesta. 

Toiminnanjohtaja esitteli tilikausia 1.1.-31.12.2020 sekä 1.1.-31.12.2021 koskevat 
tilinpäätökset. Luettiin tilintarkastajan laatimat niitä koskevat lausunnot. Päätettiin vahvistaa 
tilinpäätökset kyseisiltä tilikausilta. 



8. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä Kyrönjoen kalatalousalueen 
 hallitukselle ja muille vastuullisille henkilöille 

Jarmo Korpinen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi tämän pykälän ajaksi. Hallituksen 
jäseninä toimivat kokousedustajat eivät osallistuneet päätöksentekoon tämän pykälän 
käsittelyn aikana. Kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden kalatalousalueen hallitukselle ja 
muille vastuullisille henkilöille tilikausien 1.1.-31.12.2020 sekä 1.1.-31.12.2021 tileistä ja 
toiminnasta. 

9.  Määrätään hallituksen jäsenten, puheenjohtajan sekä tilintarkastajan palkkiot ja 
korvaukset vuodelle 2022 

 
 Todettiin vuonna 2021 käytössä olleet palkkiot: hallituksen jäsenten kokouspalkkio 50 

€/kokous, tilintarkastajan palkkio laskun mukaan, matkakorvaukset valtion 
matkustusohjesäännön mukaan. Hallituksen jäsenille on tilattu Suomen Kalastuslehti. 

 
 Päätettiin pitää vuoden 2022 palkkiot edellisen vuoden mukaisina.  
 
10.  Valitaan kalatalousalueen hallitukseen erovuoroisten tilalle jäsenet seuraavaksi 

kolmivuotiskaudeksi  
Todettiin, että viime vuodelta, jolloin vuosikokousta ei pidetty, erovuorossa ovat Jorma Ala-
Hiiro ja Veli Kujala. Lisäksi tänä vuonna erovuorossa ovat Matti Järviharju ja Jukka Ylimäki.  

Päätettiin valita kaikki erovuoroiset uudelleen hallitukseen seuraavasti: Ala-Hiiro ja Kujala 
kolmivuotiskaudeksi 2021-2023 sekä Järviharju ja Ylimäki kolmivuotiskaudeksi 2022-2024. 

 
11.  Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodelle 2022 
 
 Valittiin kalatalousalueen hallituksen puheenjohtajaksi Matti Järviharju ja 

varapuheenjohtajaksi Jorma Ala-Hiiro.  
 
12.  Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varamies tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja 

hallintoa 
 Valittiin kalatalousalueen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Oy SK-Reviisorit Ab, 

vastuullisena tilintarkastajana HT Matti Ylkänen. 
 
13. Hyväksytään kuluvaa vuotta koskeva toimintasuunnitelma 

 Käsiteltiin kalatalousalueen toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle. Hyväksyttiin se 
 esitetyssä muodossaan.  

14.  Hyväksytään kuluvaa vuotta koskeva tulo- ja menoarvio 

 Käsiteltiin kalatalousalueen tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle. Hyväksyttiin se 
 esitetyssä muodossaan.    

15. Päätetään vuosilta 2020 ja 2021 kertyneiden kalastuslain 82 §:n 1 momentin 4 kohdassa 
mainittujen varojen jaosta kalavesien omistajille 

 
Todettiin vuodelta 2020 kertyneet omistajakorvaukset 11 838 € sekä vuodelta 2021 kertyneet 
omistajakorvaukset 13 947 €. 



 Hallitus esittää, että vuosilta 2020 ja 2021 kertyneet varat jaetaan vesialueiden omistajille 
 käyttäen jakoperusteena kalatalousalueiden sähköisestä tietojärjestelmästä (KALPA) saatavia 
 vesialueiden pinta-aloja (viehekalastusrasitus on kaikilla vesialueilla sama). Korvauksia ei 
 makseta niiden vesialueiden osalta, joissa on ympärivuotinen ELY-keskuksen asettama 
 viehekalastuskielto tai joissa kaikki kalastus on kalastuslain 71§ perusteella kielletty. Nämä 
 alueet on esitetty maa- ja metsätalousministeriön www.kalastusrajoitus.fi -karttapalvelussa. 
 Hallitus esittää myös, että kalastuslain 83 § mukaisesti kalatalousalueelle jäävät alle 50 € 
 korvausosuudet maksettaisiin kalatalousalueen yleisen kokouksen päätöksellä kyseisessä 
 vesistössä tai sen osassa toimivalle järjestäytyneelle kalastusseuralle tai osakaskunnalle. 

 Päätettiin, että edellä mainitut vuosina 2020 ja 2021 kertyneet omistajakorvaukset jaetaan 
hallituksen esityksen mukaisesti.  

 
16. Käsitellään hallituksen esitys Kyrönjoen kalatalousalueen käyttö- ja 

hoitosuunnitelmaksi 2022-2031 ja päätetään sen vahvistamisesta  
Todettiin, että KHS-esitys on ollut nähtävissä Kyrönjoen kalatalousalueen kotisivuilla 
osoitteessa www.kyronjoenkalatalousalue.fi/ilmoitustaulu 
Toiminnanjohtaja kävi läpi hallituksen esityksen Kyrönjoen kalatalousalueen käyttö- ja 
hoitosuunnitelmaksi. Käytiin keskustelua sisällöstä. Kokous päätti yksimielisesti vahvistaa 
esityksen Kyrönjoen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi vuosille 2022-2031. 
 

17. Muut asiat 

 Reino Haanpää esitti alustavasti, että koululaisille järjestettävä valtakunnallisen 
Kalastuspäivän tapahtuma järjestettäisiin Kurikassa ensi toukokuussa. 

 Todettiin, että rannikon kalatalousaluepäivät järjestetään Turussa 28.-29.9.2022. 
Ilmoittautumiset 30.8.2022 mennessä. 

  

18.  Kokouksen päättäminen 
  
 Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen klo 20.51 
 

Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
  
 
Matti Järviharju   Marko Paloniemi 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi 
 
 
 
Jarmo Korpinen   Veli-Matti Mäenpää 
pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 


