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Kalatalousalueen varsinainen kokous
Aika: Perjantai 23.4.2O2I, klo 16.00 - L7.Os

Paikka: Yritystalo Ewald (Ristirannankatu 1), Kokkola; kokoustila Aava (alakerta)
Läsnä: Liitteen 3.1. mukaiset kokousedustajat

Kokouksen avaaminen
Kalatalousalueen hallituksen puheenjohtaja Riitta A. Tilus toivotti paikalle saapuneet ja

etäyhteydellä osallistuvat avasi kokouksen

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi

ääntenlaskijaa
Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arto Hekkala ja sihteeriksi kutsuttiin Eero

Hakala, kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin JouniJoki-Tokola ja Harri Tuikka ja

heidät velvoitettiin toimimaa n ta rvittaessa ää nten laskijoina

Hyväksytään äänestysl uettelo ja osal listujal uettelo
Päätös: Kokouksen sihteeri näytti kokou ksen osallistuja luettelon, jossa todettii n

kokouspaikalla olevan 7 äänivaltaista henkilöä ja etäyhteydellä 3 äänivaltaista henkilöä

sekä 4 muuta läsnäolijaa, joka hyväksyttiin äänestysluetteloksi (luettelo liitteenä 3.1) sekä

kokouksen sihteerinä toiminnanjohtaja

Käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Keskustelu: Hallituksen kokouskutsu (liite 4.1) on toimitettu kaksikielisenä
kalatalousalueen tiedossa oleville jäsenyhteisöille sähköpostina t.4.2O2t sekä postikirjeenä
niille yhteystietonsa kalatalousalueelle ilmoittaneille jäsenyhteisöille, joiden

sähköpostiosoitetta ei kalatalousalueelle ollut em. päivämäärään mennessä tietoon
saatettu. Kokousta koskeneet kutsun l¡itteet kaksikielisenä oli toimitettu L4.4.202L
sähköpostina tiedossa oleville jäsenyhteisöjen kokousedustajille. Kokouksesta on julkaistu

ilmoitus alueen verkkosivuilla 31.3.2021-

Päätös: Kokous todetti¡n sääntöjen edellyttämällä tavalla koolle kutsutuksija
päätösvaltaiseksi.

5. Hyväksytään kokouksen esityslista
Esitys: Kokousasiat käsitellään k

Päätös: Kokousasiat käsitellään
na olleen asialistan mukaisessa järjestyksessä

u na olleen asialistan m u kaisessa järjestyksessä

6. Vahvistetaan vuoden 2020 toim
Esitys ja keskustelu: Kokouksen

olleen vuoden 2020 toiminnasta

kertomus sekä tilinpäätös:
ihteeri esitteli yleispiirteittäin kutsun (li¡te 4.1) liitteenä

aditun kertomuksen, puheenjohtaja totesi
toimintavuoden 2020 titinpäätö n ku u luvat tuloslaskelman valtionapujen käyttöä
käsittelevine osineen ja taseen e yineen olleen kokouskutsun liitteenä sekä sihteeri
esitteli tilintarkastajan lausunn
Päätös: Asiasta käydyn lyhyen ta kentavan keskustelun jälkeen kokous vahvisti esitetyn
kertomuksen ja tilinpäätökse nvuodelta 2020

7. Päätetään tili- vastuuvapauden misestä
Päätös: Kokous myönsitilija va

hallinnon hoidosta

uvapauden niistä vastaaville vuoden 2O2O tilien ja
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Vahvistetaa n vuodel I e 2O2L laadittu toi minta- ja va rai nkäyttösuunnitel ma

Esitys ja keskustelu: Kokouksen puheenjohtaja totesi hallituksen laatiman
toimintasuunnitelman sekä varainkäyttösuunnitelman vuodelle 202L olleen kokouskutsun
(liite 4.1) liitteenä.
Päätös: Kokous hyväksyi esitetyt toiminta ja taloussuunnitelmat

9. Valitaan kalatalousalueen tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja vuodelle 2021
Esitys ja keskustelu: Hakala esitteli Markku Lennon pyynnöstä kalatalousalueelle
saapuneen tarjouksen vuoden 202l tilintarkastuksen tekemisestä (liite 9.L)

Päätös: Lyhyen keskustelun jälkeen kokous hyväksyiTilintarkastus Hukka Oy:n tekemän
tarjouksen ja Heidi Hukan (HT)ja hänen varalleen Tarja Hynysen (HT)tarkastamaan Keski-

Pohjanmaan kalatalousalueen tilit ja hallinnon vuoden 2021 osalta

10 Valitaan kalatalousalueen hallitukseenT-Lljäsentä. Valitaan hallituksen jäsenistä yksi
puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi
Esitys: Kalatalousalueen järjestäytymiskokouksessa 13.2.20L9 valittiin hallitukseen 8
jäsentä. Kalatalousalueen hallitus totesi arvan mukaan erovuoroisina olevan Håkan

Bystedt, Sakari Lättija Aulis Vuotila. Antti Ojala on 24.2.2021ilmoittanut hallitukselle
jättäytyvänsä pois hallituksesta ja hallitus esittää, että hänen tilalleen toimikauden
loppuun, eli vuoden 2023 varsinaiseen kokoukseen saakka, valittaneen hallitukseen jäsen.

Keskustelussa todettiin, että erovuoroisten hallituksen jäsenten ja hallitustyöstä
vetäytyneen jäsenen tilalle valitaan jäsenet hallitukseen ja Markku Lennon esityksestä
hal litu ksen kokoa päätettiin kasvattaa yhdel lä jäsenellä.

Päätös: Kokous valitsi Håkan Bystedtin, Sakari Lätin, Aulis Vuotilan ja Tomi Suhrin
hallitukseen seuraavan kolmen vuoden ajaksi sekä Mika Yli-Soinin Antti Ojalan tilalle hänen
toimikautensa loppuun saakka (2023't. Kokous valitsi hallituksen jäsenistä Riitta A. Tiluksen
ha llitu ksen puheenjohtajaksi ja Arto Hauta lan va ra pu heenjohtaja ksi

11. Va hvistetaa n korvausvarojen ja ka mi nen vesial ueen omistajille
Esitys: Hallitus on kokouksessaan 24.2.202L päättänyt esittää tämän kokouskutsun
liitteissä es¡tetyn jakoesityksen vuodelta 2019 kertyneiden ja Varsinais-Suomen ELY-

keskuksen päätöksellä än 8.4.2020 (VARELY 553/3t7t/2020; L4.586 €) kalatalousalueen
jaettavaksi osoittamien omistajakorvausten jakamiseksi vesialueiden omistajille. Alle 50 €

korvausosuuksia ei Kalastuslain 835 2. momentin mukaan jaeta vesialueiden omistajille,
vaan ne siirtyvät kalatalousalueen käyttöön. Ne yli 50 €:n korvausosuudet, joiden omistus
ja tilitietoja ole kalatalousalueelle toimitettu, jäävät kalatalousalueen tilille
tillittämättöminä varoina ja ne siirtyvät kalatalousalueen käyttöön kolmen vuoden kuluttua
jakopäätöksen tekemisestä, mikäli sinä aikana em. yhteys- ja t¡lit¡etoja ole kalatalousalueen
tietoon saatettu.
Päätös: Kokous hyväksyi yksim ielisesti ha llituksen tekemä n jakoesityksen

L2 Päätetään ka latalousa I ueen pa la utu neiden korva usvarojen käytöstä :

Esitys ja keskustelu: Hallitus esittää, että kalatalousalueelle palautuvat
omistajakorvausvarat lisättäisiin alueen käyttöpääomaan yleiskatteellisina varoina
Päätös: Kokous hyväksyi yksim ielisesti ha llitu ksen tekemän esityksen

Muut asiat
Esitys: Hallitus on päättänyt antaa kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman
laadinnan Keski-Pohjanmaan Kalatalouskeskuksen tehtäväksi.

L3
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Keskustelu: Kokouksessa keskusteltiin Markku Lennon aloitteesta laajasti hylkeiden ja

merimetsojen lisääntyneiden määrien aiheuttavan kalastukselle ja kalastolle huomattavaa

haittaa ja merimetsokolonioiden myös niiden lähialueiden viihtyvyyttä, keskustelun

päätteeksi kokous antoi hallitukselle toimeksi kertoa huolesta alueen poliittisille päättäjille

ja asiasta vastaaville viranomaisille ja vaatia asiaan ratkaisua, hylje ja merimetsokysymys

tulee myös ottaa vakavasti huomioon käyttö- ja hoitosuunnitelmassa

Toisena keskustelualoitteena Jouni Joki-Tokola esitti syvän huolensa Lestijoen

meritaimenkannan heikosta tilasta ja edelleen varsin ponnettomista kalakantaa koskevista

tuki- ja selvitystoimista. Keskustelun päätteeksi kokous antoi hallitukselle tehtäväksi ottaa

asiassa yhteptä poliittisiin päättäjiin ja asiasta vastaaviin viranomaisiin sekä vaatia heiltä

tarmokkaampia toimia taimenkannan oikean koon selvittämiseksi ja tukemiseksi.

t4. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Arto Hekkala päätti kokouksen

/'/*k)2"Ìr¿,lo' Arto Hekkala
puheenjohtaja

Olemme valittui

n

,rá6ifàrtrn eet kokouspöytäkirjan

Eero Hakala

sihteeri

H arriTuikka
pöytä ki rja nta rkastajarkastaja





Va rsinai nen kokous 23.O4.2O2L

Kokousjäsenet

Metsähallitus
Vetelin Räyringin osakaskunta

Väli-Kannuksen osakaskunta

Rödsö delägarlag

Marinkaisen yhteisen kalaveden osakaskunta

Kälviän-Ullavan yhteisten vesialueiden osakaskunta)

Kokkolan kalastajainseura

Nedervetil Fiskargille r.f.

Vittsor delägarlag

Vä li-Kan nuksen osakaskunta

Himangan Kannuskylãn Yhteiset vesialueet

Lestijärven osakaskunta

Kalatalousalueen puheenjohtaja
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Kokousedustaja

Honkanen Veijo

Salmela Risto

Joki-Tokola Jouni

Hedström Håkan

Lento Markku

Koittola Heikki

Michael Hagström

Per-Håkan Nylund

Håkan Bystedt

Aulis Vuotila
Arto Hekkala

Tuikka Harri

Riitta A. Tilus

Miikka Lahnalampi
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1 Yhdessä Kaustar delägarlag, Korplax delägarlag, Kirilax delägarlag,

Palo delägarlag, Trullegrund -Lerbåda delägarlag, Vittsor delägarlag
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Kalatalousalueen varsinainen kokous
Aika: Perjantai 23.4.2021, klo 16.00, valtakirjojen tarkastus 15.00 alkaen

Paikka: Yritystalo Ewald (Ristirannankatu 1), Kokkola; kokoustila Aava (alakerta) 4

2.

3.

4.

HUOM! Voimassa olevien Koronaohjeiden mukaan kokoustilassa saa olla enintään 20 henkilöä, joten ,t (lg)
kokouspaikalle saapuvien määrää joudutaan rajoittamaan. Kalatalousalue pyytää paikalle aikovia
äänioikeutettuja edustajia ilmoittautumaan toiminnanjohtajalle (eero.hakala@proasria.fil L6.4.2021
mennessä. Kokouspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Muille äänioikeutetuille jäsenille varataan
mahdollisuus osallistua kokoukseen verkkovhtevden kautta (Teams). Verkkoyhteydellä kokoukseen

osallistuvien toivotaan ilmoittavan sähköpostivhtevstietonsa (ia toimittavan valtakiriansa)

toiminnanjohtajalle 20.4.2021 mennessä. Verkon kautta kokoukseen osallistuville toimitetaan linkki
ko ko u kseen ja osa llistu m iso hjeet viimeistää n to rsta ina 22.4.202L.

Asialista

t. Kokouksen avaaminen

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Päätös:

Hyväksytään äänestysluettelo ja osallistujaluettelo
Päätös:

Käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Keskustelu: Kokouksen on kutsunut koolle ka latalousalueen hallitus.

Kokouskutsu on toimitettu kalatalousalueen tiedossa oleville jäsenyhteisöille sähköpostina 1.4.202I
sekä postikirjeenä niille yhteystietonsa kalatalousalueelle ilmoittaneille jäsenyhteisöille, joiden

sähköpostiosoitetta ei kalatalousalueelle ollut em. päivämäärään mennessä tietoon saatettu.
Kokouksesta on julkaistu ilmoitus alueen verkkosivuilla 3L.3.202I
Päätös:

Hyväksytään kokou ksen esityslista
Esitys: Kokousasiat käsitellään kutsuna olleen asialistan mukaisessa järjestyksessä

Päätös:

Vahvistetaan vuoden 2020 toimintakertomus sekä tilin päätös:

Esitys: Hallituksen kertomus vuoden 2020 toiminnasta on tämän kutsun liitteenä samoin

toimintavuodelta 2020 laadittu tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajan lausunto. Muut
tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

Päätös:

Päätetään tili- vastuuvapauden myöntämisestä
Päätös:

Vahvistetaan vuodelle 2021 laadittu toimi nta- ja varainkäyttösuu nnitelma
Esitys: Hallituksen laatima toimintasuunnitelma sekä varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2021ovat
tämän kutsun liitteenä
Päätös:

Valitaan kalatalousalueen tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja vuodelle 2021

Esitys

Valitaan kalatalousalueen hallitukseen 7-11jäsentä. Valitaan hallituksen jäsenistä yksi
puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi
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Esitys: Kalatalousalueen järjestäytymiskokouksessa 13.2.20L9 valittiin hallitukseen 8 jäsentä.

Kalatalousalueen hallitus totes¡ arvan mukaan erovuoroisina olevan Håkan Bystedt, Sakari Lättija Aulis

Vuotila. AnttiOjala on24.2.2O2L ilmoittanut hallitukselle jättäytyvänsä pois hallituksesta ja hallitus
esittää, että hänen tilalleen toimikauden loppuun, eli vuoden 2023 varsinaiseen kokoukseen saakka,

valittaneen hallitukseen jäsen.

Päätös:

LI Vahvistetaan korvausvarojen jakaminen vesialueen omistajille
Esitys: Hallitus on kokouksessaan24.2.2021 päättänyt esittää tämän kutsun liitteenä olevan
jakoesityksen vuodelta 2019 kertyneiden ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätöksellään8.4.2020
(VARELY 55313177/2020; L4.586 €) kalatalousalueen jaettavaksi osoittamien omistajakorvausten
jakamiseksi vesialueiden omistajille. Alle 50 € korvausosuuksia ei Kalastuslain 835 2. momentin
mukaan jaeta vesialueiden omistajille, vaan ne siirtyvät kalatalousalueen käyttöön. Ne yli 50 €:n
korvausosuudet, joiden omistus ja tilitietoja ole kalatalousalueelle toimitettu, jäävät kalatalousalueen
tilille tillittämättöminä varoina ja ne siirtyvät kalatalousalueen käyttöön kolmen vuoden kuluttua
jakopäätöksen tekemisestä, mikäli sinä aikana em. yhteys- ja tilitietoja ole kalatalousalueen tietoon
saatettu.
Päätös:

L2. Päätetään kalatalousalueen palautuneiden korvausvarojen käytöstä:
Esitys: Hallitus esittää, että kalatalousalueelle palautuvat omistajakorvausvarat lisättäisiin alueen
käyttöpääomaan yleiskatteellisina va roina
Päätös:

13. Muut asiat
Esitys: Hallitus on päättänyt antaa kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinnan Keski-

Pohjanmaan Kalatalouskeskuksen tehtävä ksi.

Keskustelu:

L4. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Keski-Pohjanmaan kalatalousalueen hallitukselta toimeksi saaneena

Eero Hakala

toiminnanjohtaja

Kokouksesta laadittava pöytäkirja asetetaan asianosaisten nähtäville Kokkolan kaupungin
ilmoitustaululle (Kaupungintalo, Kauppatori5, Kokkola)sekä Keski-Pohjanmaan kalatalousalueen
internetsivuille (https://keski-pohjanmaankalatalousalue.fil I L1.5.2021,-L1.6.2021vä!iseksi ajaksi.
Nähtävilläolo kuulutukseen liitetään ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.
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KESKI.POHJANMAAN KALATALOUSALUE KERTOMUS TOIMIIINASTA
1(4)
Hallituksen 24.2.2021 hyväksymä esitys

KERTOMUS KESKI-POHJANMAAN KALATALOUSALUEEN TOIMINNASTA 1.1. _

st.t2.2o2o Ltt TE /_ .4 A(t
1. Yleistä
Keski-Pohjanmaan kalatalousalueen varsinasta kokousta ei voitu Covid t9 -määrâysten vuoksi järjesttiä

sääntöjen mukaisesti kevåiällä, vaan kokous siirrettiin pidettäväksi syksyllä. Muutoinkin
koronaviruspandemia sävytti kalastalousalueen toimintaa käytännöllisesti katsoen koko toimintavuoden

ajan. Merkittavin Korona aiheuttama vaikutus oli se, että kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman

käyttöönottamisen takarujaasiinettiin vuodella, eli suunnitelma tulee laatua ja ottaa käyttöön vuoden

2021 loppuun mennessä. Konkreettisinta kalatalousaluetoimintaa oli kalanviljelytoiminta Lestijoen

kalanvilj elylaitoksella.

2. Hallinto
Hallituksen koolle kutsumassa varsinaisessa kokouksessa 30.9.2020 oli paikalla 14 henkilöä, jotka

edustivat 10:tä åiänivaltaista yhteisöä ja kokonaisäänimäärä oli2l aäntä. Kokous vahvisti woden
2019 tilinpåiätöksen sekä käsitteli muutoinkin varsinaiselle kokoukselle såiännössä määrättyjä

asioita.
Varsinaisessa kokouksessa valittiin hallitukseen kaksi (arvan mukaan) erovuoroista jäsentä sekä
jäsen hallituksen toiminnasta terveyssyistä eron jäsenen tilalle. Hallitukseen valittiin seuraavaksi

kolmivuotiskaudeksi Antti Ojala ja Risto Salmela (erovuorossa Risto Salmela ja Mika Yli-Soini)
sekä Kenneth Bäckströmin tilalle Michael Hagström. Muut hallituksen jäsenet ovat Aulis
Vuotila, Arto Hautala, Sakari Lätti, Riitta A. Tilus sekä Håkan Bystedt. Heistä hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin fuitta A. Tilus ja varapuheenjohtajaksi Arto Hautala. Vuonna 2021

erovuorossa olevat kolme hallituksen jäsentä valitaan awalla. Kokous totesi Sakari Lätin toimivan
kalatalousalueen varsinaisena ja Hani Lahden varaedustajana kalataloudellisessa
yhteistyöryhmässä sekä nimesi Tilintarkastustoimisto Hukka Oy:n Kalajoelta tili- ja
toimintavuoden2}2} tilintarkastajaksi. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 3 kertaa.

Hallitus valitsi Keski-Pohjanmaan kalatalousalueen toiminnanjohtajatehtävien hoitajaksi vuoden

2021 ajaksi Keski-Pohjanmaan kalatalouskeskuksen vastaavana toimihenkilönään Eero Hakala.

Muu hallituksen päätöksenteko kohdistui välttämättömien lakisåiäteisten tehtävien hoitamiseen.

3. Kalatalousalueen talous
Kalatalousalueen tuotot koostuivat Perhonjoen ja Lestijoen kalastusalueiden sekä Lestijoen
Yhteisluvan alueelle lahjoittamista varoista sekä kalatalousaluetoimintaan osoitetusta (Varsinais-

Suomen ELY -keskus) toiminta-avustuksesta. Kalatalousalueen tekemään kalatalouden

edistämisvarahakemukseen (käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinta ja kalastuksen valvonta) saatiin

kielteinen päätös.

Oman toiminnan tuottoja olivat edellä mainitut lahjoitukset toimintansa lopettaneilta Perhonjoen
(15,73 €) ja Lestijoen kalastusalueilta (2.790,62 €) sekä Lestijoen Yhteisluvalta (40,20 €),
yhteensä 2.846,55 €. Toiminnan tuotoiksi merkittiin myös vuodelta 2018 kertyneet jakamattomat

(< 50,00 €) omistajakorvausosuudet 1.560,1 1 € sekä Lestijoen Yhteisluvan lupasaatavan

(luottotappioksi kirjatut) lyhennykset (Pauli Märsylä) 80,65 €. Oman toiminnan tuottoja oli siten

4.487,31 €. Kun oman toiminnan kuluja ei ollut, muodostui oma toiminta 4.487,3I €
ylijäämäiseksi.

Lestijoen Yhteislupaosapuolet lahjoittivat 1.000,00 euroa Keski-Pohjanmaan kalatalousalueen

käyttöön siirtyneen Lestijoen kalanviljelylaitoksen taimenen kasvatustoimintaan.

Ð



Kalankasvatustoiminnan ylläpitokuluja (sähkö-, puhelin- ja korjauskulut sekä tarvikehankinnat)
kertyi 1.438,42 €. Kalankasvatukseen hankittiin Luonnonvarakeskukselta taimenenmãtiâ2.700,48
€:n arvosta (50.000 mätijyveiä) sekä RehuRaisiolta poikasrehua773,75 €:lla ja
kalanviljelylaitoksen hoito aiheutti 2.262,00 euron palkkiokulut (kalanviljelytöistä ProAgria
Keski-PohjanrnaalBero Hakala tuntikirjanpito kertomuksen liitteenä2).Muitakuluja kertyi läåike-
kuluina (72,50 €). Kalanviljelytoiminnan kokonaismenot olivat 7.247,15 €. Kesän ongelmalliset
kasvatusolosuhteet aiheuttivat niin mittavat kasvatustappiot, ettei kalanviljelylaitokselta saatu
lainkaan poikasia syysistuksiin (budjetissa arvioitu myyntitulo 8.000 €). Kun vuoden lopussa
kalanviljelylaitoksella olleen kalamäärän (2500 taimenenpoikasta) arvo oli 1.050,00 €, muodostui
kalanviljelytoiminta 5.197,15 € alijäämäiseksi. Tappiollisen toiminnan korjaamiseksi hallitus
linjasi tulevaa kalankasvatustoimintaa tämän kertomuksen kohdassa 4 esitetylla Øvalla.

Varsinais-Suomen ElY-keskuksen päätöks ellìi 19201317012019 , 29 .8.2019 Keski-Pohjanmafrn
kalatalousalueelle osoitetusta vuoden 2019 toiminta-avustuksesta siirryi 3.436,95 euroa vuonna
2020 käytettäväksi. Tämä siirtyvä avustuserä käytettiin myöntötarkoitukseensa vuoden 2020
aikana. Varsinais-Suomen ElY-keskuksen päätöksellä VARELY146512020,18.4.2020
kalatalousalueelle myönnettiin toiminta-avustusta 11.293,00 €. Käytettävissä ollut toiminta-
avustusmåüirä oli siten 14.729,95 €. Avustuksesta käytettiin toimintavuoden aikana
toiminnanjohtajapalveluiden hankkimiseen 7.150,00 € (tuntilistaus toiminnanjohtajatöistä
kertomuksen liitteenä 1). Valistustoimintaan käytettiin 1.185,00 € (2 hallituksen jäsenen ja
toiminnanjohtajan osallistumiskulut valtakunnallisille kalatalousaluepäiville ll.-13.2.2020).
Kalatalousalueen kokouksista (3 hallituksen kokousta) aiheutui 507.I4 € kulut ja niihin liittyen
hallituksen jäsenille korvattiin matkakuluja973,84 €:n arvosta. Varsinaisen kokouksen
pöytäkirjan ja verkkosivujen käännöstyöt suomesta ruotsin kielelle muodostivat35T,12 euron
kuluerän. Muita kalatalousaluetoiminnan merkittäviä menoeriä aiheutui kalanviljelylaitoksen
hoidosta (valtion yleishyödyllisiin istutuksiin luovuttaman taimenenmädin ja poikasten hoidosta ja
luovutuksista) 1.218,00 € ja viljelylaitoksen aiheuttamista muista kuluista 780,07 €. Muita kuluja
(rahaliikenne ja posti ym.) oli 104,92 €. Yritystietojärjestelmästä saatiin palautuksena aiheettoman
merkinnåin kulu 380,00 €. Kaikkiaan toiminta-avustukseen kuuluvia kuluja oli 12.340,50 €, joten
vuoden 202I aikana käytettäväksi siirtyi 2.389,45 euron avustusosuus. Toiminta-avustuksen
käytöstä on laadittu erillinen selvitys KEHA-keskuksen lomakkeelle.

Varsinais-Suomen ELY -keskus myönsi pÈiätöksellään 19211317212019,6.9.2019 Keski-
Pohjanmaan kalatalousalueelle 10.000 € avustuksen käyttö- ja hoitosuunnitelman laadintaan ja
kalastuksen valvonnan järjestämiseen. Tästä summasta VARELY suoritti tilivuoden aikana
maksuennakkona 5.000 €. Käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinnasta maksettiin hallituksen
ptiätöksen ja sopimuksen mukaisena ennakkona kaksi 5.000,00 €:n eråiä (21.4.2020 ja25.11.2020)
Keski-Pohjanmaan Kalatalouskeskukselle. Kalatalouden edistämisvara-avustus käytettiin näin
myöntötarkoitukseensa myöntöpäätöksen mukaisesti. Maksatushakemus toisen avustuserän
suorittamisesta alueelle tehtiin KEHA:an 8.12.2020,joten awstus näkyy saatavana
tilinptiätöksessä 2020. Kalatalousalue haki kalatalouden ediståimisvaroista hakemuksellaan
27 .2.2020 (10.000 €) lisäavustusta käyttö- ja hoitosuunnitelman täydentåimiseen. Varsinais-
Suomen ElY-keskuksen päätöksellä V4RELY1100612020,20.4.2020 avustusta ei myönnetty.
Kalatalousalue ei vaatinut hylkäävän avustuspäätöksen oikaisua.

Kalatalousalueen tuotoiksi laskettavia tuloja oli kaikkiaan 15.487,31 euroa, joista edistämisvara-
avustuksen osuus oli 10.000,00 euroa, eli omia tuottoja oli 5.487,31 €. Toiminnasta aiheutuneita
kuluja oli kaikkiaan29.537,65 euroa. Toiminta-alijäämä oli siten 13.050.34 €, josta toiminta-
avustuksella voitiin kaftaakaikkiaan 12.340,50 €:a, joten vuoden 2020 alijäämäksi muodostui
709,84 €,.

Taseen vastaavapuolella oli vaihto-omaisuutena alueen viljelykalasto, jonka arvo oli vuoden 2020
lopussa 1.050, 00 €. Lyhytaikaisia saamisia oli maksatukseen haettu vuoden 2019 jäljellä ollut
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ediståimisvaraosuus 5.000 € sekä pankkitilin saldo vuoden2020lopussa 1.774,32 € (aloittava

saldo 3 1.12.2019 oli 14.247,26 C). Siten vastaavan loppusummaksi muodostui 13.824,32 €.

Vastattavana oli tilikauden2}2} alijäämän muodostama oma negatiivinen pääoma (-709,84 €),

koska vuodelta 2019 eíperiytynyt omaa pääomaa. Vieraaksi pääomaksi merkittiin pitkäaikaisina

velkoina vuodelta 2018 kertyneet tilittåimättömät omistajakorvaukset (omistaja tai pankkiyhteys ei

ollut alueen tiedossa) 3.259,41€. Tuntemattoman omistajan tai puutteellisten yhteystietojen takia

tilittämättömät omistajakorvausvarat siirtyvä kalatalousalueen omaisuudeksi kolmen vuoden

päästä korvausten maksuunpanon jälkeen, eli vuonna 2024. Lyhytaikaista vierasta pääomaa olivat
tase-erittelyssä selvitetyt ostovelat 457,58 €. Muina velkoina olivat arvonlisäverovelaksi merkitty
laskennallinen arvonlisäveron palautussumma 6.522,84 sekä vuoden 2019 kalastonhoitomaksuista

kertyneet omistajakorvaukset 14.586,00 € sekä vuodelta 2020 vuodelle 2021 siirryva toiminta-
avustusterä 2.389,45 € ja virheellisen tilitiedon vuoksi maksamatta jääny| vuoden 2018

omistajakorvauserä 364,56 €. Vastattavan loppusummaksi muodostui näin ollen 13.824,32€'.

Yleishuomiona kalatalousalueen vuoden 2020 taloudesta voidaan sanoa, että alueelle tuloutuneet

toiminta-avustukset riittivät ainoastaan välttämättömien lakisääteisten toimien hoitamiseen.

Myöskäuin alueen saamat muut avustukset eivät riittäneet kattamaan raskaasti tappiollisen
kalanviljelytoiminnan menoja. Varsinaisessa kokouksessa tehtyä periaatepäätöstä tilitettävistä
omistajakorvauksista kalatalousalueelle jätettävästä 25 o/o:n osuudesta ei voitu päätetyn käytännön

lainvastaisuuden vuoksi toteuttaa.

4. Tärkeimmät tapahtumat
Yleinen toiminta: Kalatalousalueen merkittävimmät tapahtumat liittyivät lainsäädännön ja
sääntöjen mukaisen toiminnan jfiestämiseen. Keskeiset hallintotoimet on esitetty kohdassa 2.

Hallitus otti alueen puolesta kantansa mm. Korpelankosken voimalaitoksen lisävoimahankkeeseen

sekä Lestijoen meritaimenen sopimuskasvatukseen ja Kaustisen Pirttikosken voimalaitoksen

kalatiealoitteeseen.
Kalanviljelytoiminta: Kalastusalueen hoitamalla Lestijoen kalanviljelylaitokselle tuotiin
maaliskuussa 116.500 silmäpisteasteella ollutta Lestijoen kantaa olevaa mätijyvåiä. Näistä

haudottiin ja esikasvatettiin sekä istutettiin Luonnonvarakeskuksen kanssa tehdyn suullisen

sopimuksen mukaisesti Lestijoen yläosalle sekä sivupuroihin korvauksetta 63.500

meritaimenpoikasta. Istutustoimiin osallistui lukuisa joukko Lestijokivarren kalatalousyhteisöjen

talkoolaisia. Luonnonvarakeskuksen ja kalatalousalueen välisen kasvatussopimuksen (20.000

vuoden vanhaa poikasta vuoden 2021 istutuksiin) mukaisia esikesäisiä poikasia oli alueen

viljelyssä juhannuksen alusviikolla noin 43.000 kappaletta. Juhannukselta alkanut noin kuukauden

kestänyt hellejakso nosti viljelyveden lämpötilan yli22 asteen. Låimpimän veden uuvuttamiin
kaloihin iskeytyi bakteeritartunta, joka ehti aiheuttaayli 90 Yo:n kuolleisuuden, ennekuin veden

lämpö aleni tasolle, että kaloille voitiin antaa antibioottikuuri, jolloin bakteeritartunta ja kuolevuus

saatiin asettumaan. Kasvatuskauden jälkeen laitokselle jäi ainoastaan 2.500 poikasta.

Kalanviljelytilanteesta informoitiin sekä Luonnonvarakeskusta että Ruokavirastoa ja alueen

kalaterveydestä vastaavia eläinlääkäreitä. Kalanviljelytoiminnasta vastasi Eero Hakala (ProAgria

Keski-PohjanmaÍrn Kalatalouskeskus). Kalanviljelytunteja hänelle kertyi 165 ja toiselle laitoksen

hoitajalle Arto Hautalalle tuntia Tämän lisäksi laitosviljelyn ja istutusten parissa tehtiin
talkootyötä kaikkiaan yli 80 tuntia. Hallitus päätti kokouksessaan19.II.2020, ettei kalatalousalue

mittavien kasvatustappioiden ja odotettavissa olevien vaikeiden kesäajan kalankasvatusolojen

esiintymisen takia jatka 1-vuotiaiden meritaimenten kasvattamista Lestijoen
kalanviljelylaitoksessa,vaarrkeskittyy hautomaan ja kasvattamaan laitoksella taimenen mätiä ja
pienpoikasia (vastakuoriutuneet ja syömään opetetut) sikäli, kun asiasta pääståiän

Luonnonvarakeskuksen kanssa sopimukseen. Kalanviljelylaitoksella harjoitetaan alkuvuoden

2021jalkeen kasvatustoimintaa vuosittain maaliskuulta kesåikuuhun ja lopun aikaa viljelylaitos
pidetliän tyhj illään mutta toimintakuntoisena.
Omistajakorvaukset; Hallitus esitti Kalpa- järjestelmään tukeutuen vuodelta 2018 kertyneistä
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kalastonhoitomaksuista vesialueiden omistajille tuloutettavien korvauksen jakoperiaatteita.
Varsinaisen kokouksen vahvistaman esityksen mukaan alueen kaikkiaan noin 700:sta
vesialuekiinteistöstä oli vain 34 sellaista, joiden pinta-alan mukainen korvausosuus nousi yli 50
euron. Korvaustilityksestä on kooste kertomuksen liitteenä 3. Vuodelta 2019 kertyneiden
omistajakorvausten jakoesitystä ei ehditty Kalpan puutteiden takia tehdä ennen varsinaista
kokousta.
Tiedonvälitys: Kalatalousalue toimitti yhden jäsenistölle osoitetun sähköisen tiedotekirjeen sekä
välitti neljä Kalatalouden Keskusliiton koostamaa Ahvenpostia hallituksen ja jäsenyhteisojen
tietoon. Kalatalousalue valmisteli syksyllä 2020 Kalatalouden Keskusliton ja Etelä-Savon
ammattioppilaitoksen (XAMK) tuella alueelle verkkosivuja, jotka on tarkoitus ottaa käyttöön
alkuvuonna 202I.
Kalastuksenvalvonta: Kalatalousalueen hallituksen mukaisen periaatepäätöksen mukaan, alue itse
ei harjoita merkittävissä määrin kalastuksen valvontaa, v¿um se tukee jäsenyhteisöjään valvonnan
järjestämisessä. Kalatalousalue opasti pariin otteeseen jäsenyhteisöjä kalastuksen valvonnan
järjestämisessä, mutta ei saanut yhtaan varsinaista toimeksiantoa kalastuksenvalvonnan
tukemisesta.
Yhteislupa-asiat: Kalatalousalueen linjana on, ettei se toistaiseksi ota lupaosapuolena osaa
viehekalastuksen yhteislupiin, mutta se tukee yhteislupa-alueiden muodostamista toimialueelleen
roolilleen kuuluvalla tav alla.

5. Käyttö- ja hoitosuunnitelman toteuttaminen
Hallitus teki toimeksiannon ja sopimuksen Keski-Pohjanmaan kalatalouskeskukselle
kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman perusosien laatimisesta vuoden 202I keviätn
aikana. Varsinaisessa kokouksessa linjattiin, että toimialueen eri osien vesialueiden ja
kalatalouden luonteiden eroavaisuuksien takia käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinnassa on syytä
tehdä mahdollisimmanlaajaayhteisty<ita paikallisten asiantuntijatahojen kanssa.

6. Lähiajan näkymät
Koronatilanteen edelleen jatkuessa ja aiheuttaessa nìm. kokoontumisille tiukkoja rajoituksia
käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinta pitäne hoitaa pitkälti asiantuntijatyönä ja jäsenyhteisöjen
kuuleminen hoitaa etåimenetelmin. Sama koskee varsinaisten kokousten järjestämistä. Alueen
omassa viljelyssä (Lestijoen kalanviljelylaitoksella) siirryttäneen vastakuoriutuneiden ja
esikesäisten poikasten tuottamiseen. Harkitaan, jos tarvetta on, Perhon Piililammen
luonnonravintolammikon haltuunottoa ja siianviljelyä siellä. Kalatalousalueen talouteen ei tulle
lähiaikoina helpotusta, sillä toiminta-avustustasot eivät ainakaan lähitulevaisuudessa olennaisesti
nousse. Omistajakoryausten osittaisella palautuksella voitaisiin saada hieman helpotusta
lähivuosien aluetalouteen.
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Hallituksen kokouksen valmistelut, v¡ljelytoimintaan kuuluvat as¡oinn¡t

Pöytäkirjan 20203 laadinta ja l¡¡tteiden keräãminen, postiasiat

Hallituksen pöytäk¡rjan v¡¡meistely ja to¡mitus allekirjo¡tettavaks¡, pankki ja postias¡o¡nnit

Hallituksen kokouskulukorvausten 2020 yhteenveto ja t¡litys

Pankki- ja postiasioinnit

Edistãm¡svarojen 2019 maksatushakemus ja muut avustust¡l¡tykset

Omistajakorvausten 2018 t¡litys sekä s¡ihen li¡ttyvien asiakirjojen laadinta

Pankk¡- ja k¡rjanp¡toas¡o¡nn¡t

L67,OO



Pro¡ekt¡n kulut
Tulostanut: Eero Hakala 07.o7.2o2f
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Kirjauspäivän
2020-ot-20
2020-02-06

2020-02-13

2020-02-24
2020-03-06

2020-03-09

2020-03-11

2020-03-t2
2020-03-13

2020-o3-16

2020-03-18

2020-03-19

2020-03-23

2020-03-25
2020-03-27

2020-03-28
2020-03-30

2020-04-02
2020-04-06
.020-04-08

2020-04-09

2020-04-2t
2020-04-25
2020-04-30

2020-05-0s

2020-05-06

2020-05-08

2020-05-tr
2020-05-72
2020-05-74
2020-05-1s

2020-05-18

2020-05-25
2020-05-26
2020-o5-27

2020-0s-29
2020-06-01

2020-06-02
2020-06-05

_020-06-08

2020-06-09

2020-06-t0

2020-06-11

2020-06-15

2020-06-17

2020-06-23
2020-06-24
2020-06-25
2020-06-26
2020-06-26
2020-06-27

2020-06-28
2020-06-29
2020-06-30

2020-07-0r
2020-07-02
2020-07-03

2020-07-04
2020-07-05

2020-07-06
2020-07-07

2020-07-t3
2020-07-75

Määrä
1,50

2,00

L,00

2,00

1,00

1,00

4,00

0,50

2,50

5,00

1,50

2,00

0,50

1,00

L,00

2,O0

1,00

0,75

L,00

0,50

2,50

2,00

2,50

2,50

1,50

1,00

1,50

1,00

L,00

L,00

0,50

L,00

1,50

0,50

1,00

1,50

0,50

2,00

1,00

3,00

4,50
2,50

1,50

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

L,00

L,00

2,00

2,50

1,00

1,00

1,50

2,00

2,50

2,00

2,00

3,50

1,00

1,00

1,00

¿r,l
Kuvaus

Luonnonvarakeskuksen sopimuskasvatustarjouspyyntöön tutustum¡nen

I I moittel u LU KE :een Ja VARELY:yyn ka la nvi ljelytoim¡ nnasta 2019 ja 2020
puhelinneuvottelu Arto Hautalan kanssa meritaimenen kasvatustarjouksen laatim¡sesta Luonnonvarakeskukselle

sopimuskasvatustarjouksen (Mt Lesti Lv 20211pohdinta, laadinta ja toimitus LUKE:een

Neuvottelu Petri Henimaan kanssa kalatalousalueen kalankasvatustoiminnasta sekä LUKE:n suhteesta siihen

Tuotannon käynnistämissuunnittelu Lestijoen kvl:lla

Lestijoen kalanvljelylaitoksen käyttöönottoon kuuluvat korjaus- ja huoltotoimet

Lestijoen viljelylaitosta koskeva vamistelutyö

Lestijoen kvl:n valmistelu ja desinfiointi (Virkon S) madinhaudontaa varten

Mädin nouto Luke Laukaasta ja kuljetus sekä haudontaan laitto Lestijoen kvl:lla

Pumpun huoltotarpeen määrittely sekä tarkastuskäynti LEstijoen kvl:lla

Pumpun korjauksen järjestely sekä pumpun vienti korjauksiin ja laitostarkastus

Tarkastuskäynti Lestijoen kvl :lla

Tarkastuskäynti Lestijoen kvl:lla

Taimenen kasvatussopimuksen 2021 sopimusasiakirjoihin perehtyminen

Pumpun asennus jokeen ja laitostyöt kalanviljelylaitoksella

Tarkastuskäynti Lestijoen kvl :lla

Tarkastuskäynti Lestijoen kvl :lla

Tarkastuskäynti Lestijoen kvl :lla

Kalanrehutilaus ja sen täydentäminen RehuRaisiolle

Laitostyö Lestijoen kvl:ssa, mätiasettien siirto starttialtaisi¡n

Laitostyö Lestjoen kvl:lla, altaiden ja kaukaloiden putsaus

Laitostyö Lestijoen kvl:lla; asettien poisto ja altaiden putsaus

Pienpentujen kuormaussuunnitelma ja t¡edottaminen2O2O,laitostyö Tornilassa

Meritaimenpoikasten (vk) kuormausvalmistelu Lestijoen kvl :lla

Laitostyö Lestijoen kvl:lla, mt pentujen luovutus

Laitostyö Lestijoen kvl:lla, mt luovutus ja altaiden putsaus

Laitostyö MT poikasten startti ja kuormausvalmistelut

Laitostyöt Lestijoen kvl:lla (startti)

Laitostyöt Lestijoen kvl:ssa

Laitostöitä
Laitostyö (altaiden puhdistus) Lestijoen kvl:la

Laitostyö Lestijoen kvl:ssa, puhelin keksustelu A.Hautalan kanssa lähiajan kalanviljelytöistä

Laitostyöt Lestijoen kvl :lla

La¡tostyöt Lestijoen kvl :lla

Laitostyö Lestijoen kvl:lla

Laitostyö Lestijoen kvl:lla

Laitostyö Lestijoen kvl :ssa, taimenpoikasten harvennussiirrot

La¡tostyöt Lestijoen kvl :lla

Laitostyö Lestijoen vkl:lla (altaiden putsaus)

Laitostyöt Lestijoen kvl:lla ja formaliinin nouto laitokselle

Laitostyö (formaliinikylvetys) Lestijoen kvl:lla sekä kylvetysaine tilauksen peruutus (VWR)

Happipullon vaihto (Woikoski, Kannus), laitoskäynti Tornilassa

La¡tostyöt Tornilassa ja formaliiniasian hoitaminen

Laitostyöt Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl :lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl :lla

Laitoskäynti ja työt Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla, hälytys 23.50

Laitostyö (kylvetys ja hälytysten säätäminen) Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla (raatojen keruu)

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla, lääkekuuri

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla, synkät raadot

llmoitelut Lukeen hankalasta viljelytilanteesta Lestijoen kvl:lla, Laitostyöt

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla, synkät raadot

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla, synkät raadot

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla, kalojen siirrot,

Laitoskäynti Lestijoen kvl :lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl :lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl :lla



2020-07-t6
2020-07-18
2020-07-20
2020-07-28

2020-07-29

2020-07-30
2020-08-04

2020-08-06

2020-08-10

2020-08-11

2020-08-13

2020-08-15

2020-08-17

2020-08-19

2020-08-20

2020-08-24
2020-08-28

2020-08-31

2020-09-02
2020-09-04
2020-09-06
2020-09-09

2020-09-10

2020-09-1,4

2020-09-16

2020-09-r.8

2020-09-27
2020-09-23

2020-09-25
2020-09-29

2020-10-03
2020-1,0-04

2020-10-t2
2020-10-L3

2020-L0-r9
2020-t0-20
2020-10-23
2020-10-27

2020-1,L-04

2020-Lt-LO

2020-Lt-L6
2020-Lt-Lg
2020-tI-25
2020-L2-02
2020-12-09

2020-12-L9

3,00

1,00

1,00

1,00

3,00

1,00

1,50

2,50

0,50

1-,50

2,00

1,50

3,00

0,50

1,00

1.,00

1,00

1,00

3,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,50

1,00

L,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,50

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,50

1,00

1,50

L,00

1.,00

1,00

2,00

1,50

L64,75

Laitostyö (kylvetys ) Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl :lla

Laitostyö (kylvetys ) Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla

La¡toskäynti Lestijoen kvl:lla

La¡tostyö Lestijoen kvl:lla ja kalanäytteen toim¡ttaminen Ruokaviraston Oulun toimipaikkaan
La¡tostyöt Lestijoen kvl:lla

Kalanäytteen toimitus tutkimuksiin Ruokavirasto Ouluun

Laitoskäynt¡ Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla

Kalatautitilanne (P.Koski Ruokavirasto) ja työ viljelylaitoksella
Kalojen lääkintää koskeva neuvottelu Toholammin eläinlääkärn (Korpijärvi) kanssa.

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla

Laitostyö Lestijoen kvl:lla

Kalanviljelytyöt Lestijoen kvl:lla (kylvetys ja tulovesiputkien korjaus

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla (lääkekuuri kaloille)

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl :lla

Laitoskäynt¡ Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl :lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl :lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl :lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl :lla

Valvontaeläinlääkärin tarkastus

Laitoskäynti Lestijoen kvl :lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla

La¡toskäynti Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl :lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl :lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla, happipullon vaihto
Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestljoen kvl:lla, talvikuntoon laitto
Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla



Keski-Pohjanmaan kalatalousalue

Oma toiminta

VARSINAINEN TOIM¡NTA

MYYNTITUOTOT
3020 Muut luolol24%

Myyntituotot yhteensä
MUUT TULOT

3023 Muut tuotot 0%
3026 Omistajakorvaukset enint. 50€

Muut tulot yhteensä
TUOTOT YHTEENSÄ
Varsinaisen toiminnan tuotto-/kulujäär
TUOTTO-/KULUJAAMA
TILIKAUDEN TULOS

Kalanviljelytoiminta

VARSINAINEN TOIMINTA

MUUT AVUSTUKSET
3510 Saadut avustukset

Muut avustukset yhteensä
TUOTOT YHTEENSA

HENKILOSTÖKULUT
7010 Palkkiol24o/o

Henkilöstökulut yhteensä
HANKINTAKULUT

4000 Kalanpoikasten ja mädin ostot
4020 Tarvikkeel24o/o
4041 Rehut 14%
4050 Kylvetyksel24o/o

Hankintakulut yhteensä
MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT

43 1 0 Kalanviljelytoim innan menol 24o/o

4500 Viljelykalaston muutos
Muut varsinaisen toiminnan kulut yhteens

7020 sähkö
8500 Puhelin
8680 Muut kulul24o/o
8684 Muut kulut 0%

Muut kulut yhteensëi
KULUT YHTEENSÄ
Varsinaisen toim innan tuotto-/kulujäär
TUOTTO-/KULUJAAMA
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN

Pitkä tuloslaskelma
1.1.-31.12.2020

I bÚz)4

1.1.2020-
31j2.2020

80,65
80,65

2846,55
1560,11
4406,66
4487,31
4487,31
4487,31
4487 31

4487,31

1000,00
1000,00
1000,00

-2262,OO

-2262,00

-2700,48
-312,02
-773,75

-72,50
-3858,75

-175,00
1050,00
875,00

-867,37
-49,11
-22,92
-12,00

-951,40
-6197,15
-5197,15
-5197,15
-5197 15

3.2.2019-
31.12.2019

Kausien ero

80,65
80,65

2846,55
1 560,1 1

4406,66
4487,31
4487,31
4487,31

1000,00
1000,00
1000,00

-2262,00
-2262,00

-2700,48
-312,02
-773,75

-72,50
-3858,75

-175,00
1050,00
875,00
-867,37
-49,11
-22,92
-12,00

-951,40
-6197,15
-5197,15
-5197,15

0 00 4487
4487,31

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0 -5197 15
0,00 -5197,15



Keski-Pohjanmaan kalatalousalue

Toiminta-avustus

HENKILÖSTÖKULUT
5020 Matka- ja kulukorvaukset
7000 Toiminnanjohtajapalvelul 24o/o

7010 Palkkiot24o/o
Henkilöstökulut yhteensä
MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT

4260 Va I i stu stoiminta 24o/o

4261 Valistustoiminta 14%
4262 Valistustoiminta I 0%
4264 Valistustoiminta 0%
431 0 Kalanviljelytoiminnan menot 24o/o

Muut varsinaisen toiminnan kulut yhteens
7020 sähkö
8200 Käännöspalvelut
8500 Puhelin
8564 Rahaliikenteen kulut
8650 Kokouskulut24%
8651 Kokouskulutl4o/o
8680 Muut kulul24o/o
8684 Muut kulut 0%

Muut kulut yhteensä
KULUT YHTEENSÄ
Varsinaisen toiminnan tuotto-/kulujäär
TUOTTO-/KULUJAAMA
YLEISAVUSTUKSET

91 00 Toimintamääräraha
91 001 Siirtyvät toimintamäärärahat
91002 Ed. kaudelta siirt. toimintamäärä

Yleisavustukset yhteensä

Kalatalouden edistäminen

VALTION TULOUTUKSET
341 0 Edistämismääräraha
341 00 Siirtyvät edistämismäärärahat
341 01 Ed.kaudelta siirtyvät edistämism

Valtion tuloutuksen yhteensä
TUOTOT YHTEENSA

3.2.2019- Kausien ero
31.12.2019

Pitkä tuloslaskelma
1.1.-31.12.2020

1.1.2020-
31.12.2020

-973,84
-7150,00
-1218,00
-9341,84

0,00
0,00

-1 185,00
-317,78

-1502,78
-434,25
-357,15

-28,04
-101,72
-242,26
-264,88
-444,38
376,80

-1495,88
-12340,50
-12340,50
-12340,50

11293,00
-2389,45
3436,95

12340,50

-777,32
-6000,00

0,00
-6777,32

-70,95
-175,44
-254,55

-32,01
0,00

-532,95
-264,51
-191,21
-11,51

-1,90
-261,29
-529,36

0,00
-380,00

-1639,78
-8950,05
-8950,05
-8950,05

12387,00
-3436,95

0,00
8950,05

-196,52
-1 150,00
-1218,00
-2564,52

70,95
175,44
254,55

-1152,99
-317,78
-969,83
-169,74
-165,94

-16,53
-99,82
19,03

264,48
-444,38
756,80
143,90

-3390,45
-3390,45
-3390,45

-1094,00
1047,50
3436,95
3390,45

0,00
5000,00
5000,00

10000,00
10000,00

-10000,00
-10000,00
-10000,00

,000

MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT
4330 Kalavesien käytön&hoidon suunn -10000,00

Muut varsinaisen toiminnan kulut yhteens -10000,00
KULUT YHTEENSA -1OOOO,OO

5000,00
0,00

5000,00
10000,00
10000,00

5000,00
-5000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00



Pitkä tuloslaskelma
1.1.-31.12.2020

4 ,'l 762)Keski-Pohjanmaan kalatalousalue

Yhteensä

VARSINAINEN TOIMINTA

MYYNTITUOTOT
3020 Muut tuolot24%

Myyntituotot yhteensä
VALTION TULOUTUKSET

341 0 Edistämismääräraha
341 00 Siirtyvät edistämismäärärahat
341 01 Ed.kaudelta siirtyvät edistämism

Valtion tuloutuksen yhteensä
MUUT AVUSTUKSET

3510 Saadut avustukset
Muut avustukset yhteensä
MUUT TULOT

3023 Muut tuotot 0%
3026 Omistajakorvaukset enint. 50€

Muut tulot yhteensä
TUOTOT YHTEENSA

HENKILOSTOKULUT
5020 Matka- ja kulukorvaukset
7000 Toiminnanjohtajapalvelul 24o/o

7010 Palkkiol24%
Henkilöstökulut yhteensä
HANKINTAKULUT

4000 Kalanpoikasten ja mädin ostot
4020 Tarvikkeel24o/o
4041 Rehul14%
4050 Kylvetyksel24%

Hankintakulut yhteensä
MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT

4260 Va I istusloiminla 24o/o

4261 Valistustoiminta 14%
4262 Valistustoiminta 1 0%
4264 Valistustoiminta 0%
431 0 Kalanviljelytoi minnan menol 24o/o

4330 Kalavesien käytön&hoidon suunn
4500 Viljelykalaston muuto

Muut varsinaisen toiminnan kulut yhteens
7020 sähkö
8200 Käännöspalvelut
8500 Puhelin
8564 Rahaliikenteen kulut
8650 Kokouskulut24%
8651 Kokouskulut 14%
8680 Muut kulul24o/o
8684 Muut kulut 0%

Muut kulut yhteensä
KULUT YHTEENSA
Varsinaisen toim innan tuotto-/kulujäär
TUOTTO-/KULUJÄÄMA
YLEISAVUSTUKSET

91 00 Toimintamääräraha
91 001 Siirtyvät toimintamäärärahat
91002 Ed. kaudelta siirt. toimintamäärä

Yleisavustukset yhteensä
TILIKAUDEN TULOS

3.2.2019- Kausien ero
31.12.2019

1.1.2020-
31j22020

80,65
80,65

5000,00
0,00

5000,00
10000,00

1000,
1000,

2846,55
1560,11
4406,66

15487,31

-973,84
-7150,00
-3480,00

-11603,84

-2700,48
-312,02
-773,75

-72,50
-3858,75

0,00
0,00

5000,00
-5000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

80,65
80,65

0,00
5000,00
5000,00

10000,00

1000,00
1000,00

2846,55
1 560,1 1

4406,66
15487,31

-196,52
-1150,00
-3480,00
-4826,52

-2700,48
-312,02
-773,75

-72,50
-3858,75

70,95
175,44
254,55

-1152,99
-492,78

-10000,00
1050,00

-10094,83
-1037,11
-165,94

-65,64
-99,82
19,03

264,48
-467,30
744,80

-807,50
-19587,60

-4100,29
-4100,29

00
00

-777,32
-6000,00

0,00
-6777,32

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-1185,00
-492,78

-10000,00
1050,00

-10627,78
-1301,62
-357, I 5

-77,15
-101,72
-242,26
-264,88
-467,30
364,80

-2447,28
-28537,65
-13050,34
-13050,34

-70,95
-175,44
-254,55

-32,01

0,00
0,00
0,00

-532,95
-264,51
-191,21
-11,51

-1,90
-261,29
-529,36

0,00
-380,00

-1639,78
-8950,05
-8950,05
-8950,05

11293,00
-2389,45
3436,95

12340,50

12387,00
-3436,95

0,00
8950,05

-1094,00
1047,50
3436,95
3390,45
-709 84

TILI -709,84 0,00 -709,84
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Keski-Pohjanmaan kalatalousalue

Rahayksikkö EURO

VASTAAVAA

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-oma¡suus
Muu vaihto-omaisuus

1641 Viljelykalasto
Yhteensåi
Va ih to - o m a is u u s y h te e n s ä

Saamiset

Lyhytaikaiset
Muut saamiset

1 773 Edistämisrahasaaminen
Yhteenså
Lyhytai kaiset yhteensä
Saam¡set yhteensä

Rahat ja pankkisaamiset
1910 0P Fl38 5534 0520 1731 25

Rahat ja pankkisaamiset yht.
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

VASTAAVAA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Tilikauden ylijäämä/alijäämä

Yhteensä
Kirjanpidon tulos
OMA PÄÄOMAYHTEENSA

VIERAS PÄÄOMA
P¡tkäaikainen
Muut velat

2749 Tilittäm¿ittömät om istajakorvaukset
Yhteensä
P¡tkäaikainen yhteensä

Lyhytaikainen
Ostovelat

2871 Ostovelat
Yhteenså

Muut velat
2939 Arvonlisäverovelka
2949 Omistajakorvaukset ELY

Yhteensä
Siirtovelat

2951 Toimintarahavelka
2953 Edistämisrahavelka
2959 Maksettavat omistajakorvaukset

Yhteensä
Lyhytaikainen yhteensä
VIERAS PAÄOMA YHTEENSÄ

Pltkä tase
31.12.2020

31.12.2020

1 050,00
1 050,00
1 050,00

5 000,00
5
5
5 000,00

7 774.32
7 774,32

13 824,32

13 824,32

0,00
-709,84
-709,84

3259,41
3259,41
3 259,41

457,58
457,58

-6 522,84
14 586,00
8 063,16

31.12.2019

0,00
0,00
0,00

0,00

14 247.26
14 247,26
14 247,26

14 247,26

0,00
0,00

0,00

7 566,31
7 566,31

0,00

0,00

0,00
0,00

-1 756,00
0,00

-1 756,00

2 389,45 3 436,95
0,00 5 000,00

364,56 0,00
2754,01 8 436,95

11 274,75 14 247,26
14 534,16 14 247,26

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 13 824,32 14 247,26
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TASE-ERITTELYT JA LIITETIEDOT 31.12.2020

VASTAAVAA

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Muu vaihto-omaisuus

1641 Viljelykalasto
Vai hto-omaisuus Yhteensä

Saamiset
Lyhytaikaiset
Muut saamiset

'1 773 Ediståmisrahasaaminen
Saamiset Yhteensä

Rahat ja pankkisaamiset
1910 0P Fl38 5534 0520 1731 25

Rahat ja pankkisaamiset Yhteensä
Vai htuvat vastaavat Yhteensä
VASTAAVAA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Tilik. Ylijäämä/alijäämä
Kirjanpidon tulos

Oma pääoma yhteensä

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen
Muut velat

2749 TilittämättÖmåt omistajakorvaukset
Pitkäaikainen yhteensä

Lyhytaikainen
Ostovelat

2871 Ostovelat
Sveng Translations - kotisivutekstin kåännös suomi-ruotsi
Ravintola Koski-Hovi - hallituksen kokouskahvit 9.9.

Korpelan Voima - sähkölasku
DNA - puhelinlasku
Vetelin kunta - varsinaisen kokouksen kahvit 30.9.

Yhteenså

1050,00
1050,00

7774,32
7774,32

13824,32
13824,32

5000,00
5000,00

-709,84
-709,84

Æ4 urosik.päätös 30.9.2020

3259,41

457,58
457,58

-6522,84
14586,00 omko20le

8063,1 6

2389,45

_3Q{99r"ksupv. 14.1.21

2754,01
11274,75
14534,'.16
't3824,32

170,19
65,00

160,26
5,13

57,00

Muut velat
2939 Arvonlisäverovelka
2949 Omistajakorvaukset ELY

Yhteensä

Siirtovelat
2951 Toimintarahavelka
2959 Maksettavat omistajakorvaukset

Yhteensä
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

VIERAS PÄ,AOMA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

6.9.2019 myonnetystä 10.000 €:n edistämismáärärahasta käyttÖ- ja hoitosuunnitelmatyÖn

aloittamiseen sekä kalastuksenvalvontaan, on tilinpáätöshetkellå saamatta 5000 €.

Summa on kirjattu tilikauden avustukseksi. Kuluja hankkeeseen on syntynyt 10.000 € tilikaudella,



Vaihto-omaisuuden muutokset

Viljelykalasto Määrä tilikauden alussa
0

Henkllöstö
Ei palkattua henkilöstöä

Tilinpååtös on laadittu pien- ja mikroyrityssåännÖsten mukaisesti.

Kokkolassa 29.1.2021

Varaston muutos
1050

Awo 31.12.2020
1 050

Saila Sulonen
kirjanpitäjä

Eero Hakala
toiminnanjohtaja o

o
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Tilintarkastus Hukka Oy

Matkailutie 8rq
861oo Kalajoki

y-tunnus: 281 7 868-l

TI tI NTA R KASTUS K E RTO M US

Ke skí -Pohja n m d d n ka I ato I ousa I ue e n jäse n i ll e

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olen tilintarkastanut Keski-Pohjanmaan kalatalousalueen (y-tunnus 3092595-5) tilinpäätöksen tilikaudelta

t.L.2020 - 3L.t2.202O. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonaní esitän, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja

taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten

mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hr¡vän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän

tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa Tìlintarkastajan velvollisuudet

tilinpdötöksen tilintarkostuksesso. Olen riippumaton yhdistyksestä niiden Suomessa noudatettavien eett¡sten
vaat¡musten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani tilintarkastusta ja olen täyttänyt muut näiden vaatimusten
mukaiset eettiset velvollisuuteeni. Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausunton¡ perustaksitarpeellisen määrän

ta rkoitukseen soveltuvaa tilínta rkastusevidenssiä.

Tilinpåiätöstä koskevat hallituksen ja toiminnanjohtaian velvollisuudet

Hallitus ja toiminnanjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta s¡ten, että se antaa oikean ja riittävän
kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatìmista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää
lakisääteiset vaat¡mukset. Hallitus ja toiminnanjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta,
jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai v¡rheestä
johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Hallitus ja toiminnanjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan yhdistyksen kykyä jatkaa

toimíntaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen,
että tílinpäätös on laadittu toimínnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen
perustuen, paitsi jos yhdistys aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista
vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tllintarkastajan velvollisuudet tlllnpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenanion hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä
tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntoni.
Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina
havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi
aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä

voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäåitöksen
perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytän ammatillista harkintaa ja säilytän
ammatillisen skeptisyyden koko tilinta rkastuksen aja n. Lisä ksi:

. tunnistan ja arvioin väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden
riskit, suunnittelen ja suoritan näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankin lausuntoni
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että

qÞ(tÐ
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Keski-Pohj anmaan kalatalousalue
Tilintarkastusltertomus l.l.2O2O - 3 t.tC,.gOeO

väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellísyys jää havaitsemette, on suurempi kuin riski siitä, että
virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä
yhteistoim¡ntaa, väärentämistä, t¡etojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen
es¡ttäm¡stä taikka sísä isen va lvon nan sivuuttamista.

¡ muodostan käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäkseni
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta en siinä
tarkoituksessa, että pystyis¡n antamaan lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

. arvioin sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien
kirjanpidollisten arvioiden ja niistä es¡tettävien t¡etojen kohtuullisuutta.

. teen johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toiminnanjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös
perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teen hankkimani tilintarkastusevidenssin
perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista
epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa. Jos
johtopäätökseni or, että olennaista epävarmuutta esiintyy, minun täytyy kiinnittää
tilintarkastuskertomuksessani lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä es¡tettäv¡¡n
tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntoani.
Johtopäätökseni perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun
tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat ta¡ olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei
yhd istys pysty jatkamaan toimintaa nsa.

r arvioin tilinpäätöksen, liitetiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä,
kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja
riittävän kuvan.

Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tílintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta
sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset s¡säisen valvonnan merkittävät
puutteellísuudet, jotka tunnistan tilintarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet

Muu informaatio

Hallitus ja to¡m¡nnanjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää
to¡m¡ntakertomuksen. Tilinpäätöstä koskeva lausuntoni ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenani on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessäni
arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen ta¡ t¡lintarkastusta suoritettaessa
hankkimanltietämyksen kanssa ta¡va¡kuttaako se muutoin olevan olennaisestivirheellistä. Velvoll¡suutenani
on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonani esitän, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että
toimintakertomus on laad¡ttu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Jos teen suorittamani työn perusteella johtopäätöksen, että toim¡ntakertomuksessa on olennainen
virheellisyys, minun on raporto¡tava tästä seikasta. Minulla ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Kalajoella 17. maaliskuuta 202i.

û*rl^'Uuu.t^,
Heidi Hukka
HT
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Hallituksen esitys 24.2.2021

KESKI-POHJAN MAAN KALATALOUSALUEEN TOI M I NTASUU N N ITELMA VUODELLE
2021

1. Yleiset näkymät
Kalatalousalueen tärkein ja kalastuslain edellyttämä tehtävä on laatia alueelle vuoden 2021

aikana käyttö- ja hoitosuunnitelma. Muu toiminta mukautetaan tämän tavoitteen
saavuttamiseen.

2. Hallinto
Kalatalousalue kutsuu vuoden aikana koolle kaksi yleistä kokousta ensimmäisen keväällä

käsittelemään pääasiassa hallintoon liittyviä asioita ja toisen loka-marraskuulla
käsittelemään käyttö- ja hoitosuunnitelmaa. Hallituksen kokoa voidaan kasvattaa, jos
tarpeen, käyttö- ja hoitosuunnitelmatyön jouduttamiseksi. Hallitus kokoontuu vuoden
aikana 4 kertaa.

3. Kalatalousalueen talous
Kun Keski-Pohjanmaan kalatalousalueella ei ole omaa alkupääomaa, rakentuu talous
kahdelle pääpilarille, eli vuodella 2019 siirtyneille ja toimintaan haettaville avustuksille
(toiminta-avustus ja kalatalouden edistämishankkeet) sekä Lestijoen kalanviljelylaitoksella
tapahtuvasta kalankasvatuksesta saataviin poikasmyyntituottoihin. Muut tulomuodot ovat
satunnaisia. Hieman ylijäämäiseksi arvioitu taloudellinen tulos ei kerryttäne merkittävästi
omaa pääomaa, sillä suuri osa alueen pääomasta on kiinni kasvatettavassa kalastossa,
jonka mahdollisesta myyntitulosta merkittävä osa tuloutuu vuoden 2021 puolella.

4. Käyttö- ja hoitosuunnitelman laatiminen
Kalastuslain mukaan Keski-Pohjanmaan kalatalousalueelle laaditaan käyttö- ja

hoitosuunnitelma. Suunnitelman pohja-aineisto eli kuvaus vesien-, kalastuksen ja

kalakantojen tilasta laaditaan huhtikuun loppuun mennessä. Kesäkauden aikana laaditaan
kullekin osakokonaisuudelle (Lestijokilaakso, Perhonjokilaakso, rannikkovedet, pienvedet)
5 -vuoden ajalle ulottuva kalakantojen ja kalavesien käytön- ja hoidon suunnitelma
kalastu ksensäätelyehdotu ksi neen.
Käyttö- ja hoitosuunnitelman laatiminen on annettu tehtäväksi Keski-Pohjanmaan
kalatalouskeskukselle, jonka työtä ohjaa ja tukee alueen hallitus. Erilaisten
kalastuksellisten ja ympäristöllisten seikkojen vuoksi rannikkoalueita koskevien osien
suunnittelussa hyödynnetään yhteistyössä rannikon neuvontajärjestöjen osaamista.

5. Muut tärkeimmät tapahtumat
Yleinen toiminta: Kalatalousalue jakaa Kalpa-järjestelmän puutteista huolimatta
vesialueiden omistajille alkuvuonna 2021 alueella tuloutettavat vuoden 2019
omistajakorvaukset. Alustavan selvityksen mukaan alueella on yhteensä noin 700
vesialuekiinteistöä, joista 34 on yli 170 ha:n suuruista, eli pinta-alan mukaan korvaukseen
(korvausosuus > 50 €) oikeutettua. Jakoperusteita tarkennetaan vuoden aikana
tarvittaessa, jotta ne voidaan hyväksyttävästi kirjata käyttö- ja hoitosuunnitelmaan.

Tíedonvälitys: Kalatalousalue ottaa käyttöönsä alkuvuoden 2021 aikana itselleen internet -



sivut sekä tarpeelliseksi katsomiansa muita sosiaalisen median tiedonvälitysalustoja oman
toimintansa esittelemiseen sekä yleisön ja alueen välisen yhteydenpidon välineeksi.
Kalatalousalue jakaa tarpeen ja tapahtumien mukaan mediatiedotteita perinteisille
tiedonvälityskanaville. Merkittävimmistä päätöksistä tiedotetaan jäsenkenttään sähköisellä
jäsenkirjeellä, jonka kattavuutta pyritään kasvattamaan.
Kalastuksenvalvontd Kalatalousalue ohjaa ja avustaa toimialueensa kalastuksenvalvontaa
kalastussäädöksistä tiedottamalla ja tarpeen mukaan valvojia kouluttamalla.
Kalatalousalue ei itse harjoita kalastuksen valvontaa, vaan se tukee jäsenyhteisöjään
valvon nan järjestäm isessä
Yhteislupa-asiat; Kalatalousalue tukee mahdollisuuksiensa mukaan kalastuksen
yhteislupa-alueiden muodostamista ja niiden toimintaa.
Kalavesien hoito: Kalatalousalue tekee tarjouksen Luonnonvarakeskukselle meritaimenen
sopimuskasvatuspoikasten tuottamisesta Lestijoen kalanviljelylaitoksella. Kalatalousalue
varaa sopimusviljelyn lisäksi valtion kalanviljelystä mätiä, josta se kasvattaa
taimenenpoikasia oman alueensa kalatalousyhteisöjen istukastarpeisiin.

6. Muu toiminta
Kalatalousalueen hallituksen jäsenille pyritään antamaan mahdollisuus kouluttautua
tehtäviensä edellyttämien toimien hoitoon mm. varaamalla muutamalle jäsenelle
kerrallaan mahdollisuus osallistua alueen kustantamana (koulutus ja matkat) alueellisiin ja
valtakunnallisiin kalatalousaluekoulutuksiin ja harkinnan mukaan muihinkin
koulutustilaisuuksiin.
Kalatalousalue osallistuu Pohjanmaan alueen kalataloudellisen yhteistyöryhmän
kokouksiin.

2n"t, C;\Usen\eero.hakala\Documetrts\KAIAT\KP KALATALOUSAIUE\taloushallinto\Tosu ja talousarvio\2021\Toimintasuunnitelma vuodelle 2021
es,docx
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TALousARVro vuoDELLe 2021

TUOTOT

l. Kalanviljelytoimintâ

1 .'l . Poikasten myynti

MT Lestijokiek

MT Lestijoki 1-k

2 Muut tulot
satunnaiset tuotot

3. Toiminta-avustukset

3. 1 . Kalastusaluetoiminta-avustus

vuodelta 201 9 siirtyvä avustusosuus

3.2. Kalatalouden edistäminen
TUOTOT YHTEENSII

KULUT

.. Kalanviljelytoiminta
1.1. Laitosviljelyn kulut

mädin osto

rehut

sähkö+puhelin

happi

jätehuolto+vesi

muut kulut
palkat+palkkiot

matkakulut

2. Kalastuksenvalvonnan kulut
palkkiot

kulukorvaukset

ostetut palvelut

muut kulut

3. Käyttö- ja hoitosuunnitelman kulut
t. KäyttÖ- ja hoitosuunnitelman pohja-aineisto

c.2. Kåyttö- ja hoitosuunnitelman suunnitelmaosa

3.3. KäyttÖ- ja hoitussunitelman viimeistely

4. Tiedotus ja viestintä

NettisivuUfacebook

sivujen ylläpito ja materiaalit

5 Hallinnon kulut
5.1. Yleishallinto

kokouskulut

edustukset

edunvavonta

käånnöspalvelut

muut hallintokulut

5.2. Toiminnajohtajakulut

KULUT YHTEENSA

kulujäåmä/alijäämä

laskennalliset perusteet

kpuyksikköå á h¡nta yhteensä

6500

50 000 0,1 5000

2 500 0,6 1500

5600

HALLITUKSEN ESITYS

24.2.2021

2021

6 500

5 600

20 400
1 3000

2400

5000

32 500

Aslalllset perusteet

syömåån opetetut Perhonjoki, Lestijoki

sopimuspoikaset Lestijoen kvl, Torn¡la

siirtyviå eriä yms.

vuoden 2021 hakemus 7.1.2021, aiempi taso

siirtyy 2020 vuodelta

valvontahanke

mäti 2021 istutustarpeisiin (Luke sopimuskasvatus)

Lestüoen viljelylaitoksen hoito ja asioinnit

Kalastuksenvalvontahanke hakemuksen mukaan

matka, kalusto yms. Kulut

pohja-aineistojen hankinta

nett¡sivut ja muut sähköiset ostopalvelut

ylläpitokulut ja tiedon päivi$s

4.hallitus+ 2*varsinainen kokous

valtakunnalliset ja rannikon kalatalousaluepäivät

hankittavat edunvalvontapalvelut

kahden vars. kokouksen sekä khs; käännöspalvelut

tilintarkastus

sopiuksen mukaan

13 000

2 400

5 000

0,018

3,9

150

55

0,43

50

900

0

2350

115

320

300

3850

86

3300

1200

800

500

500

4000

800

450

750

12250

2100

1 800

200

500

500

7150

5 800

5 300

'1200

,12250

32 471

7 921
50000

0

2200

100

320

300

70

200

60 55

80 15

1 800

1 500

450

15

6

6

350

300

2502

29
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Vuodelta 2019 kertyneiden omistajakorvausten jako Keski-Pohjanmaan kalatalousalueella 2021
Ki¡nte¡stötunnus Omistaja Kiinteistön n¡m¡

Halltuksen esitys

P¡nta-ala Resituskerroinvertailuluku osuus96

24.2.202t
Osuus €

272-876-3-L

42r-876-L-O

272-432-876-3

421-893-1-0

208-433-876-L

208-437-876-3

272-401-7-787

272-876-7-3

272-426-876-L

272-4Lt-876-3

208-431-876-2

272-431-876-L

74-402-876-I

584-407-876-L

236-876-L-O

924-876-L-O

288-408-57-0

272-876-2-0

208-437-876-L

849-876-1-0

272-407-876-L

924-876-4-I

924-876-2-0

74-404-876-7

924-405-876-L

272-4tO-876-t

849-407-284-0

Kälviän-Ullavan yhteisten vesialueiden osakaskunta) Vesiatue (useassa kunnassa)

Lestijärven osakaskunta vHTEINEN vES|ALUE (useassa kunnassa)

Lohtajan yhteisalueet (useassa kunnassa) Lohtajan yhte¡salueet (useassa kunnassa)

Metsähallitus vatt¡onvedet

Himangan Kannuskylän Yhteiset vesialueet YHTETSETVESTALUEET

Himangan Pohjannpään jakokunta yhte¡nen vesialue

Kokkolan kaupunki Kaupunginvedet

Marinkaisen yhteisen kalaveden osakaskunta Mar¡nka¡sten yhteisalueet (useassa kunnassa)

VESIALUE 1272-426-876-I,208-435-876-L, 849-4t2-876-7)l Ataviirteet yhte¡svesiatue

Rödsö delägarlag Samfättda områden

YHT. VESIALUE POHJANLAHDESSA Yht. vesialue Pohjanlahdessa

VESIALUE VESIALUE

Halsuan osakaskunta YHTE|NEN VES|ALUE

Perhon osakaskunta yHTEINEN vESTALUE

Kaustisen osakaskunta YHTE|SETVESIALUEET

Vetelin Räyringin osakaskunta vHTEISETVESIALUEET

Perhonjoki Oy vAsKo

VESIALUE POHJANLAHDESSA VESIALUE PoHJANLAHDESSA

Marinkaisten yhte¡salueet (useassa kunnassa) Mar¡nke¡sten yhteisalueet (useassa kunnassa)

Toholammin osakaskunta vesialuêet

Korpilahden osakaskunta vESIALUE eoHJANLAHDESSA

PATANAN TEKOJÄRVI PATANAN TEKoJÄRVI

Vetelin osakaskunta YHTE|SETVES|ALUEET

YHTEINEN VESIALUE (74-404-876-t,272-4!3-876-I,924-407-876 yHTETNEN vESTALUE (74-404-876-r, z7z-4r3-876-L,s24407-l

Vetelin Pulkkisen osakaskunta vEstALUE

VESIALUE POHJANLAHDESSA VESIALUE PoHJANLAHDESSA

Korpelan Voima kuntainliitto KosKtTALo il

7 782,31

4826,0L

3587,12

3216,23
2 399,08

2055,77

7527,99

! 46L,69

t359,43
r 170,47

968,64

930,00

681,13

598,44

ss0,09

512,05

437,72

416,00

473,88

325,02

3t4,46
302,39

26r,79

2s2,67

t85,44

t75,79

174,65

36 279,60 ha

3734,35 ha

40 013,95 ha

L4364,62

9 652,02

7 t62,24

6266,14
4798,L6

4Ltt,42
3 055,98

2923,38
2718,86

2340,94

1937,28

1 860,00

1 361,58

1 190,30

1 099,08

1 023,59

875,00

832,00

827,76

6s0,04

628,92

604,78

522,38

s05,34

370,88

351,58

349,30

2628,20
1765,97
t3to,43
tt46,48

877,89
752,24
559,13

534,87
497,45

429,3t
354,45

340,31
249,12

217,78

201,09

187,28
160,09

152,23

t51.,45

118,93

tls,o7
110,65

95,58

92,46

67,86

64,33

63,91
t3243,57

2,0000

2,0000

2,0000

1,9960

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

1,9990

1,9890

1,9980

1,9990

1,9990

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

18,02

72,17

8,98

7,86

6,02

5,16

3,83

3,67

3,47

2,94

2,43

2,33

L,71,

1,49

1,38

L,28

1,10

L,O4

L,O4

o,82

o,79

o,76

0,66

0,63

o,47

o,44

o,44

Alle 50 € jako osuuden k¡¡nte¡stöt, 653 ki¡nte¡stöä
*VAREIY päätös 553/317 L12O2O,8.4.2O2O

kunkin pinta-ala on vähemmãn kuin 175 ha

YHT

L342,43

14 586,00 * ì
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Keski-Pohjonmoon Kolotolousolue - Eero Hokolo

Kiitön mohdollisuudesto ontoo torjous Keski-Pohjonmoon Kolotolousolueen tilintorkostuksesto.

Vosloon mielellöni koikkiin kysymyksiin jo toimiton lorvittoesso lisöiietojo. Olen myös volmis neuvottelemoon
torjou ksen yksityis kohdisto.

Yhteystietoni ovot seuroovot:

HT Heidi Hukko

Tilinlorkostus Hukko Oy

heidÌ@tilintorkostushukko.fi / www.tilintorkostush u kko.fi

Puh. 0400-738,l 31

Ystövöllisin terveisin
Heidi

Iilinlorkostus Hukko Oy - y-lunnus 2877863-'l
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ïlintorkostus Hukkc Oy
6?

HT Heidi Hukko, joko on toiminut tolous- jo tilintorkostustehtövissö yli viisitoisto vuotto.

Toiminlotovossoni korostuu erityisesti omistojonökökulmo jo osiokkoon liiketoiminnon
ymmörtöminen. Holuon toimio osiokkoon keskustelukumpponino jo polvello
mohdollisimmon joustovosti jo tehokkoosti osiqkkoon torpeet huomioon ottoen.

yritysjörjestelyihin jo -kou ppoihin sekö veroneuvontoon liittyen.

Iifinlorkqstus Hukko Oy - y-lunnus 2877863-'l



HT-til¡ntorkostojo He¡d¡ Hukko

keskustelukumpponino jo neuvonontojono lukuisisso eri toimiolojen yrityksissö
yli 15 vuoden ojon. Olen ollut mukono useiden erikokoisten pk-yritysten,
suurten konsoinvölisten yritysten, osunto- jo kiinteistöyhtiöiden, sekö
yh distysten jo söötiöiden tili ntorkostustoi m eksio n noisso.

loloushollinnon konsultointi jo neuvonto. Olen myös luennoinut söönnöllisesti
eriloisisso osiokos- jo koulutustiloisuuksisso.

Yrittöjöt ry, Riesko-Leod er ry, Morinkoisten yhteisolueiden osokoskunto,
Kolojoen Terös Oy, HSK Söhkö Oy jo sekö useisso muisso pk-sektorin yrityksissö
jo yhdÌstyksissö.

Tilinlqrkqslus Hukko Oy - y-lunnus 2877863-1
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vorotilìntorkostojoksi HT Torjo Hynystö.

lisötöön kulloinkin voimosso olevo orvonlisövero.

sovitoon jo veloitetoon erikseen.

T¡linto rkostuspo lkk¡o

Tilinlo¡kqslus Hukkq Oy - y-lunnus2877863-1




