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VALTAKIRJA
VALTUUTIAIA

(Kalatalousalueen jäsenenä oleva osakaskunta, järjestö, yhteisö tai henkilö)

Kalastuskunta

KIINTEISTö (fiinteistötunnus/-tunnukset)
1-O

Täten valtuutan/valtuutamme seuraavaa henkilöä käyttämään yllä mainittuun kiinteistöön
kuuluvaa puhe- ja äänivaltaa

Keski-Pohjanmaan

kalatalousalueen

kokouksessa 20 I

¿

2022.
Valtuutetun nimi: Toimi Kalliokoski
Synt¡rmäwosi: L949

Paikka

ja aika: Lestijärvellä r9.4.2o22
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FULLMAKT
FULLMAKTSGryARE (Delägarlag, förening, samfund eller person som är medlem i
fiskeriområdet)

FASTIGHET (fastighetsbeteckning/ -ar)

Härmed befullmäktigar jag/vi följande person att använda till ovan nämnda fastighet hörande

rösträtt på
fiskeriområdes stämma

den

Den befullmäktigades namn:

Födelseår:

Ort och datum
Fullmaktsgivarens underskrift och namnförtydligande

KALATAL0UIlTN KESKUSLIITT0 l'lalmin Kauppatie

26,00i00 Helsinki I ahven.nel

/ _2oLg.

3,1

.

a(9

*
ahvenlnet

VALTAKIRJA
KrrNrErsrö

(n¡r ruvm vs> /¿4

Täten valtuutan/valtuutamme

u¿

¿à

àh

a/"ec/ 9Z¿ - ll¿ 'l/á - 3
Q/tl

n

käyttämään yllä

ja äänivaltaa

mainittuun kiinteistöön
b,s/¿t ø4rct7 n7æ/2
Paikka

þlan

osakaskunnan kokouksess u

//q

/oÁ /<

26, y ?dzz

-4-t

tÇ¿-,ëL, ÕVo/o h¿tkÉ'uuuan
(Valtuuttajan

?

¿¡4

2U^.¿1

P¿4

)

Yhteisomistuksessa olevan kiinteistön yhteisomistajat eivät tarvitse toisiltaan valtakirjaa.

Mikäli edustatte kuolinpesää, huolehtikaa siitä, että valtakirjassa on kaikkien pesän osakkaiden tai
yhteisomistajien valtuutus. Yrityksen edustajalla tulee olla tuore kaupparekisteriote sekä
mahdollinen valtakirja.
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Pöytäkirja Marinkaisten yhteisalueiden osakaskunnan varsinainen kokous 4.7.2O2O

L. Kokouksen avaus; Markku Lento avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleiksi

ja 2 pöytäkirjantarkastajaa

jotka tarvittaessa toimivat
ääntenlaskijoina; Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Etelämäki, sihteeriksi Markku Lento ja
pöytäkirjantarkastajiksija ääntenleskijoiksi Seppo Hirvi ja Allan Sysimetsä.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri

3. Todetaan kokouksen viralliset osanottajat ja edustettuina olevat tilat;

Todettiin kokkouksessa olevan läsnä 16 virallista edustajaa jotka edustivat 37 eritilaa. Lisäksi kokouksessa
oli Elise Hakala Timo Pajunpään avustajana ja kokouksen aikana saapui Paavo Herlevi liite 1.
3 a. Laaditaan kokouksen äänestysluettelo tai päätetään kokouksen muusta äänestystavasta;

Hoitokunnan esitys: Asiat päätetään ää nestysluettelon m uka isilla ääníllä.
Päätös: Hoitokunnan esitys hyväksyttiin yksimielisesti liite 1.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

Kokouksesta on kuulutettu sanomalehti Keskipohjanmaassa L8.6.2020 näin kuuluvalla kokouskutsulla:
Marinkøisten yhteisølueiden osakøskunnan 272-876-7-3 (useasso kunnossø) vorsinøinen kokous

Mørinkoisten nuorisoseuran tolollø la 04.07.2020 klo 9.00
os. Vønha rontotie 739 68270 Marinkainen
Kokouksen pöytäkirjat on nähtüvillü Morinkaisten kyläkaupon ilmoitustoululla
77,7 - 37.7.2020 os, Sysimetsäntie 4, 68270 Morìnkainen
Päätetöän:
7, VarsÍnaiselle kokoukselle kuuluvat asÍot (sääntäjen 12 5)
2. Kalostusoíkeuksíen vuokrous, løidunten vuokrdus, Timo Pdjunpään vuokra oikeuden järjestelyt.
3. Loavun rakentaminen Siikakariin, Iøhjoituksen vostddnottaminen Mqnsikkokorilla.
MarínkaÍnen 78.06.2020 hoitokunta p, 0503679335
Lisäksi todetaan samana päivänä lähetetyn kokouskutsut sähköisesti niille osakkaille jotka ovat
yhteystietonsa tätä ta rkoitusta va rten osa kasku n na lle i moitta neet.
Lisäksi todetaan, että sääntöjen 10. 5 määräajasta poiketaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.
Hoitokunnan esitys: Kokous on kutsuttu koolle Yhteisaluelain ja ohjesäännön l-l-5:n mukaisestija näin ollen
kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
Päätös: Hoitokunnan esitys hyvä ksyttiin yksimielisesti.
I

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys;

Hoitokunnan esitys: Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä siten, että kohdan 10
talousarvion käsittelyn yhteydessä huomioidaan myös kohdat IOa,1.I, 16, 18,19 ja 2L.
Päätös: Hoitokunnan esitys hyväksyttiin yksimielisesti,
6. Esitetään hoitokunnan kertomus edelliseltä toimintakaudelta;

Hoitokunnan puheenjohtaja esittitoimintakertomuksen toimintakaudelta 2018-2019 liite 2.
7. Esítetään edellisen toimintakauden tilit ja tilintarkastajan lausunto tilien ja hallinnon hoidosta;
Hoítokunnan puheenjohtaja esittitoimintakauden 2018 -20!9 tulosaskelmat ja taseet. Kokouksen
puheenjohtaja esitti tilin- ja hallinnontarkastajan asiasta antamat lausunnot.

2/s
B. Päätetään edellisen toimintakauden toimintakertomuksen hyväksymisestä ja tilinpäätöksen

myöntämisestä hoitokunnalle;
Hoitokunnan esitys: Toimintakertomus hyväksytään ja tilinpäätös vahvistetaan sekä hoitokunnalle
myönnetään tili- ja vastuuvapaus toimintakaudelta 2018 -2019. Päätetään poistaa taseesta vanhentuneita

va hvista m isesta sekä vastuuva pa uden

saatavia L90,85 €.
Päätös: Kokous myönsi yksimielisesti tili ja vastuuvapauden hoitokunnalle toimintakaudelta 2018-2019.
Yksimielisestipäätettiin poistaa vanhentuneita satavia taseesta 190,85 €. Lisäksi päätettiin tutkia voidaanko

tasetta "puhdistaa" vanhoista vastattavista seuraavassa tilinpäätöksessä,
9. Tehdään sääntöjen 3-8 5 mainitut päätökset;

Hoitokunnan esitys: Päätökset tehdään erikseen jäljempänä tässä kokouksessa.
Päätös: Hoitokunnan esitys hyväksyttiin yksim iel isesti.
1-0.

Vahvistetaan osakaskunnalle toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintakaudelle 2020

-

202L

Hoitokunnan esitys: Vahvistetaan hoitokunnan esittämässä muodossa liite 3.
Päätös: Hoitokunnan esitys hyväksyttiin muutettuna yksimielisesti liitteen mukaisessa muodossa.
10 a. Päätetään mökkipaikkojen, saunojen, latojen ja venepaikkojen vuokrat toimintakaudelle 2O2O-2O21,
Hoitokunnan esitys: Mökkipaikka 125 € / vuosi, sauna 30 € /vuosi, lato 20 € / vuosi, venepaikka 30€ /

vuosi.

Vuoden 2020 vuokrien eräpäivä on 30.1-1-.2020 ja vuoden 202L vuokrien eräpäivä on 30.11.2021.
Päätös: Hoitokunnan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
11. Määrätään hoitokunnan jäsenten, tilintarkastajien, kokousedustajien palkkiot toimintakaudelle;
Hoitokunnan esitys. Hoitokunnan jäsenille maksetaan palkkiona koko toimintakaudelta I50 € ljäsen ja

puheenjohtajalle 450 €. Tilintarkastajille tarjouksen mukaisesti 250 € + ALV / vuosi = yht. 620 €.
Kokousedustajille ja hoitokunnan jäsenille korvataan edustamisesta ja asioiden hoitamisesta johtuneet
matkakulut 0,41"€ / km. Muut kulut korvataan laskun mukaan.
Päätös: Hoitokunnan jäsenten poistuttua kokoustilasta ja puheenjohtajan pitäessä pöytäkirjaa hyväksyttiin
hoitokunnan esitys muutoin, paitsi että, matkakulu korvausta maksetaan 0,43 € / km.
L2. Valitaan hoitokunnan erovuoroisten tilalle jäsenet toimintakaudelle 2020-2023 (erovuoroisuus

ratkaistaan ensimmäisen kerran arvalla); Hoitokuntaan20l,S-2O2L kuuluvat Markku Lento (Veli-Matti
Jukkola), Jukka Kolppanen (Ville Herlevi), Jari Maunula (Juho Mäenpää)ja Matti Maunula (Janne Maunula).
Määrätään ensimmäisen kokouksen koollekutsuja.
Päätös: Suoritetussa arvonnassa erovuoroon tulivat Markku Lento ja Jari Maunula. Jari Maunula ja Markku
Lento poistuivat kokoustilasta arvonnan jälkeen ja pöytäkirjaa piti kokouksen puheenjohtaja.
Suoritetussa vaalissa erovuoroiset hoitokunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varahenkilönsä valittiin
jatkamaan hoitokunnassa toimintakaudelle 2020-2023. Ensimmäisen kokouksen koollekutsujaksi

määrättiin Markku Lento.
13. Valitaan 1 HT tilintarkastaja tarkastamaan toimintakauden 2020

-202I

tilejä ja hallintoa ja hänelle

varahenkilö.
Hoitokunnan esitys: Valitaan tilintarkastajaksi tarjouksen mukaan HT Heidi Hukka ja varalle
Hynynen.
Päätös: Hoitokunna n esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
14. Valítaan osakaskunnan2T2-876-1--3 edustajat kalatalousalueen kokouksiín;

Hoitokunnan esitys: Valitaan Harri Lahti, Jari Maunula ja Markku Lento.

HT Tarja

3/s

Päätös: Hoitokunnan esitys hyväksyttiin yksimielisesti
15. Valitaan osakaskunnan edustajat neuvonta-, ym. järjestöjen kokouksiin;

Hoitokunnan esitys. Heikki Niemi, Jari Maunula ja Markku Lento.
Päätös: Hoitoku

n na

n esitys hyvä ksytti i n yksi m ie isesti.
I

L6. Päätetään omistajakorvauksien ja viehemaksujen käytöstä;
Hoitokunnan esitys: Koska kalastusalueille tulevat omistaja- ym. korvaukset ovat vieläkin erittäin sekavassa
tilassa, ja mikäli niitä jaetaan hoitokunta valtuutetaan päättämään em. korvauksien käytöstä.
Päätös: Hoitokunnan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
17. Päätetää n hoitokunna n kokousten pöytäkirjojen

nä

htävil lä olosta;

Hoitokunnan esitys: Hoitokunnan pöytäkirjat ovat nähtävillä aina osakasten kokouksessa ja muulloinkin
hoitokunnan puheenjohtajalla.
Päätös: Hoitokunnan esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi päätettiin tutkia miten voitaisiin osakasten
tiedonsaantia parantaa sähköisillä välineillä. Suljettu WhatsApp ryhmä hoitokunnan ylläpitämänä voi olla
hyvä vaihtoehto hoitokunna n päätösten tiedottamiseen.
18. Päätetään Kalastusoikeuden vuokraamisesta Marinkaisten kalastajainseuralle ja Pohjanpään
kalastajainseuralle sekä korvaukset niistä;
Hoitokunnan esitys: Päätetään vuokrauksesta hoitokunnan esityksen mukaisesti. Hoitokunta voi

tarvittaessa tehdä pienet tekniset muutokset vuokrasopimukseen. Mikäli muutoksia tehdään, esitetään ne
seuraavassa osakaskunnan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin hoitokunnan esitys yksimielisesti siten muutettuna, että Marinkaisten kalastajainseura
ry:n vuosivuokra on 1-50 € ja Himangan Pohjanpään kalastajainseura ry:n vuosivuokra on hoitokunnan
esityksen mukainen 200 €.
Lisäksi päätett¡¡n, että osakaskunnalta vuokrasopimuksissa mainitun kalastusoikeuden lunastaneet
ma ksavat oikeudesta nsa 20 € kalenterivuodelta I unastamisen yhteydessä.
19. Päätetään laitumien vuokrauksesta vesijätöillä ja korvaukset niistä:
Hoitokunnan esitys: Laitumien vuokrat päättyvät 31..I2.2O2O. Hoitokunta valtuutetaan päättämään uudet
maanvuokrasopimukset kaikille halukkaille vuokraajille. Vuokrauksen hinta on 50 € /ha ja sopimukset
pyritään päättämään mahdollisimman pitkiksi, siten kun se EU-tukiehtojen mukaan mahdollista on.
Siikakarin saarta, Konttilan pauhaa, Nyppyä ja Länsipauhan etelä päätä ei vuorata. M¡käli alueella on vaikeat

luonnonolosuhteet, voidaan antaa L0 vuoden vuokrauksessa 2-3 vapaa vuotta vuokran maksusta.
Päätös: Esitys hyväksyttiin ja hoitokunnalle annettiin valtuus solmia vuokrasopimuksia edellä mainituin
reunaehdoin, Päätös oli yksimielinen.
20. Päätetään Timo Pajunpään vuokraoikeuden järjestelyistä Leppäkarvossa Kalajoella;
todetaan asiasta seuraavaa:
- Timo Pajunpää on esittänyt 17.I2.201-g osakaskunnan kokouksessa hyväksyttäväksi vuokraoikeuden%
siirtoa Elise Hakalalle, Asia on jäänyt silloin käsittelemättä sääntöjen perusteella.
- Timo Pajunpää on toimittanut Markku Lennolle 6.2.2020 kirjoituksen jolla hän vetää pois esityksensä

siirrosta.
Hoitokunnan esitys: Esitys todetaan rauenneeksi.
Päätös: Hoitokunnan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Pajunpää on samalla toimittanut uuden esityksen jossa hän siirtää % vuokraoikeudesta Santtu Pajunpäälle

todetaan asiasta seuraavaa:

=

4/s
- Pajunpäät ovat toimittaneet osakaskunnalle 2.12.2019 päivätyn vuokrasopimuksen (Kesämökin
vuokraoikeus).
- Timo Pajunpää ei ole pyynnöistä huolimatta toimittanut osakaskunnalle selvitystä siitä koskeeko vuokraus

vain kesämökkiä vai/ja myös vuokrattua tonttia.
- Timo Pajunpäällä ei ole Marinkaisten yhteisalueiden osakaskunnan kanssa solmittua maanvuokrasopimusta (ainoa).
- Maanmittauslaitoksen kirjaamislakimies on 21,.8,20t5 todennut kirjaamisviranomaiselle tulleen virheen,
- Marinkaisten kylän yhteisalueet (osakaskunta) on 12.I2.2015 pitämässään kokouksessa todennut Timo
Pajunpään vuokrasopimukset 1..L.2003 ja 9.5.2011 mitättömiksi. Samassa kokouksessa 7.5.2001- tehty
vuokrasopimus on todettu ilmeisen erehdyksessä tehdyksi vesialueelle jolle kyseisellä osakaskunnalla ei
silloin ollut toimivaltaa,
- pöytökirjan 29.4.201-6 Timo Pojunpdti ilmoitti:

22. Osakasten esittämät asidt: 7. Timo Pdjunpää ilmoítti tulleensa siihen tulokseen, ettö hönen
mökkipoikkansd on vesijötöllö jo tekevansä osokaskunnan konssa sqmqnlaisen vuokrasopimuksen kuin
muidenkin osakkaiden kanssa on tehty.
- Pajunpää ei ole suostunut ilmoitustansa toteuttamaan.
Hoitokunnan esitys: Uusi esitys käsitellään tässä kokouksessa.
L. Tìmo ja Santtu Pajunpäälle tehdään samanlainen maanvuokrasopimus kuin muillakin osakaskunnalta

mökinpaikan vuokranneilla on, sen jälkeen, kun Timo Pajunpää kirjallisesti purkaa aiemmat samalle paikalle
tehdyt vuokrasopimukset. Vaikkakin oikeudellisesti uusi vuokrasopimus mitätöi vanhan(t). Tämä siksi, että
virheellinen vuokraoikeuden kirjaus voidaan purkaa.
2. Osakaskunta ei hyväksy vain % mökin vuokraamista Santtu Pajunpäälle.
Perustelut: Kohtaan 1-. Esittely tekstissä ilmenevillä seikoilla ei Timo Pajunpäällä ole muunlaista oikeutta
osakaskunnassa kuin muillakaan osakkailla.
Kohtaan 2. Osakaskunta tekee periaate ratkaisun (alivuokralaisen) sallimisesta vuokraamillaan mökin
paikoilla. Hyväksytyissä maanvuokrasopimuksissa edelleen vuokraaminen ilman maanomistajan
suostumusta on kielletty. Mökkien vuokrat ovat huomattavasti alle käyvän hinnan ja osakasten käytössä,

joten mökkien edelleen vuokraus olisi osakaskunnalle epäedullista. Lisäksitodetaan, ettei mökkien
normaalin vieraanvaraisuuden mukainen muidenkin kuin vuokraajan käyttö ole kiellettyä.
Päätös: Timo Pajunpää ilmoitti keskustelun aikana, että hän ja Santtu Pajunpää solmivat samanlaisen
vuokrasopimuksen kuin muillakin osakaskunnalta mökinpaikkansa vuokranneilla on. Puheenjohtaja totesi,
että kokous on yksimielisesti päätöksenään hyväksynyt hoitokunnan esityksen kohta 1. Lisäksi todetaan,
että hoitokunnan esityksen kohtaa 2 ei tarvitse käsitellä asian ratkettua kohdan l" mukaisesti, jonka kokous
hyväksyiyksimielisesti. Hoitokunnan puheenjohtaja allekirjoittivuokrasopimuksen purkusopimukset ja jätti
vuokrasopimukset Timo Pajunpää lle al lekirjoitettava ksi.
2

1. Päätetään laavun ra kenta misesta Siika ka rii n;

Hoitokunnan esitys: Hankitaan laavu saaren eteläpäähän Risto Honkalalta kustannukset n, 2000 €.
Päätös: Keskustelun aikana useat esittivät, että parempi paikka olisi nykyisen sataman vieressä sen pohjoislaidalla. Kukaan eisinällään vastustanut laavun rakentamista, Kysyttäessä yksimielisestipäätettiin, että
hoitokunta etsii sopivan paikan kuunnellen saaressa mökkejä omistavia nykyìsensataman viereltä ja laavu
rakennetaan. Huomioon on otettava myös sataman mahdollinen ruoppaaminen, laiturit ja saniteetti tilat
lähistöllä.
la hjoituksen vastaa nottamisesta Ma nsikkakarilla;
Hoitokunnan esitys: Vastaanotetaan Marinkaisten kyläyhdistyksen lahjoitus.
Päätös: Todetaan ettei lahjoitus koske grillikatosta, joka on jo osakaskunnan omistama. Hoitokunnan esitys

22. Päätetää n

hyvåiksyttiin ykrimielisesti.
?3. Perìaalcpâìitðksenåi t*dst*an, ettåi yli ?SflO € tal*u*arviopiiåitökset kuulutetasn eriks*en
kokou skur¡l ulukse*sa,

P$ttös: Tehtiin periðâtepäütös tiists.
?3.a Tíedntusasii*t ja keskusteltavðt åsiät, joitta ei tÊ,hd¡ì päät{ihs¡ä;

Keskustelîiin vilkkaasti mm. pnlttopuiden loimittamisesta e ri tulenpito paikkoihin, luontopclkujen
parantamise*ta ja uuden avaamisesta L*hdonjtirvelle. Toivottiin ruuvikk*jen raivaamista Lennoniokisuulta.
Mnnsikkakarín uirnapaíkan viihtyvyyftå hsluttiin pârãntâã mm rakentamalla uimakoppi p*laneen tilalle.
Uut*fiå sijaltusk*hteånå *sitetti¡n tr¡tkittavakçi loma *sakke*n hankintaa *sakasten käyttiiön. Hoitakuntaa

evãxlettiin påräntamäân sisäisi$tä a¡ioista tiedùttemistð'
?3"b. Huitokçntê ün keskustellut viime kokouksers¿ esill* nousteista asakasten *sitlãmistä ssioistå jã
çsittåiå¡ kaRtanaan $åurãêväa:

- lasvun rakentamista Siikak¡riin pidetåiän kånnatettãvånâ'
- hoitskunnan toimesta ön pårånnettu viihtyvyyTtö Harjukarills, kattamalla puulato j* lahjoittarnalla puita.
- Karhilaiste$ kanssa yhteisen sÕramåån jakami*ta on valmisteftu ja jatketaån tåss$ koksuksessa.

- rahavarajen ssittaista iakamista rsakkaílle cn valnnisteltu liit*n jurirtin kansEa. Rahan jaka on
p*riaatt*esxa mahdellistâ, muttä siitä säêtðvð hytjty nn aik¡ huono kuluihin niihden.
- varmat r*han *íjoituskchteet Ðvät nåiin matalan korkokannan aikana låih*s kÕrnttnmia" Hcitnkunn¿lla ei
ole esittäå r¡sk¡ttörniii sijnituskohteita. Rahnvarojn vcidxan psrhaiten hycidy*tåiå k*hentamafla eri kohteita
ja varautua esim. kaavoittamâ*n rantoia.
þloitokunnnn kanta saatettiin o*akasten tietoÕn eikä niihin *llut *sakkailla huumautetlãvüs,
24. Pålitetäån tämân kckouksen virallisen paytiikirian nähtåiviliä Õlü$ätå.

Hnitokunnan esity* Knkouskuulutuk*sn mukaisesti.
Fâätðsr Hcitokunnan esitys hyv*ksyttiin yksímielisesti.
?5, {okÕuks*n päättämínen.

Holtokunnan erityr: Fuheenjchtaja pãåittää kCIkouksen.
Kokouksen puheenjchtaja piiätti kakaukse n J.?"3ü ja k¡itti o$ånottajia *siaÌlisestâ jå våsttlulliresta
pa

neutumitesta ¡si*ihin"

Marinkainen 4, heinäkuuta 2t2ü

.û

¿1,

**-6"Ê*/-'**Ç
Pentti Htelämäki puheenj*htaja jn sihtesri 1Lâ. ja 1?$

CIle

Markku Leñto s¡ht*eri

mms tänâän tarkastaneet tilmän kokou*pöytiikirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaìseksi.

Marinkainen ?q\einäkuuta 2020

-*"*

-3,qÅ{*

llseppo

)ùf ^

$

ffi*<^-+H¡rui

L'N"{,e*,ÅÍ¿#rdïægÅX
Allan Sysimetsä/

Föytäkirjan {Marinkaisten thteisalusiden csakaskunta 4.}.1ü?0} klrjaitusvirheen karjaur.

Poytðiklrjan terkastæiîisen jälk*en havaittiin kirjoitusvirhe pnytäkirja* ariakc,hdassa ãü, $.
KirjCIitusvirhs k*rjãtãâfi muûtÕrn P$iåitåisr Timn Pajunpäå ilmoitti keskuEtelun aikana, ettii h*in ja $a_nttg
Pajunpåiã solmivat sam¿nlaiEen vuokrascpirnuksen k*ìn muillakin osakaskunnalta mrìkinpnikkansa

vl¡okrsnneilla an.
ftjss¿i virå*ef#nen ¿nu*fo Fä#fó¡: Iinro PEunpriri ilmajftr kåskfisfdluil arl<rnc, eltrÌ åcin jtt Jarlcko Êcjrnpciri

solrniv*t samcnJnissn ru*kr*s*prrtru'tsrn &uirl nr¡¡illokin osofrsÀuRr¡a/f* rnð*inpr¡frÀansr vua&rûnneil/c nn.
Marinkainen 12.7.?0?û
6i¿

perltti

Ëtel;i rËäki

puheenjoht¡ja

rjantarkastaja

.- "å __.8* æ

t*arkt<u Lenlo sihteeri

#"Ål#rr.{'$ùffii

Allan Sysimetsäi pöytàki rjantarkdstala
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VALTAI(RJA
VALTUUT¡AJA (Kalatalousalueen jäsenenä oleva

osakaskunta, järjestö, yhteisö tai henkilö)

KIINTEISTö (riinteistötunnus/ -tunnukset)

Täten valtuutan/valtuutamme seuraavaa henkilöä käyttämään

yll[ mainittuun kiinteistöön

kalatalousalu..rrkokouksessa- I

kuuluvaa puhe- ja äänivaltaa

2020

-

Valtuutetun nimi:
Syntymävuosi:

Paikka ia aika:

Valtuutta¡a"/

F'UI,LMAKT
FULLMAKTSGIVARE (Delägarlag, forening, samfund eller person som är medlem i
fiskeriområdet)

FASTIGHET (fastighetsbeteckning/-ar)

Härmed befullmäktigar jag/vi följande person att använda till ovan nämnda fastighet hörande
på

a"n

zotg,,3 4

C--'

Den befullmäktigades namn:

Födelseår:

2.ð I L/

/q î4
0

Ort och datum

g
KALAIAL0UDEN l(Ë9KU5LlnfÛ

Ò

(1

ilalmin Kauppatie ¿6,00700 Helsinki | ¡hven,nel

{
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?6Ð
VALTAKIRJA
VALTUUTTAJA

€o/., nq /'r) o-9A
KtrNTEISTö
?/- /
Yt

kuuluvaa ouhe-

Valtuutetun
Syntymävuosi:

Paikkaja aika:

-tunnukset)

seuraavaa henkilöä käyttämäåin yllä mainittuun kiinteistäön

Täten

¿ê22
æ.

äänivaltaa

,<?tû

ø:is /5
t?V 1

b

ft

hÒ

kalatalousalueenkokouksessa?ô

/?

Ía/"-'A

' {1 lz

ì ja .t'1, e.ogu

allekirjoitus

V<.t 4/¿o

järjestö, yhteisö tai henkilö)

oleva

€
nimenselvennvs:

K*n-VL'
Ko

ùa

Aha

(Delilgarlag, ftirening, samfund eller person som ár medlem

i

fiskeriområdet)

FASTIGHET

Hilrmed

jag/vlftiljande person att använda till ovan nämnda tastighet hörande

rösträtt på
fiskeriområdes stämma
Den

namn:

Födelseår:

Ort och datum:

underskrift och namnftirtydligande

den

/

zor9.

3,\

VALTAKIRJA

<

VATTUUTTAJA (Kalatalousalueen jäsenenä oleva osakaskunta, ¡är¡esttL yhteisö tai h-enkilöl

KllNfElStö (Kiinteistötunnus/+unnuksetl

Täten valtuutan/valtuutamme seuraavaa henkilöä käWtämään yllä mainittuun kiinteistöön kuuluvaa

puhe-jaäänivaltaa-kalata|ousalueenkokouksessa-l-2oL9.
Valtuutetun nimi:
Syntymävuos¡:

_

Paikka ja aika

Valtuuttajan/valtuuttajien allekirjoitus ja nimenselvennys:

FULTMAKT
FUTTMAKTSGIVARE (Delägarlag

V""

förening samfund eller person som år medlem i fiskerlområdetl
ú(

Io--r-

<r \q

FASTIGHET (fastighetsbeteckning/-ar):

Härmed befullmäkigar jaglviföljande person att använda till ovan nämnda fastighet hörande rösträtt
t\
o
zrlrg.J.u a"
mrådes stämma den
P-E$o O
tt

/

-str

f-.\I

Den befullmäkigades
Födelseår:

leÍz
¡-

Ort och datum

F

un

tL

tq.8,
och namnföftydligande
ai

dl¿t<*S

g(=âL

:
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VALTAKIRJA

VALTUUTTA]A

Välikannu ksen ssakaskunta

KÏÏNTEISTO

2L7-876-6-0

a

Välikannu ksen vesioikeudel I inen
kylä, johon kuuluu Tomujoki

Täten valtuutamme seuraavaa henkilöä käyttämään
'¡¡lläntiirlttuun vesialueeseen kui"¡li¡vaa puhe- ja äänivaltaa
Kalastusalueen varsinaisessa kokouksessa Tomujoen
kylätalolla 2O,04.2A22 klo 16. Os" To¡r¡ujoentie 318,
Kalajoki (Himanka)

Valtuutetun nimi
Syntymäa ika

Paikka
Va ltu

Jouni Tapio
23.O4.1951

ja aika

uttaja n a llekirjoitus

,z':6'/21 ,Lr-r'â,
Leila Keski-Korpi sihteeri

Kannus 19.04.2022
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VALTAKIRJA

Suomen Kalastusopaskilta ry:n hallitus on22.3.2022 nimennyt Miika Lahnalammen Suomen
Kalastusopaskillan edustajaksi Keski-Pohjanmaan kalatalousalueelle.
Va lta

kirja on voimassa L2.4.2022

-

30.4.2025.

Pyydämme jatkossa lähettämään kalatalousalueen kokouskutsut suoraan edustajallemme
osoitteeseen:
m i ika tO ka

lastusoalve lut.fi

Vantaalla L2.4.2O22

,to

(ì^-

4l ¿t

ø,¿,"/r^-

Markku Tiusanen

Henrik Rehbinder

Puheenjohtaja

Va ra pu

Suomen Kalastusopaskilta ry

Suomen Kalastusopaskilta ry

heenjohtaja/ka lata lousa luevastaava

5,ì

tr (ta),/
VALTAKIRIA

V-ALTUUTTAIA.

Valrka$nr+kscßosak-askr+r.rta

KÏÏNTEISTO

2L7-876-6-0
Välikann uksen vesioi keudell inen
kylä, johon kuuluu Tomujoki

Täten valtuutamme seuraavaa henkilöä käyttämään
yiiämainittu¡¡n vesialueeseen k¡¡uluvaa puhe- ja äänivaltaa
Kalastusalueen varsinaisessa kokouksessa Tomujoen
kylåitalolle 20.94,2&22 k!.a f a- clç- Tcunr-'iseRtie 319.
Kalajoki (Himanka)

Valtuutetun nimi

Aulis Vuotila

Syntymäa ika

18. 1 L .t949

Paikka
Va ltu

ja aika

uttaja n

a

Kannus 19.04.2022
I

leki

rjoitus

tbd
/--"2'
Leila Keski-Korpi sihteeri /
/'-^'/E

3.1
La-(tÐ

VALTAKIRJA
K-P:n kalatalousalueen kokoukse en 2O.4.2O22

Lohtajan Kalastajainseu ra
Hallituksen kokous

Pöytäkirjaote 7/2022
24.2.2022 klo L8.00

eg

KOKOUSEDUSTAJA K-P:n KALASTUSALU EEN KOKOU KSEEN 4-2022

Ehdotus:

PuheenjohtajaehdottaaJoukoKuoppala

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotettuna.

Otteen asianmu kaisesti tarkastetusta ja a llekirjoitetusta
pöytä ki rjasta oikea ksi tod istaa :

c/n*AM
ssilä

sihteeri

þ-ê?¿-T*A*QðSå. q
KESKI-POHJANMAAN

KALATALOUSALUE

KUTsU/AslALlsrA

uuóì-îlú

<P.

Kalatalousalueen varsinainen kokous
Aika:
Keskiviikko 20.4.2022, klo 16.00, valtakirjojen tarkastus 15.30 alkaen

Paikka:

7.4.2022

sivu

1/

2

ø4,âoaa
t¿-l.o¡[å.¿o

Tomujoen kylätalo, Tomujoentie 318, Kalajoki (Himanka)

¡-rrÎÊ

¿, 4

HUOM! Kokouksen äänioikeutetuille jäsenille varataan mahdollisuus osallistua kokoukseen myös ,t
verkkovhtevden kautta (Teams). Verkkoyhteydellä kokoukseen osallistuvien toivotaan ilmoittavan
sähköpostivhteystietonsa (ia toimittavan valtakiriansal toiminnanjohtajalle 13.4.2022 mennessä. Verkon
kautta kokoukseen osallistuville toimitetaan linkki kokoukseen ja osallistumisohjeet viimeistään maanantaina
19.4.2022.
Asialista

1.

Kokouksen avaaminen

2.

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

3.

Hyvä ksytää n osa I I istujal

uettelo ja

ää

nestysl uette lo

Päätös:
4

Käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Keskustelu: Kokouksen on kutsunut koolle ka lata lousalueen ha llitus.
Kokouskutsu on toimitettu kalatalousalueen tiedossa oleville jäsenyhteisöille sähköpostina sekä
postikirjeenä 6.4.2022 niille yhteystietonsa kalatalousalueelle ilmoittaneille jäsenyhteisöille, joiden
sähköpostiosoitetta ei kalatalousalueelle ollut em. päivämäärään mennessä tietoon saatettu.
Kokouksesta on julkaistu ilmoitus alueen verkkosivuilla 6.4.2022
Päätös:

5

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

6.

Vahvistetaan vuoden 2021 toimintakertomus sekä tili npäätös:
Esitys: Hallituksen kertomus vuoden 202L toiminnasta on tämän kutsun liitteenä samoin
toimintavuodelta 2021 laadittu tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajan lausunto. Muut
tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.
PäätöS:

7

Päätetään tili- vastuuvapauden myöntämisestä
Päätös:

8.

Vahvistetaan vuodelle 2022 laadittu to¡m¡nta- ja varainkäyttösuu nnitelma
Esitys: Hallituksen laatima toimintasuunnitelma sekä varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2022 ovat
tämän kutsun liitteenä
Päätös:

9.

Valitaan kalatalousalueen tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja vuodelle 2022
Esitys

(4

KESKI-POHJANMAAN

10.

KALATALOUSALUE

¡

KUTsU/AslALlsTA

7.4.2022

sivu 2 | 2

Valitaan kalatalousalueen hallitukseen 7-11jäsentä. Valitaan hallituksen jäsenistä yksi
pu heenjohtajaksi ja yksi varapu heenjohtajaksi
Esitys: Kalatalousalueen järjestäytymiskokouksessa 13.2.z}tg valittiin hallitukseen 8 jäsentä. Vuoden
2021 varsinainen kokous lisäsi hallitukseen yhden jäsenen. Vuonna 2022 erovuoroisina ovat Arto
Hautala ja Riitta A. Tilus.
Päätös:

Lt.

Vahvistetaan korvausvarojen jakaminen vesialueen omistajille
Esitys: Hallitus on kokouksessaan2.I2.2021 päättänyt esittää varsinaiselle kokoukselle tämän kutsun
liitteenä olevan esityksen vuodelta 2020 kertyneiden ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen
päätöksellään24.3.202I (VARELY L723/2O2I;15.158 €) kalatalousalueen jaettavaksiosoittamien
omistajakorvausten jakamiseksi vesialueiden omistajille. Alle 50 € korvausosuuksia ei kalastuslain 835
2. momentin mukaan jaeta vesialueiden omistajille, vaan ne s¡irtyvät kalatalousalueen käyttöön. Ne yli
50 €:n korvausosuudet, joiden omistus- ja tilitietoja ole kalatalousalueelle toim¡tettu, jäävät
kalatalousalueen tilille t¡llittämättöminä varoina ja ne siirtyvät kalatalousalueen käyttöön kolmen
vuoden kuluttua jakopäätöksen tekemisestä, mikäli sinä aikana em. yhteys- ja tilitietoja ole
ka lata lousa lueen tietoon saatettu.
Päätös:

12.

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

13.

Keski-Pohjanmaan kalatalousalueelle laaditun käyttö- ja hoitosuunnitelman vahvistaminen
Esitys: Hallitus esittää kalatalousalueelle laaditun ja jäsenistölle (L0.3.2022 ja 18.3.2O22 svel
sähköpostitse toimitetun sekä kalatalousalueen internet -sivuille (https://keskipohianmaankalatalousalue.filhallinto) nähtäväksi esitetyn (LO.3.2022 ja 18.3.2022 sve) käyttö- ja
hoitosuunnitelman vahvista mista
Keskustelu:

t4.

Muut asiat:
Esitykset: Mahdolliset muut kokouksessa keskusteltavaksi esitettävät asiat
Keskustelu:

15.

Kokouksen päättäminen
Tervetuloa

!

Keski-Pohjanmaan kalatalousalueen hallitukselta toimeksi saaneena

Eero Hakala
toiminna njohtaja
Kokouksesta laadittava pöytäkirja asetetaan asianosaisten nähtäville Kokkolan kaupungin
ilmoitustaululle (Kaupungintalo, Kauppatori 5, Kokkola ja https://www.kokkola.filkuulutukset/ )
sekä Keski-Pohjanmaan kalatalousalueen internetsivuille (https://keskipohianmaankalatalousalue.filhallinto | 3.5.2022 - 3.6.2022 väliseksi ajaksi.

Nähtävilläolokuulutukseen liitetään ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.

1*L?{r^.aDaâ4
KESKI-POHJANMAAN KALATALOUSALUE

KUTSU/ASIALISTA

283.3022

sivut |

2

7,¿',,eÞ2Þ.

kokous

L'I5TA
Kalatalousalueen varsinainen
Tiistai 23.4.2O2L, klo 16.00, valtakirjojen tarkastus 15.30 alkaen

Aika:

Paikka:

4

Tomujoen kylätalo, Tomujoentie 318, Kalajoki (Himanka)
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HUOM!

Kokouksen äänioikeutetuille jäsenille varataan mahdollisuus osallistua kokoukseen myös
t
verkkovhteyden kautta (Teams). Verkkoyhteydellä kokoukseen osallistuvien toivotaan ilmoittavan 2û
)
sähköpostivhtevstietonsa (ia toimittavan valtakiriansal toiminnanjohtajalle 13.4.2022 mennessä. Verkon
kautta kokoukseen osallistuville toimitetaan linkki kokoukseen ja osallistumisohjeet viimeistään maanantaina
19.4.2022.
Asialista

1.

Kokouksen avaaminen

2

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

3

Hyväksytään osallistujaluettelo ia äänestysluettelo
Päätös:

4.

Käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Keskustelu: Kokouksen on kutsunut koolle ka latalousalueen ha llitus.
Kokouskutsu on toimitettu kalatalousalueen tiedossa oleville jäsenyhteisöille sähköpostina sekä
postikirjeenä 6.4.2022 niille yhteystietonsa kalatalousalueelle ilmoittaneille jäsenyhteisöille, joiden
sähköpostiosoitetta ei kalatalousalueelle ollut em. päivämäärään mennessä tietoon saatettu.
Kokouksesta on julkaistu ilmoitus alueen verkkosivuilla 6.4.2022
PäätöS:

5

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

6

Vahvistetaan vuoden 2021 toimintakertomus sekä tilinpäätös:
Esítys: Hallituksen kertomus vuoden 2021 toiminnasta on tämän kutsun liitteenä samoin
toimintavuodelta 2021 laadittu tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajan lausunto. Muut
tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.
Päätös:

7

Päätetään tili- vastuuvapauden myöntämisestä
Päätös:

8.

Vahvistetaan vuodelle 2022 laadittu toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma
Esitys: Hallituksen laatima toimintasuunnitelma sekä varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2022 ovat
tämän kutsun liitteenä
Päätös:

9.

Valitaan kalatalousalueen tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja vuodelle 2022
Esitys

KESKI-POHJANMAANKALATALOUSALUE
10.

KUTSU/AS|AL|STA28.3.3022 sivu2l2

Valitaan kalatalousalueen hallitukseen 7-11jäsentä. Valitaan hallituksen jäsenistä yksi
puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi
Esitys: Kalatalousalueen järjestäytymiskokouksessa L3.2.2019 valittiin hallitukseen 8 jäsentä. Vuoden
202L varsinainen kokous lisäsi hallitukseen yhden jäsenen. Vuonna 2022 erovuoroisina ovat Arto
Hautala ja Riitta A. Tilus.
Päätös:

tt.

Vahvistetaan korvausvarojen jakaminen vesialueen omistajil le
Esitys: Hallitus on kokouksessaan 2.12.202L päättänyt esittää varsinaiselle kokoukselle tämän kutsun
liitteenä olevan esityksen vuodelta 2020 kertyneiden ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen
päätöksellään24.3,2O21(VARELY 1723/202L;15.158 €) 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
ka lata lousa lueen tietoon saatettu.
Päätös:

t2.

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

13.

Keski-Pohjanmaan kalatalousalueelle laaditun käyttö- ja hoitosuunnitelman vahvistaminen
Esitys: Hallitus esittää kalatalousalueelle laaditun ja jäsenistölle (10.3.2022 ja 18.3.2022 sve)
sähköpostitse toimitetun sekä kalatalousalueen internet -sivuille (https://keskipohianmaankalatalousalue.filhallinto) nähtäväks¡ es¡tetyn (1O.3.2022 ja t8.3.2022 sve) käyttö- ja
hoitosuunnitelma n va hvistamista
Keskustelu:

14.

Muut as¡at:
Esitykset: Mahdolliset muut kokouksessa keskusteltavaksi esitettävät asiat
Keskustelu:

15.

Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!
Keski-Pohja nmaan kalata lousalueen ha llitukselta toimeksi saa neena

Eero Hakala
toiminna njohtaja
Kokouksesta laadittava pöytäkirja asetetaan asianosaisten nähtäville Kokkolan kaupungin
ilmoitustaululle (Kaupungintalo, Kauppatori 5, Kokkola ja https://www.kokkola.filkuulutukset/ )
sekä Keski-Pohjanmaan kalatalousalueen internetsivuille (https://keskioohianmaankalatalousalue.filhallinto | 9.5.2022 - t.6.2O22 väliseksi ajaksi.

Nähtävilläolokuulutukseen liitetään ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.
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KERTOMUS KESKI.POHJANMAAN KALATALOUSALUEEN TOIMINNASTA
1.1.

-

31.12.2021

1. Yleistä
Keski-Pohjanmaan kalatalousalueen varsinainen kokous pidettiin Koronapandemian jatkumisen
vuoksi osin paikalla ollen osin etänä huhtikuussa Kokkolassa. Muutoinkin koronaviruspandemia
sävytti kalastalousalueen toimintaa koko toimintavuoden ajan. Vaikka kalatalousalueiden käyttö- ja
hoitosuunnitelmien laadintaan oli säädöksin annettu jatkoaikaa vuoden 2021 loppuun saakka, ei
suunnitelmaa Keski-Pohjanmaalla saatu määrtiaikaan mennessä laadittua. Konkreettisinta
kalatalousaluetoimintaa oli kalanviljelytoiminta Lestijoen kalanviljelylaitoksella.

2. Hallinto
Hallituksen koolle kutsumassa varsinaisessa kokouksessa23.4.2021 Kokkolassa oli paikalla 14
henkilöä, jotka edustivat 10:tä äänivaltaista yhteisöä ja kokonaisäänimäärä oli23 atuÍä. Kokous

vahvisti vuoden 2020 tilinpriätöksen

ja

toimintakertomuksen sekä käsitteli muutoinkin

varsinai selle kokoukselle såiännö s sä määrättyj ä asio ita.
Varsinaisessa kokouksessa valittiin hallitukseen kaksi (arvan mukaan) erovuoroista jäsentä sekä
yksi jäsen hallituksen toiminnasta eronneen jäsenen tilalle. Hallitukseen valittiin seuraavaksi

kolmivuotiskaudeksi Hakan Bystedt, Sakari Lätti, Tomi Suhr ja Aulis Vuotila (erovuorossa
olivat Hfüan Bystedt, Sakari Lâtti ja Aulis Vuotila) sekä Antti Ojalan tilalle Mika Yli-Soini.
Muut hallituksen jäsenet olivat Michael Hagström, Arto Hautala, Risto Salmela ja Riitta A.
Edellä mainituista hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Riitta A. Tilus ia
varapuheenjohtajaksi Arto Hautala. Vuonna 2022 erovuorossa oleviksi hallituksen jäseneksi
todettiin Arto Hautala ja Riitta. A. Tilus. Kokous totesi Sakari Lätin toimivan kalatalousalueen
varsinaisena jaHarri Lahden varaedustaj anakalataloudellisessa yhteistyöryhmässä sekä nimesi
Tilintarkastustoimisto Hukka Oy:n Kalajoelta tili- ja toimintavuoden 2021 tilintarkastajaksi.
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 2 kertaa. Hallitus valitsi Keski-PohjalìmÍutn
kalatalousalueen vastaavana toimihenkilönään Eero Hakala toiminnanjohtajatehtävien hoitajaksi
vuoden 2021 ajaksi. Muu hallituksen päätöksenteko kohdistui lakisåiäteisten tehtävien
hoitamiseen.

Tilus.

3. Kalatalousalueen talous
Kalatalousalueen tuotot koostuivat Lestijoen kalanviljelylaitokselta istutuksiin toimitettujen
poikasten korvauksista, jakamatta jätetyistä alle 50 euron omistajakorvausosuuksista sekä
kalatalousaluetoimintaan osoitetusta (Varsinais-Suomen ElY-keskus) toiminta-awstuksesta ja
kalatalouden edistämisvaroista saadusta kalastuksenvalvontahankeavustuksesta.

Oman toiminnan tuottoja olivat vuodelta 2019 kertyneet jakamattomat (< 50,00 €)
omistajakorvausosuudet 1.342,43 € sekä Lestijoen Yhteisluvan lupasaatavan (luottotappioksi
kirjatut) lyhennykset (Pauli Märsylä) ll2,9l €. Oman toiminnan tuottoja oli siten 1.455,34 C.
Kun oman toiminnan kuluja ei ollut, muodostui oma toimintaL455,34 €. ylijäämäiseksi.
Kalatalousalueen hallinnassa olevalta Lestijoen kalanviljelylaitokselta toimitettiin kalanpoikasia
istutuksiin 6.976,80 euron veffan ja Eero Hakala korvasi hoitovirheen aiheuttaman
poikastappion arvon menetystä 400,00 €:n verran. Kalanviljelytoiminnan kokonaistuotot olivat
siten 7376,80 €. Kalankasvatustoiminnan ylläpitokuluja (sähkö-, puhelin- ja korjauskulut sekä
tarvikehankinnat) kertyi toimintavuonna 1.632,61 €. Kalanviljelylaitoksen hoito aiheutti
5.693,00 euron palkkiokulut (kalanviljelytöistä ProAgria Keski-Pohjanmaa/Eero Hakala,

tuntikirjanpito kertomuksen liiueenä 1). Muita kuluja kertyi matkakulukorvauksina 32,90 e.

Kalanviljelytoiminnan kokonaismenot

olivat 7.358,5I €. Kun vuoden

lopussa

kalanviljelylaitoksella olleen kalamäärän (150.000 taimenen mätijyvää) arvo oli 9.500 € ja
alkavassa taseessa kalamtiärän arvo oli 1.050 €, muodostui kalavaraston arvoksi vuoden lopussa
8.450,00 €. Kun toimirurallinen tulos kalanviljelytoiminnassa oli 18,26 € ylijriämäinen ja
kalavaraston arvo kasvoi 8.450,00 €:a muodostui kalanviljelytoiminnan tulos kirjanpidollisesti
8.468,26 € ylij äämäiseksi.
Varsinais-Suomen ElY-keskuksen päätöksellä VARELY/46512020, 18.4.2020 KeskiPohjanmaan kalatalousalueelle osoitetusta vuoden 2020 toiminta-avustuksesta siirtyi 2.839,45
euroa vuonna 2021 käytettäväksi. Tämä siirtyvä avustuserä käytettiin myöntötarkoitukseensa
vuoden 2021 aikana. Varsinais-Suomen ElY-keskuksen päätöksellä VARELY 9112021,
16.3.202I kalatalousalueelle myönnettiin toiminta-avustusta 11.745,00 €. Käytettävissä ollut
toiminta-avustusmäärä oli siten 14.134,45 €,. Avustuksesta käytettiin toimintavuoden aikana
toiminnanjohtajapalveluiden hankkimiseen 7.400,00 € (tuntilistaus toiminnanjohtajatöistä
kertomuksen liiueenä 2). Valistustoimintaan käytettiin 601,00 € (ennakkomaksu I hallituksen
jäsenen osallistumisesta valtakunnallisille kalatalousaluepäiville 15-.17.2.2022 ja alueen
nettisivujen alustamaksu). Kalatalousalueen kokouksista (2 hallituksen kokousta) aiheutui
379,65 € kulut ja niihin liittyen hallituksen jäsenille korvattiin matkakuluj a 461,33 €:n arvosta.
Varsinaisen kokouksen pöytäkirjan ja verkkosivujen kåiännöstyöt suomesta ruotsin kielelle
muodostivat 621,45 euron kuluerän. Muita kalatalousaluetoiminnan merkittäviä menoeriä
aiheutui kalanviljelylaitoksen aiheuttamista muista kuluista 509,I7 €. Muita kuluja (rahaliikenne
ja posti ym.) oli t35,43 €. Tietosuojavastaavan palkkio ja tilintarkastus muodostivat 420,00
euron menoerän. Kaikkiaan toiminta-avustukseen kuuluvia kuluja oli 10.635,02 €, joten vuoden
2022 aikana käytettävaksi siirtyi 3.499,43 euron avustusosuus. Toiminta-avustuksen käytöstä on
laadittu erillinen selvitys KEHA-keskuksen lomakkeelle.
Varsinais-Suomen ElY-keskus myönsi päätöksellään VARELY6l8l202l, 8.4.2021 KeskiPohjanmaan kalatalousalueelle 5.000 € avustuksen kalastuksen valvonnan jåirjestämiseen. Tästä
summasta VARELY suoritti 2I.4.2021 maksuennakkona 500 €. Kalatalousalue ei Koronan ja
siihen liittyvien syiden takia saanut toteutettua valvontahanketta vuoden 2021 aikana, joten se
haki jatkoaikaa vuoden 2022Ioppuun saakka hankkeen toteuttamiseen. Varsinais-Suomen ELYkeskuksen myönsi priätöksellään VARELY16181202l,3.l.2022 hankkeelle jatkoaikaa vuoden
2022loppuun saakka. Kun hankkeesta ei aiheutunut vuodelle 2021kulu4 siirtyi koko myönnetty
avustusmäärä (5. 000,00 €) vuonna 2022 käytettäväksi.
Kalatalousalueen tuotoiksi laskettavia tuloja oli toiminta-avustus mukaan lukien kaikkiaan
19.467,16 euroa. Toiminnasta aiheutuneita suoria kuluja oli kaikkiaan 17,993,53 euroa.
Toiminta-ylijäämä oli siten 1.473,63 €. Kun tähän lisätåiän tuloksi laskettu kalavaraston muutos
8.450,00 € muodostui vuoden 2021 tuloslaskelmassa laskennalliseksi ylijäämäksi 9.923,63
euroa.

oli vaihto-omaisuutena alueen viljelykalasto, jonka arvo oli vuoden 2021
lopussa 9.500,00 €. Lyhytaikaisia saamisia ei ollut. Kalatalousalueen pankkitilin saldo oli
vuoden 2021 oli lopussa 20.2214,64 € (aloittava saldo 31.12.2020 oli 7.774,32 €). Siten
vastaavan loppusummaksi muodo stui 29 .7 | 4, 64 euroa.
Taseessa vastaavana

Vastattavana oli tilikauden2020 alijäåimän muodostama oma negatiivinen pääoma (-709,84 €)
pääoman arvo oli
vuoden lopussa 9.213,79 €.
Vieraaksi pääomaksi merkittiin pitkaaikaisina velkoina vuosilta 2018
2019 kertyneet
tilittämättömät omistajakorvaukset (omistaja tai pankkiyhteys ei ollut alueen tiedossa) 1.959,64
€. Tilittämättömät omistajakorvausvarat siirtyvä kalatalousalueen omaisuudeksi kolmen vuoden

jatilivuodelta2l2l muodostunut laskennallinen ylijäämä 9.923,63 €, eli oman

ja

C:\Users\eero.hakala\Documents\KALAT\KP
7
-liitteet\Toimintakertornus
202

I

hall es.docx

KALATALOUSALUE\pöytäkirjat\Yleiset kokoukset\2O22Warsinaisen kokouksen 2022 kutsun

4
q C\ t
päästäkorvaustenmaksuunpanon
Lyhytaikaista vierasta pââomaa olivat tase-erittelyssä selvitetyt ostovelat I.698,87 €,. Muina
velkoina olivat arvonlisäverovelaksi merkitty laskennallinen arvonlisäveron palautussumma
2.315,10 € sekä vuoden 2020kalastonhoitomaksuista kertyneet omistajakorvaukset 15.158,01 €
sekä vuodelta202l vuodelle 2022 särtyvä toiminta-avustusterâ 3.499,43 € ja ennakkona saatu
valvontahankkeen edistämisvara-avustuserä 500,00 €. Vastattavan loppusummaksi muodostui
näin ollen 29.714,64 €,.

jälkeen.

Yleishuomiona kalatalousalueen vuoden 202I taloudesta voidaan sanoa, että alueen toimintaavustukset riittavat niukin naukin välttämättömien lakisääteisten toimien hoitamiseen.
Kalanviljelytoiminta kantoi taloudellisesti itse itsensä ja sitä rasittivat loppuvuonna
Luonnonvarakeskukselta Lestijoen kalanviljelylaitokselle sijoitetun mätierän aiheuttamat
hoitokulut. Korvauksia mätierän haudonnasta on odotettavissa vasta vuonna2022. Laitoksella
olevan mätierän arvo on laskennallinen ja se realisoituu, jos on realisoituakseen vuoden 2022
aikana.

Tärkeimmät tapahtumat
Yleinen toiminta: Kalatalousalueen merkittävimmät tapahtumat liittyivät säädöksissä ja
säännöissä määrättyjen tehtävien hoitamiseen Keskeiset hallintotapahtumat on esitetty tämän
kertomuksen kohdassa 2. Hallitus otti alueen puolesta kantaa mm. Kokkolan edustan
4.

kaupalliseen kalastukseen.
Kalanviljelytoiminta: Kalastusalueen hallinnassa olevalla Lestijoen kalanviljelylaitoksella
arvioitiin loppuvuodesta 2020 olevan noin 2500 kesänvanhaa kesäkauden surullisesta
kasvatuskaudesta selviytynyttä meritaimenenpoikasta. Alkukesän istutuksiin altaista löytyi
kuitenkin 3060 poikasta. Poikaset istutettiin Luonnonvarakeskuksen kanssa tehdyn sopimuksen
mukaisesti Le stij oen påiäuoman latva-alueille.
Maaliskuulla laitokselle tuotiin noin 100.000 Lestijoen kantaa olevaa mätijyvää. Näistä
haudottiin ja esikasvatettiin sekä istutettiin Luonnonvarakeskuksen kanssa tehdyn
suorahankintasopimuksen mukaisesti Lestijoen yläosalle sekä sivupuroihin 84.600 esikesäistä
meritaimenpoikasta. Istutustoimiin osallistui lukuisa joukko Lestijokivarren
kalatalousyhteisöjen talkoolaisia. Kesäkauden 2021, eli kesäkuun 10. päivästä lokakuun 19.

oli tyhjillään.

Lokakuussa laitokselle tuotiin
Luonnonvarakeskuksen Laukaan laitokselta haudontaan arviolta 150.000 meritaimenen
mätijyvää. Järjestelyyn jouduttiin, koska Luken Laukaan laitoksella ei ollut mittavan remontin
takia säilytystiloja em. mätierälle. Mätierän haudonnasta, kuoriuttamisesta, alkuruokinnasta ja
istutuksien hoitamisesta sovittiin (Luke/Heinimaa ja KP kalatalousalue/Hakala) tehtävän
samantyyppinen suorahankintasopimus talven 2022 aikana, mitä oli tehty keväälla 2021
luovutetun ja istutetun mätierän hoidosta. Kalanviljelytoiminnasta vastasi Eero Hakala
(ProAgria Keski-Pohjanmaan Kalatalouskeskus). Kalanviljelytunteja h¿inelle kertyi 155 ja
toiselle laitoksen hoitajalle Arto Hautalalle joitain kymmeniä. Tämän lisäksi laitosviljelyn ja

päivään saakka kalanviljelylaitos

istutusten parissa tehtiin kirjaamatonta talkootyötä kaikkiaan noin 75 tuntia.
Omistajakorvaukset; Hallitus esitti Kalpa- järjestelmåiän tukeutuen vuodelta 2019 kefineistä
kalastonhoitomaksuista vesialueiden omistajille vuonan 202I tuloutettavien korvausten jaossa
käytettävän vuonna 2019 käytettyjä jakoperiaatteita. Varsinainen kokous päätti 23.4.2021 jakaa
em. esityksen mukaisesti korvaukset niihin oikeutetuille ja yhteystietonsa alueelle toimittaneille
vesialueomistusyksiköiden omistajille. Korvaustilityksestä on kooste kertomuksen liitteenä 3.
Hallitus käsitteli vuodelta 2}2}kefineiden omistajakorvausten jakoesitystä syyskokouksessaan
japaätti esittää em. varata jaettavaksi aiemman käytännön mukaisesti.
Tiedonvälitys:Kalatalousalue toimitti yhden jäsenistölle osoitetun sähköisen tiedotekirjeen sekä
välitti viisi Kalatalouden Keskusliiton koostamaa Ahvenpostia hallituksen ja jäsenyhteisöjen
tietoon. Kalatalousalue valmisteli ja otti helmikuussa 2021kâyttöön Kalatalouden Keskusliton

ja Etelä-Savon ammattioppilaitoksen (XAMK) tuella alueelle

verkkosivut (h$plkgskf

pohjanmaankalatalousalue.fi). Sivusto perustettiin Zoner 'WP-Cloud -yrityksen WordPress
j
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alustalle ja sen ylläpitäjäksi hallitus määräsi Eero Hakalan.
Kalastulcsenvalvonta: Kalatalousalueen hallituksen mukaisen periaatepåiätöksen mukaan, alue
itse ei harjoita merkittävissä måiärin kalastuksen valvontaa, vaan se tukee jäsenyhteisöjään
valvonnan järjest?imisessä. Kalatalousalueen hallitus haki ja sai valvonnan organoisoimiseen ja
yhteistoiminnan lisäämiseen tarkoitettua avustusta kalatalouden edistämisvaroista. Hanketta ei
mm. Koronatilanteen aiheuttamien vaikeuksien takia kyetty toteuttamaan vuoden aikana ja
hankkeelle haettiin ja saatiin jatkoaikaa vuoden 2022loppuun saakka.

Yhteislupa-asiat: Kalatalousalue katsoi, ettei se toistaiseksi ota lupaosapuolena osaa
viehekalastuksen yhteislupiin, mutta se tukee yhteislupa-alueiden muodostamista
toimialueelleen roolilleen kuuluvalla tavalla.

Käyttö- ja hoitosuunnitelman toteuttaminen
Hallitus teki toimeksiannon ja sopimuksen Keski-Pohjanmaan kalatalouskeskukselle
kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimisesta vuoden 2021 aikana. Käyttö- ja
hoitosuunnitelmatyön pohjaksi kalatalousalueen jäseniltä pyydettiin kevättalvella näkemyksiä
alueen kalatalouden nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä sekä säätelytarpeesta. Käyttö- ja
hoitosuunnitelmatyön eteneminen takerteli osin samoista syistä kuin valvontahankeen
toteuttaminen. Suunnitelman laatijan ilmoitettua, ettei suunnitelma valmistu määräaikaan
mennessä, päätti hallitus joulukuussa 2021, että käyttö- ja hoitosuunnitelman rannikko-osan
laadinnan avuksi perustetaan työryhmä, johon nimettiin Michael Hagström, Sakari Lätti, Hannu
Siipola ja Tomi Suhr. Työryhmrin ja suunnitelman laatijan pitaa saada työnsä (luonnos
suunnitelmaksi) valmiiksi vuoden 2022 v ar sinaiseen kokoukseen mennes sä.
5.

Lähiajan nåikymät
Kalatalousalueen vahvistama käyttö- ja hoitosuunnitelma otetaan käyttöön kaikkea alueen
kalataloutta ohjaavana työkaluna kesäkauden 2022 aikana. Kalatalousaluetoimintaan ohjautuu
tulevina vuosian nykyistä enemmän toiminta-avustusta. Tämän toivotaan helpottavan
kalatalousaluetoiminnan yleistä järjestämistä. Koronapandemia jatkunee edelleen ja se
aiheuttanee erityisjärjestelyjä mm. varsinaisten kokousten järjestämisissä.
6.
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Oma toiminta

L.7.-3L.12.2021 t.t.-37,72.2020

E

rotu s
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Varsinainen toim¡nta

Myyntituotot
3020, Muut tuoloT24%
Myyntituotot yhteensä

Muut tulot
3023, Muut tuotot 0%

80, 65

tt2,9r

80, 65

0

-2846,55

-3031,97

3026, Omistaja korvaukset enint. 50e
Muut tulot yhteensä

1342,43
1342,43

Tuotot yhteensä

1455,34

2846,5s
1560,11
4406,66
4487,31

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

t455,34

4487,3r

2 Kalanviljelytoiminta

32,26
32,26

!12,91

-217,68
-3064,23

-303r,97

t.t.-37.72.2021 7.1.-31.12.2020 Erotus ( EU R)

Varsinainen toiminta

Myyntituotot
3010, Kalan myynti
3020, Muut tuotoT.24%
Myyntituotot yhteensä

6 976,80

0,00

6 976,80

400,00
7 376,80

0,00
0,00

7 376,80

0,00
0,00

1 000,00
1 000,00

-1 000,00
-1 000,00

7 376,80

1000,00

6 376,80

400,00

Muut avustukset
3510, Saadut avustukset
M uut avustukset yhteensä

Tuotot yhteensä
Henkilöstökulut
5020, Matka- ja kulukorvaukset
5650, Palkkiot 24%
Henkilöstökulut yhteensä
Hankintakulut
4000, Kalanpoikasten ja mädin ostot
4020 Tarvikkeet 24%
4041, Rehut 14%
4050, Kylvetyk seL 24o/o
Hankintakulut yhteensä
Muut varsinaisen toiminnan kulut
4310, Kala nviljel¡oimin nan menot 24y"
4500, Viljelyka laston muutos
Muut varsinaisen toiminnan kulut yhteensä

0,00

-32,90
-3 431,00

-5725,90

-2262,00
-2262,00

0,00
0,00

-2700,48
-3t2,02

2700,48

0,00
0,00
0,00

-773,75

-32,90
-5 693,00

-3 463,90

-72,50

312,02
773,75
72,50

-3 8s8,75

3 858,75

-511,63

-175,00

-336,63

8 450,00

1 050,00

7 938,37

875,00

7 400,00
7 063,37

073,75

-867,37

-205,78

-30,64

-49,t!

18,47

-17,79

-22,92
-12,00

72,00

Muut kulut
7200, sähkö
8500, Puhelin
8680, Muut kulut24%
8684, Muut kulut 0%
Muut kulut yhteensä

-t

5,73

0,00
120,98

-95r,40

-169,58

Kulut yhteensä

1.O9t,49

-6 L97,L5

7 288,64

Varsinaisen toiminnna tuotto-/kulujää mä

8

-t

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
9440, Korkokulut
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

468,29

-5

-0,03
-0,03

8

468,26

197,t5
0,00
0,00

-5

L97,t5

t3 665,44

-0,03
-0,03

L3 665,41

-7 358,51

3

Toiminta-avustus

t,t,-3t.12.202t t,t.-37.72.2020

E

rotus

(EU R)

Varsinainen toiminta
Henkilöstökulut
5020, Matka- ja kulukorvaukset

-46r,33

-973,84

5r2,5t

4OO,OO

-250,00

0,00
-7 861,33

-7 150,00
-1 2L8,00
-9 34L,84

1 480,51"

0,00

0,00

0,00

-713,44

0,00
0,00

-1r3,44

5600, Toiminnanjohtajapalvelut

-7

5650, Palkkiot24%
Hen kilöstökulut yhteensä

Poistot
Poistot yhteensä
Hankintakulut

4O20Tarvikkeet24%

-7r3,44

Hankintakulut yhteensä
Muut varsinaisen toiminnan kulut
4260, Va istustoiminta 24%

-607,00

I

4264,

Va

listustoim¡nta 0%

4280, Kalatalouden edistä mi nen 24%
4310, Kalanviljelytoimin na n meno| 24%
Muut varsinaisen toiminnan kulut yhteensä

0,00
-701,07

0,00
-708,07

1278,00

-113,44

-607,00

0,00
-1 185,00
0,00
-377,78

-t

1 185,00

-70r,07

3!7,78

s02,78

794,71

-434,25

54,60
-264,30

Muut kulut
7200, sähkö
8200, Käännöspalvelut
8500, Puhelin
8560, Rahaliikenteen kulut 24%
8564, Rahaliikenteen kulut 0%
8650, Kokouskulut24%
8651, KokouskulutT4%
8680, Muut kulut24%
8684, Muut kulut 0%
Muut kulut yhteensä

Kulut yhteensä
Varsinaisen toim¡nnna tuotto-/kulujäämä

Yleisavustukset
9500, Toimintamääräraha
9505, Siirtyvät toimintamäärära hat
9510, Ed.kaudelta siirtynyt toimintamääräraha

Yleisavustukset yhteensä
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

4 Kalatalouden edistäminen

-379,65
-621,45
-16,08
-50,00
-85,43
-379,57
0,00
-420,00

-357,15
-29,04

lt,96
-s0,00

0,00
-107,72

16,29

-242,26
-264,88
-444,38

-137,3I
264,88
24,38
-376,80

0,00

376,90

-1952,18
-10 635,02

-1 495,88

-456,30

-t2340,50

1705,48

-10

635,02 -12340,50

11745,00

11 293,00

-3 499,43

-2389,45

t705,48

452,00
-1 10g,gg

-t

2389,4s

3 436,95

10 635,02

L2340,50

-1705,48

0,00

0,00

0,00

1.1-31J22021 t.t-31J2.2020

E

rotus

(E

047,50

U R)

Varsinainen toiminta
Valt¡on tuloutukset
3410, Edistämismääräraha
3415, Siirtyvät edistä mismäärä rahat
3420, Ëd.kaudelta siirtyvä edistämismääräraha
Valt¡on tuloutukset yhteensä

500,00
-500,00

5 000,00

-4 500,00
-500,00
-s 000,00

0,00
0,00

0,00
5 000,00
10 000,00

0,00

10 000,00

0,00
0,00

-10 000,00
-10 000,00

10 000,00

Kulut yhteensä

Tilikauden ylijäämä (al¡jäämä)

0,00

0,00

0,00

Tuotot yhteensä
Muut varsinaisen toiminnan kulut
4330, Kalavesien käytön&hoidon sunnitt.ja ohjau

-10 000,00
-10 000,00

10 000,00

L,

b(tr

L,L,-3L.L2.202L !.L.-3L.L2.2020 Erotus (EUR)

Yhteensä

Varsinainen toiminta

Myyntituotot
3010, Kalan myynti
3020, Muut tuolol24%
Myyntituotot yhteensä
Valtion tuloutukset
3410, Edistämismäärä raha
3415, Siirtyvät edistä mismäärära hat
3420, Ed.kaudelta s¡irtyvä edistämismää rära ha
Valtion tuloutukset yhteensä

6 976,80

0,00

512,9t
7 489,7t

80,65

432,26

80,65

7 409,06

500,00
-s00,00

5 000,00

-4 500,00
-500,00

0,00
0,00

5 000,00

-5 o0o,oo

10 000,00

-10 000,00

0,00

6 976,80

Muut avustukset
3510, Saadut avustukset
M uut avustukset yhteensä

0,00
0,00

1 000,00

-1 000,00

1 000,00

-1 000,00

Muut tulot
3023, Muut tuotot 0%

0,00

2846,55

-2846,55

!342,43
!342,43

1 560,11

-217,68

4 406,66
487,3L

-3064,23

3026, Omistajakorvaukset enint. 50e
Muut tulot yhteensä

Tuotot yhteensä
Henkilöstökulut
5020, Matka- ja kulukorva ukset
5600, Toiminnanjohtajapalvelut
5650, Palkkiot 24%
Henkilöstökulut yhteensä
Poistot
Poistot yhteensä
Ha n

8832,t4

-494,23

t5

-6 655,t7

-7 400,00
-5 693,00
-13 587,23

-973,84
-7 150,00
-3 480,00
-11 603,84

-1 983,39

0,00

0,00

0,00

479,61

-250,00

-2273,00

kintakulut

4000, Kalanpoikasten ja mädin ostot

0,00

-2700,48

2700,48

402Olarvikkeet24%

-r73,44

404t,Rehul74%

0,00
0,00
-113,44

-372,02
-773,75
-72,50

198,58
773,75
72,50

-3 858,75

3745,37

0,00
-1 185,00

-607,00

4050, Kylvetykset24%
Hankintakulut yhteensä

Muut varsinaisen toiminnan kulut
60, Va istushoiminTa 24%
4264, Valistustoiminta 0%

42

I

4280, Kalatalouden edistämi nen 24o/o
4310, Kala nviljelytoiminnan menot 24%
4330, Kalavesien käytön&hoidon sunnitt.ja ohjau
4500, Viljelyka laston muutos
Muut varsinaisen toiminnan kulut yhteensä

-6o7,oo
0,00

-tot,07
-511,63
0,00
8 450,00
7 230,30

0,00
-492,78
-10 000,00

1 185,00

-10r,07
-18,85
10 000,00

1 050,00

7 400,00

-10 627,78

17 858,08

-7452,80
-62t,45

-130r,62

-151,18
-264,30

-46,72

-77,15

-50,00
-8s,43
-379,57
0,00
-437,19

0,00
-70r,72
-242,26
-264,88
-467,30

0,00
-3 073,16

364,80
-2 447,28

-9 543,53

-28 537,65

Muut kulut
7200, sähkö
8200, Käännöspalvelut
8500, Puhelin
8560, Ra haliikenteen kulut 24%
8564, Rahaliikenteen kulut 0%
8650, Kokouskulult24%
8651, Kokouskulutt4%
8680, Muut kulut.24%
8684, Muut kulut 0%
Muut kulut yhteensä

Kulut yhteensä

-357,15

30,43
-50,00
16,29

-737,31
264,88
30,11
-364,80
-625,88

t8994,L2

-17 993,s3

12 338,95

-9 L6t,39

8832,L4

Varsinaisen toiminnna tuotto-/kulujäämä

-71L,39

-13

050,34

I

,Sijoítus- ja rahoitustoiminta
9440, Korkokulut

-0,03

0,00

-0,03

Tuotto-/Kulujäämä

-71t,39

-13 050,34

12 338,95

tt745,OO

tt293,OO
-2389,45

452,00
-1 109,98

3 436,95

-t047,50

12 340,50

-1705,48

Yleisavustukset
9500, Toimintamääräraha
9505, Siirtyvät to¡m¡nta mää rå¡ ra hat
9510, Ed.kaudelta siirtynyt toimintamääräraha
Yleisavustukset yhteensä

-3 499,43
2 389,45

;i1;;;:;LQSåSÆä

9923,63 -709,84 L0633,47

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

@

ffi

-8 4s0,00

\J

o

Keski-Pohjanmaan kalatalousalue

y-tunnus 3092695-5

1,

Tilikohtainen tase

3t.t2.202r
3r.12.2027

31.r2.2020

-9500
-9s00

-1050

0

-5000

0

-s000

0

-5000

0

-s000

-20214,64

-7774,32

VASTAAVAA

Vaihtuvat Vastaavat
Vaihto-omaisuus
Muu vaihto-omaisuus
Yhteensä

Vaihto-omaisuus yhteensä

-1050

Saamiset
Lyhytaikaiset

Muut saamiset
1773, Edistämisrahasaaminen
Yhteensä
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
Saamiset yhteensä
Rahat ja pankkisaamiset

1910, OP Ft38 5534 O52O L73125
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä

-20214,64

-7774,32

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

-29714,64

-13824,32

-29714,64

-13824,32

-709,84

0

-709,84

0

9923,63

-709,84

9273,79

-709,84

1959,64
1959,64

3259,4r
3259,4r

t959,64

3259,41

Ostovelat
2871, Ostovelat

1698,87

457,58

Yhteensä

1698,87

457,58

-2375,r

-6522,84

VASTAAVAA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA

Oma pääoma
Edellisten tilikausien voitto (tappio)

2251, Edellisten tilikausien ylíjäämä/alijäämä
Yhteensä
Tilikauden voitto (tappio)
Tilikauden tulos
Oma pääoma yhteensä
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma

Muut velat
2749, Tilittämättömät omistajakorvaukset
Yhteensä
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
Lyhytaikainen vieras pääoma

Muut velat
2939, Arvon lisäverovelka
2949, Omistajakorvaukset ELY
Yhteensä

Siirtovelat
2951, Toimintarahavelka
2953, Edistämisrahavelka
2959, Maksettavat om¡stajakorvaukset

15158,01

14586

t2842,9t

8063,16

3499,43

2389,45

500

0

0

364,56

Yhteensä
Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä
Vieras pääoma yhteensä

3999,43

2754,0t

7854r,27

11274,75

20500,85

14534,16

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

29714,64

L3824,32

76,)

4,
(,,)
KESKI-POHJANMAAN KALATALOUSALUE
TASE-ERITTELYT JA LIITETI EDOT 31.12,2021

VASTAAVAA
VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus
Muu vaihto-omaisuus
9500,00
9500,00

1641 Viljelykalasto

Vaihto-omaisuus Yhteensä

Rahat ja pankkisaamiset
1 91 0 0P Fl38 5534 0520 1731 25
Rahat ja Pankkisaamiset Yhteensä

20214,64
20214,64
29714,64
29714,64

Vaihtuvat vastaavat Yhteensä
VASTAAVAA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Edellisten tilikausien alij¿iåmå
Tilikauden tulos
Oma Pääoma Yhteensä

-709,84
9923,63
9213,79

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen
Muut velat
2749 Tilittåmåttömåt om¡stajakorvaukset
4.3.21 maksut 2 kpl
20.4.21 maksu 1 kpl

1.1.2o2i 3259,41
-1293,14
-926,70

1

039,57 vuosik.päätös 30.9.2020
920, 07 vuosik. p ¿tätös 23.4.2021

1959,64

Pitkäaikainen yhteensä
Lyhytaikainen
Ostovelat
2871 Ostovelat
Verkko Korpela - såhkön siirto
Korpelan Energia - såhkön kulutus
JiiPeen Valinta - rotanmyrkky, paristot
ProAgria Keski-Pohjanmaa - kv-laitoksen hoito 10-12 21

150,22
1

48,1 3

70,00
1330,52

Yhteenså
Muut velat
2939 Arvonlisäverovelka
2949 Omistajakorvaukset ELY
Yhteensä

1698.87
1698,87

-2315,10

15158,01
12842,91

Siirtovelat
2951 Toimintarahavelka

2953 Edistämisrahavelka
Yhteenså

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
VIERAS PÄÄOMAYHTEENSÄ
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
Ely-keskus on myöntänyt SOOO € edislåmismäËträrehan hankkeeseen, ionka tarkoitus on selvitlää
alueen kalastuksenvalvontaan liittyviå tarpe¡la sekä laatie toimiva kalastuksenvalvontekäytäntö
alueelle. Avustukseslaon20.4.2021 maksettu ennekkona 500 €. Hankkeelle ei ole syntynyt kuluja
tilikaudella. 5OO € siirtyy velkana seuraavalle vuodelle. Hankkeelle on myönnetty jatkoa 31.12.22 saakka.

3499,43
500,00
3999,43
18541,2',1

20500,85
297'.!4,64

omko 2020

Vaihto-omaisuuden muutokset
Viljelykalasto

Määråi

tilikauden alusse
1

Varaston muutos

050

8450

Àrvo31.12.2021
9500

Henkilöstö
Ei palkattua henkilöstöå

Tilinpåätös on laadittu pien- ja mikroyrityssäännösten mukaisesti.

Kokkolassa 9.2.2022

Saila Sulonen
kirjanpitäjä

Eero Hakala

toiminnanjohtaja

o

o
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l. Yleiset näkymät

Kalatalousalueen tärkein ja kalastuslain edellyttämä tehtävä on hyväksyä ja ottaa
käyttöön vuoden 2022 aikana käyttö- ja hoitosuunnitelma. Muu toiminta mukautetaan
su unnitelman tavoitteiden saavuttam iseen.
2. Hallinto
Kalatalousalue kutsuu vuoden aikana koolle varsinaisen kokouksen käsittelemään
hallintoon liittyviä asioita ja käyttö- ja hoitosuunnitelman vahvistamista. Hallituksen
kokoa ei ole tarpeen vahvistaa. Kalastuksen valvonnan järjestämiseksi nimetään
valvontakoordinaattori. Hallitus kokoontuu vuoden aikana 3 kertaa.
3. Kalatalousalueen talous

Keski-Pohjanmaan kalatalousalueella on viljelykalaston muodossa pieni
alkupääoma. Talous rakentuu talous kahdesta osasta, eli vuodelta 2021 siirtyneille ja
toimintaan haettaville avustuksille (toiminta-avustus ja valvontahanke) sekä Lestijoen
kalanviljelylaitoksella tapahtuvasta laitosviljelystä saataviin korvauksiin. Muut
tulomuodot ovat satunnaisia. Hieman ylijäämäiseksi arvioitu taloudellinen tulos

Kun

kerryttänee hieman omaa pääomaa,

jota tullaan

tarvitsemaan käyttö- ja

hoitosuunnitelman tavoitteita toteutettaessa.

4. Käyttö- ja hoitosuunnitelman laatiminen
hyväksytään käyttö- ja
Keski-Pohjanmaan kalatalousalueelle vahvistetaan
hoitosuunnitelma alkuvuoden aikana. Suunnitelma laaditaan ja käännetään sekä
toimitetaan jäsenistölle maaliskuun loppuun mennessä. Huhtikuussa suunnitelma
vahvistetaan ja se käsitellään kalataloudellisessa yhteistyöryhmässä toukokuulla ja ELY
hyväksyy suunnitelman kesäkuun loppuun mennessä. Suunnitelmaa aletaan toteuttaa
heinäkuusta alkaen.
Käyttö- ja hoitosuunnitelmaluonnoksen laatii Keski-Pohjanmaan kalatalouskeskus.
Erilaisten kalastuksellisten ja ympäristöllisten seikkojen vuoksi rannikkoalueita koskevien
osien suunnittelussa vastuusuunnittelija on kalatalouskeskus yhdessä hallituksen
nimeämän rannikkotyöryhmän kanssa.

ja

5. Muut tärkeimmät tapahtumat
Yleínen toiminta: Kalatalousalue jakaa hallituksen 2.12.2021 päätöksen mukaisesti
vesialueiden omistajille vuoden 2020 omistajakorvaukset. Alustavan selvityksen mukaan
alueella on yhteensä noin 700 vesialuekiinteistöä, joista 34 on yli 150 ha:n suuruista, eli

pinta-alan mukaan korvaukseen (korvausosuus >
hoitosuunnitelman tultua hyväksytyksi omistajakorvaukset jaetaan KHS:ssa esitetyin
perustein.

Tiedonvälítys: Kalatalousalue kehittää alkuvuonna 2021 aikana käyttöön otettujen
C,\Users\eero.hakala\Docurnents\KALAT\KP KAI-AIALOUSALUE\pö¡âkirjat$eiset
2022 kutsun liitteet\Toirnintasuunniteltna woclelle 2022 hallituksen esirys.clocx

kokoukset\ZO22Warsinaisen kokouksen

internet -sivujen käyttöä ja toimittaa sinne jäsenistöä sekä suurta yleisöä palvelevaa
hoitosuunnitelmassa linjattuja
aineistoa. Muutoinkin noudatetaan käyttöviestintäperiaatteita.
Kalastuksenvalvonta: Kalatalousalue nimeää valvontakoordinaattorin, jonka tehtävänä
on laatia alueen kalastuksen valvontasuunnitelma sekä ohjata ja avustaa toimialueensa
kalastuksenvalvontaa kalastussäädöksistä tiedottamalla ja valvojia kouluttamalla.
Kalatalousal ue tu kee jäsenyhteisöjään valvon nan järjestäm isessä.
Yhteislupa-asiat: Kalatalousalue tukee käyttö- ja hoitosuunnitelmaan kirjatulla tavalla
kalastuksen yhteislupa-alueiden muodostamista ja niiden toimintaa.
Kalavesien hoito: Kalatalousalue järjestää Luonnonvarakeskuksen kanssa sovittavan
mukaisesti meritaimenpoikasten tuottamisen Lestijoen kalanviljelylaitoksella sekä
poikasten istuttamisen Perhonjoen
Lestijoen valuma-alueille. Kalatalousalue
järjestelee laitoksen hoidon edel lyttämät sopi m u kset.

ja

ja

6. Muu toiminta
Kalatalousalueen hallituksen jäsenille annetaan mahdollisuus kouluttautua tehtäviensä
edellyttämien toimien hoitoon mm. varaamalla muutamalle jäsenelle kerrallaan
mahdollisuus osallistua alueen kustantamana (koulutus ja matkat) alueellisiin ja
valtakunnallisiin kalatalousaluekoulutuksiin
harkinnan mukaan muihinkin

ja

kou lutustilaisuu ksiin.

Kalatalousalue osallistuu Pohjanmaan alueen kalataloudellisen yhteistyöryhmän sekä
al ueell isien vesien hoitoryh m ien kokou ksii n.
Kalatalousalue ottaa harkintasan mukaan ja käyttö- ja hoitosuunnitelmassa edellytetyn
mukaisesti kantaa ja ottaa tarvittaessa osaa merkittäviin toimialueensa kalataloutta
koskettaviin hankkeisiin.
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2022

TUOTOT

Asialliset perusteet

laskennalliset perusteet

l. Kalanviljelytoiminta

kpl/yksikköä

á

hinta yhteensä l0 000

1.L. Poikasten myynti
MT Lestijokiek
2 Muut

10000
50

000

0,2

tulot

3 800

satunnaiset tuotot

. Kalastusaluetoiminta-avustus

vuodelta 201 9 siirtyvä avustusosuus
3.2. Kalatalouden edistäminen

alv saatava, alle 50 € omistajakorvauseråt

3800

3. Toiminta-avustukset
3. I

Luke suorahankintatilaus??

10000

22200
13 700

VARELY/I

3700

pËiätÖs

3 500

3500

siirtynyt vuodelta 2021

5 000

5000

valvontahanke, pätitös VARELY/6

1

TUOTOT YHTEENSÄ

36 000

1

812021,

8.4.2021 ja 3.1.2022

KULUT
1. Kalanviljelytoiminta

8 895

1.1. Laitosviljelyn kulut

mädin osto

0

0,018

0

rehut

0

3,9

0

sähkö+puhelin

2300

80

2380

happi
jätehuolto+vesi

200
100

100

muut kulut

700

700

palkat+palkkiot

Luke , mäti luovutetlu korvauksetta

200

Lestijoen viljelylaitoksen hoito

90

60

5400

250

0,46

115

palkkiot

60

55

3300

Kalastuksenvalvontahanke 202

kulukorvaukset
ostetut palvelut

80

matka, kalusto yms. Kulut

matkakulut

2. Kalastuksenvalvonnan kulut

5 800

muut kulut

15

1200

800

800

500

500

3. Käyttö- ja hoitosuunnitelman kulut
3.

istutukset yms.

6 000

1. Käyttö- ja hoitosuunnitelman pohja-aineisto

0

3.2. Käyttö- ja hoitosuunnitelman suunnitelmaosa

4000

khs; käännöspalvelut ym.

3.3. Käyttö- ja hoitussunitelman viimeistely

2000

KHS: muutos ja täydennystyöt

4. Tiedotus ja viestintä
Nettisivut
sivujen ylläpito ja materiaalit

1

970
450
12

60

250

nettisivut ja muut sähköiset ostopalvelut

720

ylläpitokulut ja tiedon päivitys

5 Hallinnon kulut
5.1. Yleishallinto

12000

kokouskulut

4

350

1400

edustukset

3

300

900

edunvavonta
kä¿innöspalvelut

muut hallintokulut
5.2. Toiminnanjohtajapalvelut

KULUT YHTEENSÄ
kulujäämä/alijäämä

2

350

12 000
3"hallitus+ 1*varsinainen kokous
rannikon kalatalousaluepäivät

500

hankittavat edunvalvontapalvelul

700

kahden vars. kokouksen sekä

500

tilintarkastus
sopiuksen mukaan

8000

33 665
2335

i)

(J

Vuodelta 2020 kertyneiden omistajakorvausten jako Keski-Pohjanmaan
Kiinteistötun nus

kalatalousalueella

Omistaja

Pinta-ala

2.t2.202L

Harituksen esitys

€

asituskerroin

272-876-3-L

Kälviän-Ullavan yhteisten vesialueiden osakaskunta)

7 L82,3L

2,000

14364,62

17,77

2 693,95

42L-876-L-0

Lestijärven osakaskunta

4826,OL

2,000

9652,02

tt,94

1 810,15

272-432-876-3

Lohtajan yhteisalueet (useassa kunnassa)

3 58L,L2

2,000

7L62,24

8,86

42L-893-t-O

Metsähallitus

2648,95

L,931

5LL5,T2

6,33

208-433-876-t
208-43r-876-3

Himangan Kannuskylän Yhteiset vesialueet
Himangan Pohjannpään jakokunta

2 399,08

2,000

4798,L6

5,94

899,85

2 055,7L

2,000

4!LL,42

5,09

77L,O6

272-876-L-3

Marinkaisen yhteisen kalaveden osakaskunta

L46t,69

2,000

2923,38

3,62

548,25

272-4Lt-876-3

Rödsö delägarlag

L L70,47

2,000

2340,94

2,90

439,O2

208-431-876-2

YHT. VESIALU E POHJAN LAH DESSA

96s,38

2,000

L930,76

2,39

362,L0

272-437-876-t
272-426-876-t

VESIALUE

930,00

2,000

1860,00

2,30

348,83

Alaviirteen yhteiset vesialueet (272-426-876-1, 208-435-876-I,849-4L2-876-L.

900,]s

2,O00

1800,30

2,23

337,63

272-40t-t-L87

Kokkolan kaupunki

736,40

2,000

L472,80

L,82

573,13 **

74-402-876-t

Halsuan osakaskunta

681,L3

L,989

L354,77

L,68

254,O7

584-40r-876-1_

Perhon osakaskunta

591,65

2,000

1L83,30

L,46

,rr,r,

272-401-L-192

Kokkolan kaupunki

552,00

2,000

1104,00

L,37

236-876-L-O

Kaustisen osakaskunta

550,09

1,998

1099,08

L,36

924-876-L-O

512,05

1,999

LO23,s9

t,27

208-435-876-1_

Vetelin Räyringin osakaskunta
Alaviirteen yhteiset vesialueet

459,28

2,000

91-8,56

L,L4

s84-893-1-1

Metsähallitus

448,06

1,855

831,15

1,03

288-408-57-0

Perhonjoki Oy

437,72

1,999

875,00

1,08

L64,LO

272-876-2-0

VESIALUE POHJAN LAH DESSA

4L6,00

2,000

832,00

1,03

208-437-876-7

Marinkaisten yhteisalueet (useassa kunnassa)

413,99

2,000

827,76

L,O2

156,03
L55,24

849-876-1-0

Toholammin osakaskunta

325,02

2,00o

650,04

0,80

L2L,9t

272-407-876-t
924-876-4-r

Korpilahden osakaskunta

3r4,46

2,000

628,92

0,78

PATANAN TEKOJÄRVI

302,39

2,000

604,78

0,75

924-876-2-0

Vetelin osakaskunta

26t,L9

2,OOO

522,38

0,65

74-404-876-l
924-405-876-t
272-4L0-876-t

YHTE I N

252,67

2,000

505,34

0,63

Vetelin Pullkisen osakaskunta kalastuskunta

185,45

2,000

370,90

o,46

VESIALUE POHJAN LAH DESSA

175,79

2,000

351,58

0,43

849-40I-284-O

Korpelan Voima kuntainliitto

L74,65

2,000

349,30

o,43

LL7,95
L13,42
97,97
94,77
69,56
65,94
65,51

272-40L-t-788

Kokkolan kaupunki

158,45

2,000

316,90

0,39

288-407-876-2

Nede

L42,50

2,000

28s,00

0,35

849-893-1-1

Metsähallitus

2,000

273,OO

0,34

E

N VES |ALU E (7 4-404-87

rveti I bys

sa

mfä

I I

d

a om råd

6-t,

e

n

27 2- 413 -87 6 -1,

(7 4-

924-407 -87 6 -tl

407-87 6 -L, 288-407 -87 6-2)

Alle 50 € jako osuuden kiinteistöt, 705 kiinteistöä
*VARELY päätös VARETY/172312O2L,24.3.2O2L; 15 158 €

**

136,50

36348,20
4 L98,L6

ha

546,36

ha

**

206,t2
Lgt,96

,rr,r,

**

53,45

t3847,42

N

1310,58

ls 1s&00
40

Korvaukset yhdistetty (sama omistaja)

ha

1343,21
1398,06 **

â
\___2

o

o

Yhteisö

Kiinteisti Yhteyshenkilö

Alaviirteet yhteisvesialue
Halsuan ok
Himangan Lahdensuun jakokunta
Himangan Pohianpaan iakokunta
Kalaioen Kärkisen ok
Himanqan Kannuskvlän iakokunta
Karhin kalastuskunta
Kaustisen ok
Kokkolan kaupunki
Korpelan Voima
Korplax fiskelaq
Kälviän-Ullavan yhteisten vesialueiden osk
Lestiiärven ok
LõñtãIãñT¡¡'koñkvlãñ kã]ãSfusKrn[ãMarinkaisten yhteisen kalaveden osk
Metsähallitus
Nedervetil fiskelag
Perhon ok
Rödsö deläqerlao
Toholammin ok
Vetelin ok
Vetelin Pulkkisen ok
Vetelin Räyringin ok
Vittsar flskelaq
Välikannuksen ok
YHT. VESIALUE POHJANLAHDESSA

> 5o

ha I sp kutsu 2022

Aimo Kallio
Tuukka Jussinmäki

1

Herrala Risto

1

AriAla-Himanka

1

Marko Kantola
Riitta A. Tilus

1

JouniHuhtala

1

Mika Yli-Soini
Juhani Hannila
Vahteala Antti-Jussi
Håkan Bystedt
Markku Korpikoski
Timo Heikkitå

1

Heikki'Oriãlìa

-

Lento Markku
Veiio Honkanen
ïeiia Bexar
Reino Vapola
Ake Möller
Matti Honkonen
Kai Nvman
Juha Sillanpää
Risto Salmela
Ralf Visur
Samuli Koivula
RISTO HERRALA

lxir¡e zozz

1

"l

1
1
1
1
1

1
1
1

1
1

'l
1
1
1

Perhon
Suomen Vapaa-aiankalastaiien Keskusjäriestö ry (SVK)
Suomen Vapaa-ajankalastaiien Keskusjärjestö ry (SVK)

Sällinen Markus
LahnalampiMiika

Suomen Kalastusopaskilta Rv
Suomen luonnonsuoieluliitto /Pohianmaan piiri

Lahnalampi Miika
Mikko Viitasalo
Karttunen Vesa

1

Nousiainen Kyösti

1

Kalatalouden Keskusliitto
Suomen Ammatti kalastajaliitto

1

1

il
ru
I
U

1

Suomen Sisävesikalastajien Liitto

VARELY
Sähköposti 7 .4.2022 ja kirje 7 .4.2022
Korjattu kutsu sp. 7.4.2022ja kirje 7.4.2022

28
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20.4.2022 C:\Users\eero.hakala\Documents\l(ALAT\KP KALATALOUSALUE\pöytäkirjat\Osoitteet\Keski-Pohjanmaan
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Tilintarkastus Hukka Oy
Matkailutie 3L2
85loo Kalajoki
y-tunnust

TI

6.4

-r

9811 869-1

tI NTARKASTUSKERTOM US

Keski-Pohjonmoon kaldtølousølueen iäsenille
Tilinpäätöksen t¡l¡ntarkastus
Lausunto

Olen tilintarkastanut Keski-Pohjanmaan kalatalousalueen (y-tunnus 3092595-5) tilinpäätöksen tilikaudelta
L.L.202I-3L.t2.202L Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.
Lausuntonani 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 hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintorkastajan velvollisuudet
tilinpäatöksen tilintorkastuksesso. Olen riippumaton yhdistyksestä niiden Suomessa noudatettavien eettisten
vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suor¡ttamaani tilintarkastusta ja olen täyftänyt muut näiden vaatimusten
mukaiset eettiset velvollisuuteeni. Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän
ta rkoituksee n soveltuvaa ti li nta rkastusevide nssiä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toiminnanjohtajan velvollisuudet
Hallitus ja toiminnanjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän
kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää
lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toiminnanjohtaja vastaavãt myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta,
jonka ne katsovat tarpeelliseksivoidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä taivirheestä
johtuvaa olennaista virheellisyyttä.
Hallitus ja toiminnanjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan yhdistyksen kykyä jatkaa
toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen,
että tilinpäätös on laadittu toiminnan 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.
Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä
taivirheestä 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 tilinpäätöksen
perusteella.
Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytän ammatillista harkintaa ja säilytän
a mmatillisen skeptisyyden koko tilinta rkastu ksen aja n. Lisä ksi:

¡

t/z

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

Keski-Pohj anmaan kalatalous alue
3 l. 12.2Oq I

Tilintarkastuskertomus l, 1.2O2 | -

väärinkäytöksestä johtuva olenna¡nen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempl kuin riski siitä, että

virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä
yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen
es¡ttä mistä tai kka sisä ise n va lvon na n sivuutta mista.

.

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

.

arvioin sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien
kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen 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 ta¡ olosuhte¡siin liittyvää olennaista

epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa. Jos
of,, että olennaista epävarmuutta esiintyy, minun täytW kiinnittää
tilintarkastuskertomuksessani lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin

johtopäätökseni

tieto¡hin ta¡, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntoani.
Johtopäätökseni perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun
tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei
yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.

.

arvioin tilinpäätöksen, liitetiedot mukaan lukien, yleistä es¡ttämistapaa, 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 tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta
sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät
puutteellisuudet, jotka tu nn istan tilintarkastuksen aika na.
M

uut

ra

portointivelvoitteet

Muu informaatio

Hallitus

ja

toiminnanjohtaja vastaavat muusta informaatiosta.

Muu

informaatio

käsittää

toimintakertomuksen. Tilinpäätöstä koskeva lausuntoniei kata muuta informaatiota.
Velvollisuutenani on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessäni
arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suorltettâessa
hankkimanitietämyksen kanssa taivaikuttaako se muutoin olevan olennaisestivirheellistä. Velvoll¡suutenan¡
on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonani esitän, että to¡mintakertomuksen

ja

tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia

ja

että

toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Jos teen suorittamani työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomuksessa

on

olennainen

virheellisyys, minun on raportoitava tästä seikasta. Minulla ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.
Kalajoella 25. maalisku uta 2022
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lituksen esitys 23.2.2022
Varsinaisen kokouksen hyväksymä
20.4.2022
Hal
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1. Yleiset näkymät

Kalatalousalueen tärkein ja kalastuslain edellyttämä tehtävä on hyväksyä ja ottaa
käyttöön vuoden 2022 aikana käyttö- ja hoitosuunnitelma. Muu toiminta mukautetaan
suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseen.
2. Hallinto
Kalatalousalue kutsuu vuoden aikana koolle varsinaisen kokouksen käsittelemään
hallintoon liittyviä asioita ja käyttö- ja hoitosuunnitelman vahvistamista. Hallituksen
kokoa ei ole tarpeen vahvistaa. Kalastuksen valvonnan järjestämiseksi nimetään
valvontakoordinaattori. Hallitus kokoontuu vuoden aikana 3 kertaa.
3. Kalatalousalueen talous
Kun Keski-Pohjanmaan kalatalousalueella on viljelykalaston muodossa pieni
alkupääoma. Talous rakentuu talous kahdesta osasta, eli vuodelta 2021 siirtyneille ja
toimintaan haettaville avustuksille (toiminta-avustus ja valvontahanke) sekä Lestijoen
kalanviljelylaitoksella tapahtuvasta laitosviljelystä saataviin korvauksiin. Muut
tulomuodot ovat satunnaisia. Hieman ylijäämäiseksi arvioitu taloudellinen tulos

kerryttänee hieman omaa pääomaa,
hoitosuu

nn

itel man

jota tullaan

tarvitsemaan käyttö- ja

tavoitteita toteutettaessa.

4. Käyttö- ja hoitosuunnitelman laatiminen
hyväksytään käyttö- ja
Keski-Pohjanmaan kalatalousalueelle vahvistetaan
hoitosuunnitelma alkuvuoden aikana. Suunnitelma laaditaan ja käännetään sekä
toimitetaan jäsenistölle maaliskuun loppuun mennessä. Huhtikuussa suunnitelma
vahvistetaan ja se käsitellään kalataloudellisessa yhteistyöryhmässä toukokuulla ja ELY
hyväksyy suunnitelman kesäkuun loppuun mennessä. Suunnitelmaa aletaan toteuttaa
heinäkuusta alkaen.
Käyttö- ja hoitosuunnitelmaluonnoksen laatii Keski-Pohjanmaan kalatalouskeskus.
Erilaisten kalastuksellisten ja ympäristöllisten seikkojen vuoksi rannikkoalueita koskevien
osien suunnittelussa vastuusuunnittelija on kalatalouskeskus yhdessä hallituksen
nimeämän rannikkotyöryhmän kanssa.

ja

5. Muut tärkeimmät tapahtumat
Yleinen toiminta: Kalatalousalue jakaa hallituksen 2.12.2021 päätöksen mukaisesti
vesialueiden omistajille vuoden 2020 omistajakorvaukset. Alustavan selvityksen mukaan
alueella on yhteensä noin 700 vesialuekiinteistöä, joista 34 on yli 150 ha:n suuruista, eli
pinta-alan mukaan korvaukseen (korvausosuus >
hoitosuunnitelman tultua hyväksytyksi omistajakorvaukset jaetaan KHS:ssa esitetyin
perustein.
C'\Users\eero.hakala\Docurnents\KAIAT\KP KAIITALOUSALUE\taloushallinto\Tosu ja talousarvio\2022\Toirnintasuunnitelma
woclelle 2022 hyväks¡ry 20220470.docx

Tiedonvälitys: Kalatalousalue kehittää alkuvuonna 2021 aikana käyttöön otettujen
internet -sivujen käyttöä ja toimittaa sinne jäsenistöä sekä suurta yleisöä palvelevaa
hoitosuunnitelmassa linjattuja
aineistoa. Muutoinkin noudatetaan käyttöviesti ntäperiaatteita.
Kalastuksenvalvonta: Kalatalousalue nimeää valvontakoordinaattorin, jonka tehtävänä
on laatia alueen kalastuksen valvontasuunnitelma sekä ohjata ja avustaa toimialueensa
kalastuksenvalvontaa kalastussäädöksistä tiedottamalla valvojia kouluttamalla.
Kalatalousalue tukee jäsenyhteisöjään valvonnan järjestämisessä ja.
Yhteislupa-asiat: Kalatalousalue tukee käyttö- ja hoitosuunnitelmaan kirjatulla tavalla
kalastuksen yhteislupa-alueiden muodostamista ja niiden toimintaa.
Kalavesien hoito: Kalatalousalue järjestää Luonnonvarakeskuksen kanssa sovittavan
mukaisesti meritaimenpoikasten tuottamisen Lestijoen kalanviljelylaitoksella sekä
poikasten istuttamisen Perhonjoen
Lestijoen valuma-alueille. Kalatalousalue
järjestelee laitoksen hoidon edellyttämät sopimukset.

ja

ja

6. Muu toiminta
Kalatalousalueen hallituksen jäsenille annetaan mahdollisuus kouluttautua tehtäviensä
edellyttämien toimien hoitoon mm. varaamalla muutamalle jäsenelle kerrallaan
mahdollisuus osallistua alueen kustantamana (koulutus ja matkat) alueellisiin )a
harkinnan mukaan muihinkin
valtakunnallisiin kalatalousaluekoulutuksiin
koulutustilaisuuksiin.
Kalatalousalue osallistuu Pohjanmaan alueen kalataloudellisen yhteistyöryhmän sekä
alueellisien vesienhoitoryhmien kokouksiin.
kä)/ttöhoitosuunnitelmassa ja
Kalatalousalue ottaa harkintansa mukaan
varsinaisessa kokouksessa 20.4.2022 edellytetyn mukaisesti kantaa vesi- ja
ympäristdupa yms. prosesseihin ja hankkeisiin. Kunkin hallituksen jäsenen tehtävänä on
valmistella esitys kalatalousalueen kannaksi oman lähialueensa kalatalouteen
vaikuttavissa hankkeissa. Kalatalousalue ottaa tarvittaessa osaa merkittäviin
toi m ial ueensa kalataloutta koskettavi n han kkeisi n.
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ja
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Keski-Pohjonmoon Kolotolousolue

- Eero Hokolo

Kiitön rnohdollisuudesto ontoo torjous Keski-Pohjonmoon Kolotolousolueen tilintorkostuksesto.

Vostoon mielellöni koikkiin kysymyksiin jo toimiton torvittoesso lisötietojo. Olen myös volmis neuvottele
torjou kse n yksityis ko hdisto.

Yhteystietoni ovot seuroovot:
HT

Heidi Hukko

Tilintorkostus Hukko Oy
heidi @tilintorkostushu kko.fi / www.til i nto rkostus

Puh. 0400-7381 3l
Ystövöllisin terveisin
Heidi
Tilinlqrkqslus Hukkq Oy - y-lunnus2877863-1

hu

kko.fi

T¡ I i

nto rkostus po kkio

vorotilintorkostojoksi

I

HT

Torjo Hynystö.

lisötöön kulloinkin voimosso olevo oryonlisövero.
sovitoon jo veloitetoon erikseen.

Tilinlorkostus Hukko Oy - y-tunnvs2877863-1

H T-t ir¡ ntorkostojo

He¡d¡ Hukko

keskustelukumpponino jo neuvonontojono lukuisisso eri toimiolojen

yli l5 vuoden ojon. Olen ollut mukono useiden erikokoisten pk
suurten konsoinvölisten yritysten, osunto- jo kiinteistöyhtiöidr
yhdistysten jo söötiöiden tilintorkostustoimeksionnoisso.

toloushollinnon konsultointi jo neuvonto. Olen myös luennoinut söö
eriloisisso osiokos-

jo koulutustiloisuuksisso.

Yrittojot ry, Riesko-Leoder ry, Morinkoisten yhteisolueiden oso
Kolojoen Terös Oy, HSK Söhkö Oy jo sekö useisso muisso pk-sektorin

jo yhdistyksissö.

Tifintorkostus Hukko Oy - y-lunnvs2877863-1

T¡lintorkosfus H ukko Oy

Heidi Hukko, joko on toiminut tolous- jcr tilintorkostustehtövissö löhes koksikymmen

Toimintotovossoni korostuu erityisesti omistojonökökulmo jo osiokkoon liike
ymmörtöminen. Holuon toimio osiokkoon keskustelukumpponino jo
mohdollisimmon joustovosti jo tehokkcrosti osiokkoon torpeet huomioon ottoen.
yritysjörjestelyihi n jo -ko u ppoi

hi

n sekö veroneuvontoo n liittyen.

Iilinlorkqslus Hukko Oy - y-lunnus2877863-1
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Keski-Pohjanmaan Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma
SISALTO

L.

Johdanto

7.7.

Keski-Pohjanmoon kalatalousqlueen yleisesittely

7.2.

Kolatalousalueen käyttö- jo hoitosuunnitelmon keskeisimmät tovoitteet, sisältö sekä rakenne _

2.

Suunnitelma osa-olueelle L (Perhonjoki)

2.7. Vesiolueiden f ¡ht
2.1.1. Perustiedot vesialueesta
2.1.2. Perhonjoen valuma-alueen virtavesien tila

2.1'3'Perhonjoenvaluma-alueenjärvialtaidentila
2.2. Kalakantojen jo kalostuksen nrtl¿vliln
2.2.1. Kalakantojen nykytila ja saaliit
2.2.2. Kalastuksen nykytila
2.2.3. Kalavesien hoito ja istutukset

2.3. Kalakantojen

jo kalastuksen

(ml. rovut) tovoitetilat ja osotavoitteet

2.4. Vesiolueiden köytön olueellinen suunnittelu jo yhteistoiminnon kehittäminen Perhonjoen oso-alueello
2.4.1. Kalataloudellisesti merkittävät alueet
2.4.2. Kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvat alueet ja niillä käytettävät pyydykset
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2.4.3. Kalastusmatkailuun hyvin sgveltuvat alueet

Tähän olisihyvä lisätä kartta

@

2.4.4.Vapaa-ajankalastuksen yhtenäislupa-alueet ja järjestelmän kehittäminen

2'5.Toimenpiteetkalakontojenhoitomiseksijakalastuksenkehittijmiseksi2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.

Ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi
Suunnitelma kunnostustoimenpiteistä
Suunnitelma istutuksista
Ehdotukset kalastuksen kehittämistoimenpiteiksi

3. Suunnitelmo oso-alueelle 2 (Lestijoki)
3.7. Vesialueiden tilo
3.1.1. Perustiedot vesialueesta
3.1.2. Lestijoen valuma-alueen virtavesien tila
3.1.3. Lestijoen valuma-alueen järvien ti la

3.2. Kolakontojen

ja kalastuksen nvkvtila

3.2.1. Kalakantojen nykytila ja saaliit
3.2.2. Kalastuksen nykytila
3.2.3. Kalavesien hoito ja istutukset

3.3. Kalakontojen

jo

kalostuksen (ml. rovut)tovoitetilot ja osatovoitteet Lestijoen osa-olueella

3.4. Vesialueiden köytön alueellinen suunnittelu jo yhteistoiminnan kehittäminen Lestijoen oso-alueello

,
3.4.1. Kalataloudellisest¡ merkittävät alueet

ei mainita mitään esim. merkittävistä

Tässä
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Tähän olisi hyvä lisätä

3.4.3. Kalastusmatkailuun hyvin soveltuvat alueet
Tässä olisi hyvä olla kartta.

@

3.4.4. Vapaa-ajankalastuksen yhtenäislupa-alueet ja järjestelmän kehittäminen
3.

5.

T oi m e n pite

3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.

et

ko

Ia

ka

ntoj e n h oita

m i se ksi i a ka I a stu kse n ke

h

ittä

m i se kçi

Ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi
Suunnitelma kunnostustoimenpiteistä
Suunnitelma istutuksista
Ehdotukset kalastuksen kehittäm¡stoimenpiteiksi

4.Suunnitelmaosa-alueelle3(Keski-Pohjonmaanrann¡kko)
4,7. Vesiolueiden tilq
4.1.1. Perustiedot vesialueesta

4.2. Kolokontojen

ja kalastuksen nvkvtilo

4.2.1 Kalakantojen nykytila
4.2.2. Kalastuksen nykytila
4.2.3. Kalavesien hoito ja istutukset

4.3. Kalakontojen ja kolastuksen (ml. ravut) tovoitetilot jo osotavoitteet Keski-Pohjonmqon ronnikon osq-

alueella
4.4. Vesialueiden käytön alueellinen suunnittelu jo yhteistoiminnon kehittäminen Keski-Pohjanmaan
rannikon alueella
4.4.1. Kalataloudellisesti merkittävät alueet
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Tässä olisi hyvä olla kartta.
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4.4.3. Kalastusmatkailuun hyvin soveltuvat alueet
Tässä olisi hyvä olla kartta.

@

4.4.4.Vapaa-ajankalastuksen yhtenäislupa-alueet ja järjestelmän kehittäminen

4.5. Toimenpiteet kalokontojen hoitamiseksi ja kalostuksen kehittämiseksi
4.5.1. Ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi

Selvitys on tehty, väliraportti on olemassa mutta loppuraportti ei ole vielä valmis: De kustnära småvatten som
f is kl e kpl atse r 2OI8-202O. Te kijä nä Öste rbotte ns Fiska rfö rb u n d.

Meriharjuksen valtakunnallisen hoitosuunnitelman mukaan:
-Kalatalousalueiden ja kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmasta päättävän ElY-keskuksen tulee ottaa
huomioon tämän hoitosuunnitelman toimenpidesuositukset meriharjuksen osalta niin, että meriharjuksen

(3 r'[
ECÐ
kalastuskuolevuuden vähentämiseen tähtäävät kalastuksensäätelytoimenpiteet ja soveltuvat
kalastusrajoitusalueet sekä rajoitusten kattavuus ja kesto sisältyvät riittävässä määrin laissa määrättyyn
ehdotukseen.
-Kalastusoikeuden haltijoiden tulisi ottaa huomioon riittävässä määrin meriharjuksen kalastuskuolevuuden
yähçntämiseen tähtäävät toimenpiteet kalastuksen järjestämisessä.

-Valtakunnallisen hoitosuunnitelman kakkososan taulukko 2 s. 8. Suositeltavat kalastuksensäätelytoimet
meriharjuksen kannanhoitoalueilla.
-Katso "Meriharjuksen hoitosuunnitelma Osa 2. Tavoitteet ja toimenpiteet" kappale 4.2 Toimenpiteet'
-Emokalastojen pyyntipaikat ja istutusalueet rauhoitetaan kalastukselta kenallaan vähintään yhden
harjussukupolven (5-7 vuotta) mittaiseksi ajaksi. Muilla lisääntymis- ja elinalueilla rajoitusten kesto tai
suositus on kerrallaan vähintään yhden harjussukupolven (5-7 vuotta) mittainen. Rauhoitusten ja muiden
kalastusrajoituksen mahdollinen jatko tarkistetaan seurantatulosten perusteella.

-Yksityisillä vesialueilla sijaitsevat rauhoitusalueet kirjataan asianomaisen kalatalousalueen ja tarvittaessa
osakaskunnan käyttö- ja hoitosuunnitelmaan.
:iì -.!|jf|:t',
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4.5.2. Suunnitelma kunnostustoimenpiteistä
4.5.3. Suunnitelma istutuksista

:ir'.,,., ..1r''',ì
Tähän asti on käytetty merialueella lsojoen kantaa Kokkolan edustan velvoitteissa. i.,tÌi.¡ Liil:,: 1r'i'

Meriharjuksen valtakunnallisen hoitosuunnitelman mukaan:

esitet¡ meriharjuksen istutussuositukset ja mahdollisuus niiden tarkistamiseen
istutusten seurantatulosten perusteella tulee kirjata kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaan.

Tässä hoitosuunnitelmassa

Meriharjuksen hoitosuunnitelma Osa2. Tavoitteet ja toimenpiteet" stycket 6 Istutukset.

4.5.4. Ehdotukset kalastuksen kehittämistoimenpiteiksi

jo kolokantojo koskevon seuronnon itiriestamisestci
6. Voelluskalojen, uhanolaisten kalokantojen jo biologisen monimuotoisuuden huomioon ottominen

5. Suunnitelmo kalostusta

toimenpiteissö

Meriharjuksen valtakunnallisen hoitosuunnitelman mukaan: Yksityisillä vesialueilla ja kalatalousaluejakoon
kalastuslain nojalla mahdollisesti liitetyillä yleisvesialueilla sijaitsevat erityiset harjusalueet tulee kirjata
asianomaisen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaan osana kalastuslain (37912015) velvoittamaa
ehdotusta vaelluskalojen ja uhanalaisten kalakantojen elinkieron turvaamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä.
(kannanhoidon suuralueiden sisällä sijaitsevat erityiset harjusalueet vastaavat (Luke) kala-atlaksessa esite@jä
meriharjuksen levinneisyyksiä)
Meriharjuksen hoitosuunnitelma Osa 2. Tavoitteet ja toimenpiteet" kappale 2 Meriharjuksen kannanhoidon
lähtökohdat ja tavoitteet ja kappale 3 Kannanhoitoalueet.
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9. Tciplaravun ja mu¡den vieraslajien huomioon ottqminen

toimenpiteissri-

70. Ehdotus kalastuksenhoitomaksuina keröttavien varojen omistajakorvauksiin kciytettrivdn osuuden

"Kalpa

miiiirittöii alueet,

josso yleiskolastus on rajoitettuo toi kielletty (esim. lohipitoiset virtqvesiolueet)."

Kalpa ei määritä yleiskalastusoikeusrajoituksia, eli tuo määrittää sana tulisi muuttaa tässä kohtaa. Ne näkyvät

myös

ka

lastusrajoitus.fi:ssä.
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2.

Su u n n
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73. Ktiyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpano
74. Voikuttavuuden arviointi ja suunnitelman
L5. Viitteet
LIITTEET
LIITE 7.a KöyttöLIITE

ia hoitosuunnitelman lqadintaa vorten tehdyn kyselyn soote jo pohja-aineisto

7.b Kyselyyn annettujen vastousten yhteenveto Perhonjoen alueella (numero sarqkkeesso tarkoittaa

kysy myksee n
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ettuje n vosto uste n
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)

LIITE 7.c Kyselyyn annettujen vostausten yhteenveto Lestijoen alueella (numero sarakkeessa

kysymy kse e n

an

tarkoittaa

nettuje n vosta uste n mät) rö ä )

LIITE 7.d Kyselyyn annettujen vostausten yhteenveto Keski-Pohjanmaan rannikon alueello (numero
sarokkeessotorkoittoakysymykseenonnettujenvostoustenmiiiirijii)
LIITE

2.a Osatavoitteiden toteuttomistaulukko Perhonjoen oso-ølueelle

LIITE

2.b Osatavoitteiden toteuttomistaulukko Lestijoen osa-alueelle

LIITE 2.c
Ll

Osatavoitteiden toteuttømistoulukko Keski-Pohjanmaon rannikon osa-alueelle
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4 Sähkökoekalostuksisso 2073-2027 Perhonjoen qlaosolta (jokisuu-Pirttikoski), Köyhäjoesto
Ullovanjoesta saadut luontqisiksi (joessa syntyneiksi) luokitellut kolayksilöt.

LIITE

ja

_
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5.o Söhkökoekalastuksissa 2009-2020 Lestijoen aloosolto (jokisuu-Antinniitynkoski), soadut

luontoisiksi (joessa syntyneiksi) luokitellut kolayksilöt.

5.b Sähkökoekalostuksissa 2009-2020 Lestijoen
I u ontoisi ksi (joesso sy nty n e i ksi ) u okite I ut ko I ayks i I öt
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