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PÖYTÄKIRJA
JOROISTEN KALASTUSALUEEN VUOSIKOKOUS
Aika:
Paikka:

22.3.2018 klo 10.00
Vanamola , Kivirannantie 12 B, Joroinen

1. Hallituksen puheenjohtaja Viljo Savolainen avasi kokouksen.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Piilo, sihteeriksi Risto Salko ja
pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Henna Majuri ja Ville Pesonen.
2. Todettiin, että paikalla on 14 äänioikeutettua jäsentä, muita osallistujia 2. (LIITE 1.)
3. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi, sääntöjen määräämä lehti-ilmoitus jäi
julkaisematta, mutta todettiin kokous myös päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys/esityslista.
5. Kuultiin isännöitsijän esittelemänä hallituksen kertomus kalastusalueen toiminnasta
vuodelta 2017. Se on luettavissa yhdistyksen nettisivuilla. Vahvistettiin
toimintakertomus.
6. Kokoukselle esiteltiin tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajan lausunto.
7. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja myönsi vastuuvapauden tili- ja
vastuuvelvollisille. Hallitukseen kuuluvat eivät osallistuneet ko pykälän käsittelyyn.
8. Päätettiin, että vuoden 2017 tilikauden alijäämä, 1580,28 €, katetaan kalastusalueen
tilille kertyneistä aikaisempien vuosien tuotoista.
9. Vuosikokous vahvisti palkat ja palkkiot vuodeksi 2018: hallituksen kokouspalkkio 50
€/kokous, hallituksen puheenjohtaja 500 €/vuosi, isännöitsijä 2500 €/vuosi,
matkakustannukset valtion matkustussäännön mukaan, puhelinkulut ja tilintarkastajat
laskun mukaan.
10. Hallitukseen valittiin erovuoroiset Markku Taatila ja Ahti Suhonen jatkamaan vuoden
2018 loppuun. Todettiin, että aikaisemmin valittuina hallituksessa jatkavat Viljo
Savolainen, Kari Avikainen, Pirkko Parviainen-Hämäläinen ja Aimo Hukkanen. Tämä
kalastusalueen hallitus jatkaa siihen asti, kun uusi kalatalousalueen hallitus vuonna
2019 on toimintakykyinen.
11. Kalastusalueen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Viljo Savolainen ja
varapuheenjohtajaksi Ahti Suhonen.
12. Tilintarkastajaksi tarkastamaan vuoden 2017 tilejä ja toimintaa valittiin KHT Arja
Kauppinen Tieto Akseli Oy:sä, varalle Ernst & Young-tilintarkastusyhteisö.
13. Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2018 (LIITE 2.). Vahvistettiin tulo- ja
menoarvio / varainkäyttösuunnitelma (LIITE 3). Toimintasuunnitelman ja tulo- ja

menoarvion toteutuminen perustuu siihen, missä määrin ELY-keskus myöntää anottuja
varoja eri hankkeisiin. Hallitus sopeuttaa budjetin em avustusten mukaiseksi.
14. Vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen kalastuslain mukaisesti osakaskunnille
jaettavaksi tulevien varojen jaosta vesialueidenomistajille ja osakaskunnille voimassa
olevan jakolistan mukaisesti. Hallitus päättää taulukon viimeistelyn, kun ELYkeskuksesta on saatu tiedot jaettavasta rahamäärästä. Varat pannaan jakeluun heti
valitusajan umpeuduttua tai viimeistään, kun tiedot jaettavista varoista on saatu.
Päätettiin, että jako tehdään vesialuehehtaarien mukaan ilman rasituskerrointa.
15. Kalastusalueen ilmoituslehdeksi päätettiin Joroisten Lehti. Kalastusalueen
vuosikokouskutsu julkaistaan myös kuntien (Joroinen, Rantasalmi, Pieksämäki)
ilmoitustauluilla. Kalastusalueen jäsenten yhdyshenkilöille, joiden osoite on tiedossa
lähetetään kutsut sähköpostilla tai kirjeenä. Lisäksi Kalastusalueen www- sivuilla on
ilmoitustaulu (www.kalajoroinen.info).
16. Käsitellään hallituksen kalastusalueen kokoukselle esittämät asiat
Päätettiin, että kalastusalueen lopettamisen yhteydessä jäljellä olevat varat siirretään
Virtasalmi-Joroinen kalatalousalueelle.
Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti nimetä isännöitsijä selvitysmieheksi
hoitamaan kalastusalueen tehtävien lopettaminen ja siirtäminen kalatalousalueelle.
Päätettiin selvitysmiehen palkkioksi 1200 € + kustannusten korvaus.
17. Muut asiat
Todettiin, että valtakunnallinen kalastuspäivä on 16.5.2018. Toivotaan, että
osakaskunnat ja kyläyhdistykset järjestävät jotakin lasten ja nuorten aktivoimiseksi
kalastusharrastukseen. Koulujen kanssa yhteistyössä järjestetyt tilaisuudet ovat erittäin
sopivia, myös muina ajankohtina järjestetyt tapahtumat ovat suotavia, jos ne ovat
helpommin sovitettavissa koulujen aikatauluihin. Todettiin, että isännöitsijä kerää
tiedot järjestetyistä tapahtumista ja toimittaa ne Suomen Kalatalouskeskukselle
Todettiin, että perinteinen kalastuksenvalvojien kokemusten välityspäivä,
KAVAKOVÄPÄ, la 16.6.2018 klo 9 alkaen RinssiEverstissä. Keskusteltiin ensi kesän
kalastuksenvalvonnoista ja mahdollisesta yhteistyöstä Metsähallituksen
eräsuunnittelija Eero Hartikaisen kanssa.
18. Kokousesitelmän piti Järvisuomen kalatalouspalveluiden kalastusbiologi Teemu
Hentinen, katsaus ajankohtaisiin kalastus- ja kalavesiasioihin.
19. Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:27.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
__________________________
Raimo Piilo, puheenjohtaja

____________________________
Risto Salko, sihteeri

Vuosikokouksen 22.3.2018 valitsemina pöytäkirjantarkastajina olemme tänään tarkastaneet
Joroisten Kalastusalueen vuosikokouspöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun
mukaisesti laadituksi.
__________________________
Henna Majuri, pöytäkirjantarkastaja

_____________________________
Ville Pesonen, pöytäkirjantarkastaja
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Vuosikokouksen osallistujat

Edustettu taho
1

Haapaselän osakaskunta

2

Huutokosken osakaskunta
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Kerisalo 9:63 "Immola"
Itä-Pohjan osakaskunta
Joroisten Metsästys- ja
Kalastusyhdistys
Kaitaisten osakaskunta
Kerisalo 12:68-69
osakaskunta
Kivelän osakaskunta
Kontiomäki 9 osakaskunta
Kotkatlahti 9:8 "Laitila"
Kähkölän osakaskunta
Rantasalo 6:3 "Hannula"
Savuniemen osakaskunta
Voinsalmen osakaskunta
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Muut osallistujat
Kähkölän osakaskunta
Järvisuomen
kalatalouspalvelut

Edustaja
Aimo Hukkanen

Rekisterino

Risto Salko
Pirkko ParviainenHämäläinen
Ville Pesonen

171-876-5-1

681-876-15-1

171-407-9-63
593-450-876-4

Kari Avikainen
Viljo Savolainen

171-405-876-1

Raimo Paajanen
Pekka A Suhonen
Raimo Piilo
Martti Ikonen
Jukka Airaksinen
Eero Hartikainen
Ahti Suhonen
Henna Majuri

171-417-876-1
593-450-876-1
593-410-876-4
171-408-9-8
593-444-876-2
681-421-6-3
171-417-876-1
681-876-22-1

Markku Taatila

593-444-876-2

Teemu Hentinen

