PÖYTÄKIRJA: Airiston-Velkuan kalastusalueen kokous
Aika: 27.11.2018 alkaen kello 18:00
Paikka: Ravintola Pohjakulma, Rymättylä

KOKOUKSEN AVAUS
Airiston kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja Olavi Sahlstén avasi kokouksen.
Airiston-Velkuan kalastusalueen tunnustuspalkinto v. 2018 luovutettiin toimittaja Markku Sandellille.

KOKOUSESITELMÄ
Kalatalouspäällikön ajankohtaiskatsaus, Kari Ranta-aho Varsinais-Suomen Ely-keskus
1§ JÄRJESTÄYTYMINEN
Päätösehdotus: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjan pitäjä, pöytäkirjan tarkistaja ja kaksi
äänten laskijaa.
Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Kari Ranta-aho, pöytäkirjan pitäjäksi Timo Saarinen, pöytäkirjan
tarkistajaksi Hannu Saarinen, äänten laskijoiksi Eero Saarinen ja Johannes Pelkonen.
2 § TODETAAN PAIKALLA OLEVAT ÄÄNIOIKEUTETUT JÄSENET
Kokouksessa olivat paikalla seuraavat äänioikeutetut kokousedustajat:
Aalto Ilmo
Vesijukola-, Keskivesi- ja Silakkari yks.vesi
Antila Janne
Velkuan kalastajaseura ry
Aronen Ilkka
Lounais-Suomen vapaa-ajankalastajat ry.
Eloranta Antero
Heinäisten osakaskunta
Erlin Jukka
Erkki Erlin pk vesialue
Koivikko Eino
Saarenaukon osakaskunta
Kääriä Juha
Turun kaupunki
Leinonen Ari
Yks.vedet (Rymättylä)
Lindström Teijo
Rouhun kalastuskunta, Mäntyranta- ja Koivula yks.vesi
Niinikorpi Anu
Meltoisten osakaskunta
Ollikainen Jani
Naantalin kaupunki
Paavanen Jyrki
Keräsaaren-, Jaakkolan- ja Keitilän yks. vesi / Armas Puolimatkan kp
Pelkonen Johannes
Palsalan osakaskunta
Raumanen Heikki
Ruotsalaisen osakaskunta
Saarinen Eero
Hangan osakaskunta
Saarinen Hannu
Kärmäläisen osakaskunta, Jätön osakaskunta
Saarinen Rami
Kainun osakaskunta
Sahlstén Olavi
Suomen Ammattikalastajaliitto ry ja Vainiomäki yks.vesi
Sälve Mika
Maanpään-Unkilan kalastuskunta
Säteri Ari
Lemon osakaskunta
Toivanen Topi
Toivasten osakaskunta
Tuuri Teija
Rauduisten osakaskunta
Uutto Pasi
Brinkhallin osakaskunta
Wahlroos Kai
Koverin-Foudilan osakaskunta
Lisäksi paikalla olivat:
Ahlberg Ari
Antila Valtti
Haaristo Simo

Palsalan osakaskunta
Velkua
Kleemolan osakaskunta
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Hilska Raimo
Hokkanen Antti
Lahti Markus
Lehtimaa Raimo
Raatikainen Jukka
Ranta-aho Kari
Salmi Juhani
Saarinen Heikki
Saarinen Timo
Vihinen Vesa

Suutarlan osakaskunta
Lemon osakaskunta
Toivasten osakaskunta
Tuomolan osakaskunta
Harjattulan osakaskunta
Varsinais-Suomen ELY-keskus kalatalouspalvelut
Varsinais-Suomen ELY-keskus kalatalouspalvelut
Airiston-Velkuan kalastusalueen hallituksen jäsen
Airiston-Velkuan kalastusalueen isännöitsijä
Ammattikalastaja

3§ KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esittely: Kokouksesta on lähetetty kutsu 13.11.2018 tiedossa oleville kalastusalueen äänivaltaisille
jäsenille, V-S ELY-keskuksen kalatalouspalveluille ja L-S Kalatalouskeskukselle.
Päätösehdotus: Kokous todettaneen ohjesäännön mukaan laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.
4§ TYÖJÄRJESTYS
Esittely: Osanottajille on lähetetty kokouksen asialista kokouskutsun yhteydessä.
Päätösehdotus: Kokous hyväksynee hallituksen laatiman esityslistan kokouksen työjärjestykseksi
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.
5§ KALASTUSALUEEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017
Esittely: Käsitellään Airiston-Velkuan kalastusalueen toimintakertomus vuodelta 2017 (liite 1).
Päätösehdotus: Kokous hyväksynee kalastusalueen hallituksen laatiman toimintakertomuksen.
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.
6§ KALASTUSALUEEN VUODEN 2017 TULOSLASKELMA, TASE JA
TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO
Esittely: Esitellään kalastusalueen vuoden 2017 tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajan lausunto (liitteet 2
ja 3).
Päätösehdotus: Kokous hyväksynee, että Airiston-Velkuan kalastusalueen vuoden 2017 tilit ja
tilinpäätös vahvistetaan tilintarkastajan antaman lausunnon mukaisesti.
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.
7§ TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE JA
ISÄNNÖITSIJÄLLE
Päätösehdotus: Kokous myöntänee Airiston-Velkuan kalastusalueen hallitukselle ja isännöitsijälle tilija vastuuvapauden vuodelta 2017 tilintarkastajan antaman lausunnon mukaisesti.
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.
8§ PÄÄTETÄÄN ALIJÄÄMÄN VAATIMISTA TOIMENPITEISTÄ
Esittely: Tilinpäätös vuodelta 2017 osoittaa 37 336,39 € alijäämää.
Päätösehdotus: Hallitus esittää alijäämän kattamista kalastusalueen omasta pääomasta.
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.
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9§ MÄÄRÄTÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOISTA JA
KULUKORVAUKSISTA VUODELLE 2019
Esittely: Kalastusalueen toimivalta päättyy 31.12.2018, mutta sen toiminnan purkaminen ja
lopettaminen edellyttää kuitenkin hallitusvastuun siirtoa vuoden 2019 puolelle. Palkkioiden perusteena
on siten istuvan hallituksen velvoite valmistella vuoden 2018 tilinpäätös. Lisäksi tilintarkastuksen
jälkeen hallitus velvoitettiin kutsumaan koolle kalastusalueen ylimääräinen kokous, joka on samalla
kalastusalueen purkukokous. Vasta tässä ylimääräisessä kokouksessa voidaan lopullisesti myöntää tili-ja
vastuuvapaus hallitukselle ja kalastusalueen toimijoille. Yleiskokous hyväksyy lopullisesti tähän
siirtymäkauden järjestelyihin liittyvät tarkennetut ja todelliset palkkiot ja muut kulut kokouksen
päättämien yksikköarvojen mukaisesti
Päätösehdotus: Hallituksen jäsenten kokouspalkkio 105 €. Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio
147 euroa. Puheenjohtajan vuosipalkkio 315 €. Muista kuin kalastusalueen hallituksen kokouksista
ansionmenetyskorvausta enintään 61 €/ h erillistä selvitystä vastaan, mikäli osallistuja ei saa tältä ajalta
muuta palkkaa tai korvausta. Pöytäkirjan tarkastus 29 €. Tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun
mukaan.
Päätös: Esityksen mukaisesti. Tarkennus: Kyseessä on nykyisen kalastusalueen hallituksen palkkiot
kokouksista, joissa käsitellään esittelyssä mainitut siirtymäkauden asiat. Tulevan kalatalousalueen
hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot sekä kulukorvaukset päätetään kalatalousalueen
yleiskokouksessa 4.2.2019.
10§ HALLITUKSEN EROVUOROISTEN JÄSENTEN VALINTA
Esittely: Kalastusalueen toimivalta päättyy 31.12.2018. Nykyinen hallitus velvoitetaan valmistelemaan
alkuvuonna 2019 tilinpäätöksen ja -tarkastuksen jälkeen pidettävän ylimääräisen kokouksen, joka on
samalla kalastusalueen purkukokous.
Päätösehdotus: Ei tehdä valintoja. Kalastusalueen hallituksen toimivalta päättyy 31.12.2018.
Kalatalousalueen ensimmäisessä kokouksessa valitaan uuden kalatalousalueen hallituksen jäsenet.
Päätös: Esittelyn ja ehdotuksen mukaisesti.
11§ KALASTUSALUEEN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA
VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2019
Esittely: Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Olavi Sahlstén ja varapuheenjohtajana Raimo
Lehtimaa. Kalastusalueen ja -hallituksen toimivalta päättyy 31.12.2018. Nykyinen hallitus valmistelee
alkuvuonna 2019 tilinpäätöksen ja -tarkastuksen jälkeen pidettävän ylimääräisen kokouksen, joka on
samalla kalastusalueen purkukokous.
Päätösehdotus: Ei tehdä valintoja. Kalastusalueen hallituksen toimivalta päättyy 31.12.2018.
Kalatalousalueen ensimmäisessä kokouksessa valitaan kalatalousalueen hallituksen puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja.
Päätös: Esittelyn ja ehdotuksen mukaisesti.
12§ KALASTUSALUEEN TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA
VUODELLE 2019.
Esittely: Tilintarkastajana on toiminut HT, JHT Teemu Peippo ja varatilintarkastajana HT Esa
Paananen.
Päätösehdotus: Teemu Peippo ja Esa Paananen ovat käytettävissä tarkastamaan kalastusalueen tilit
vuodelta 2018. Kalatalousalueen ensimmäisessä kokouksessa valitaan kalatalousalueen tilintarkastajat.
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti. Mainitut henkilöt tarkastavat lisäksi tilit 1.1.2019 – kalatalousalueen 1.
yleiskokous.
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13§ SELVITYSMIEHEN VALTUUTUS JA PALKKIO
Esittely: Uuden kalastuslain mukaan kalastusaluetoiminta lakkautetaan ja korvataan kalatalousalueilla.
Kalastusalueet toimivat vielä vuoden 2018 loppuun asti normaalisti. Uudet kalatalousalueet perustetaan
vuonna 2019. Valtuutetaan selvitysmies hoitamaan käytännön tehtävät (esittely kohdassa 14 toimintasuunnitelma liite 4). Selvitysmies tekee siirtymäajan rahankäytöstä vuonna 2019 erillisen selvityksen,
josta käy ilmi varojen käyttö 1.1.2019 – kalatalousalueen 1. yleiskokous. Loppuselvitys sisältää
selostuksen varojen käyttämisestä sekä tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen selvitystilan ajalta. Loppuselvitys annetaan kalastusalueen hallitukselle tarkastettavaksi.
Selvitysmiehen työsuhde päättyy, kun Airisto-Velkuan kalatalousalueen hallitus on toimintakykyinen ja
kalatalousalueen toiminnanjohtaja on palkattu.
Päätösehdotus: Kalastusalueen hallitus esittää selvitysmieheksi _____________________________.
Nykyinen hallitus tekee selvitysmiehen kanssa työsopimuksen, joka astuu voimaan 1.1.2019 ja jatkuu
vain siihen asti, kunnes on aikaansaatu edellytykset tilinpäätöksen tekemiselle ja muille välttämättömille
siirtymäkauden järjestelyille kunnes uusi kalatalousalue on perustettu.
Selvitysmiehen palkka on sama kuin nykyisen isännöitsijän. Selvitysmiehen työsuhde päättyy, kun
Airisto-Velkuan kalatalousalueen hallitus on toimintakykyinen ja kalatalousalueen toiminnanjohtaja on
palkattu.
Päätös: Kalastusalueen kokous valitsi selvitysmieheksi nykyisen isännöitsijän Timo Saarisen.
Selvitysmiehen tehtävät on esitelty toimintasuunnitelmassa. Toimi on kokopäiväinen ja palkka säilyy
nykyisellään. Selvitysmiehen työsuhde päättyy, kun Airisto-Velkuan kalatalousalueen hallitus on
toimintakykyinen ja kalatalousalueen toiminnanjohtaja on palkattu.
14§ VUODEN 2019 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO
Esittely: Esitellään vuoden 2019 toimintasuunnitelma (liite 4) ja talousarvio (liite 5).
Toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat vuonna 2019 aloittavan ja toimintakykyisen kalatalousalueen
tarkistettavissa.
Päätösehdotus: Esittelyn mukaisesti
Päätös: Vuoden 2019 toimintasuunnitelma hyväksyttiin esittelyn mukaisesti. Vuoden 2019 puolella
kalastusalueen toiminta rajoittuu toiminnan lopettamiseen ja tehtävien siirtoon liittyviin asioihin.
Kalastusaluetta koskevat oikeudet, sopimukset, sitoumukset ja velvoitteet siirtyvät kalatalousalueelle
kalastusalueen purkukokouksen jälkeen. Kalastusalueen kokous antoi selvitysmiehelle oikeudet
maksuliikenteen hoitoon sekä valtuudet varainkäyttöön toimintasuunnitelmassa esitettyjen tehtävien
hoitamiseksi. Yksityiskohtaista talousarviota ei käsitelty. Selvitysmiehen laatima loppuselvitys sisältää
selostuksen varojen käytöstä sekä tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
ajalta 1.1.2019 – kalatalousalueen 1.yleiskokous. Loppuselvitys annetaan kalatalousalueelle ja nykyisen
kalastusalueen hallituksen jäsenille.
15§ KORVAUKSET VESIALUEIDEN OMISTAJILLE KALAVESIEN MAKSULLISTEN
YLEISKALASTUSOIKEUKSIEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SEKÄ
KALASTUSOPASTOIMINTAAN PERUSTUVASTA KÄYTÖSTÄ VUODELTA 2017
Esittely: Käsitellään hallituksen esitys vuoden 2017 korvausten (liite 6) jakamisesta vesialueen
omistajille.
Päätösehdotus: Esityksen mukaisesti.
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.
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16§ KUHAN KUTURAUHOITUS
Esittely: Kuhan pilkintä, jigi- ym. viehekalastus kutuaikaan on jatkunut vuodesta toiseen osalla
kutualueista. Kaikuluotaimet ovat kehittyneet jatkuvasti ja yksittäistenkin kalojen löytäminen on
mahdollista ja kutualueiden jopa helppoa. Uusilla alamitoilla pyritään turvaamaan ja parantamaan
kuhakantojen tilaa. Kutualueiden rauhoittaminen touko-kesäkuun ajaksi vahvistaisi edelleen tätä
tavoitetta. Kuhan kutualueet sijaitsevat VELMU -hankkeen esittämillä kuhan pienpoikasalueilla (liite
7). Tämä tutkimukseen perustuva kartta-aineisto on jo olemassa ja soveltuisi hyvin rauhoitusalueeksi.
Hallitus äänesti asiasta 6.11.2018 kokouksessaan. Aronen ja Kääriä eivät kannattaneet esitystä. Aalto ei
ollut läsnä. Sahlstén, Lehtimaa, Lindström, Paavanen, H. Saarinen, Sälve ja Tähti kannattivat. Äänin 7 –
2 päätettiin tehdä päätösesitys.
Päätösesitys: Kalastusalueen kokous tekee ELY-keskukselle aloitteen, jossa turvataan kuhalle
kuturauha koko Saaristomerellä. Esitetään kuhan rauhoittamista pilkki- ja viehekalastukselta vuosittain
1.5. – 30.6. VELMU -hankkeen esittämällä kuhan erittäin suotuisilla pienpoikasalueilla.
Päätös: Kalastusalueen kokous ei jätä esityksen mukaista aloitetta ELY-keskukselle. Kokouksen
puheenjohtaja kertoi, että ELY tekee mahdollisia rauhoitus- ja yleiskalastuskieltoalueita koskevia
päätöksiä vasta kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman valmistuttua.
Kalastusalueen kokous jättää asian huolellisempaan valmisteluun Airisto-Velkuan kalatalousalueen
hallitukselle ja yleiskokoukselle.
17§ MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
I ryhmän kaupallinen kalastaja Hannu Saarinen otti esille epäkohdan: Ykkösryhmäläinen on vaarassa
pudota kakkosryhmään esimerkiksi työtapaturman takia. Tulorajat ja määräykset eivät tunne sairauslomaa ja työkyvyttömyyttä. Kuhan kalastuksessa alamitta on I ryhmällä 40 cm ja II ryhmällä 42 cm.
18§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 20.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

---------------------------------Kari Ranta-aho
puheenjohtaja

--------------------------------------Timo Saarinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkistettu 4.12.2018 ja todettu sen vastaavan kokouksen kulkua.

---------------------------------Hannu Saarinen
pöytäkirjan tarkastaja
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