PÖYTÄKIRJA
KYYVESI-PIEKSÄMÄKI KALATALOUSALUE
YLEISKOKOUS
Aika ja paikka: 19.5.2021 klo 14.00, Lomatrio Naarajärvi
1) Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Pekka Häkkinen avasi kokouksen klo 14.03. Pekka Häkkinen kertoi
kalatalousalueen toiminnan käynnistymisestä ja ajankohtaisista asioista. Kalatalousalueen käyttö- ja
hoitosuunnitelma ja vesienhoidon suunnitelma ovat valmistuneet. Ne ovat nähtävillä
kalatalousalueen nettisivuilla http://kyyvesi-pieksamaki.fi
2) Valitaan puheenjohtaja ja sihteeri
Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Häkkinen ja sihteeriksi Rauno Jaatinen
3) Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Huitila ja Seppo Reponen. He toimivat myös äänten
laskijoina
4) Todetaan äänioikeutetut jäsenet
Käytiin läpi osallistujalista, joka hyväksyttiin. Henkilöitä paikalla 9 ja ääniä 14 kpl. Osallistujalista
on pöytäkirjan liitteenä.
5) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sääntöjen 5 §:n mukaan kutsut tulee postittaa sähköisenä tai kirjeenä 14 vrk ennen kokousta niille
jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet yhteystietonsa. Kutsut on postitettu 29.4.2021.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
6) Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Kutsun mukana lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
7) Vuoden 2020 toimintakertomus
Toiminnanjohtaja esitteli toimintakertomusluonnoksen. Keskusteltiin toimintakertomuksesta,
korona rajoitti toimintaa merkittävästi vuonna 2020. Hyväksyttiin liitteen mukaisena.
8) Vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
Toiminnanjohtaja esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen ja taseen ja luki tilintarkastajien lausunnon.
Keskusteltiin tilinpäätöksestä. Hyväksyttiin vuoden 2020 tilit ja myönnettiin vastuuvapaus
tilivelvollisille.
9) Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021
Käytiin läpi luonnokset. Keskusteltiin toiminnasta vuonna. Hyväksyttiin liitteen mukaisina.
10) Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
- Erovuorossa ovat Pekka Partti, Risto Kohvakka ja Jussi Vihavainen
- Esitettiin: Pekka Partti, Risto Kohvakka ja Veijo Hämäläinen

Hallitukseen vuosiksi 2021 – 2023 valittiin: Partti, Kohvakka ja Hämäläinen
11) Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Häkkinen ja varapuheenjohtajaksi Olli Kauppinen
12) Tilintarkastajien valinta
Tilintarkastajaksi valittiin Tilintarkastus Inkeröinen & Himanen Oy
13) Viehekalastuskorvausten jakaminen vuonna 2021
Vuonna 2021 korvaukset jaetaan samalla rasituskertoimella (3) kaikille osakaskunnille. Tätä
periaatetta noudatetaan niin kauna, kunnes on olemassa jokin luotettava mittari rasituksen
mittaamiseen. Vuoden 2020 varoja tulee jaettavaksi 30 648 €.
14) Hallituksen palkkiot
Ei kokouspalkkioita. Puheenjohtajan palkkio 500 € / vuosi. Matkat korvataan valtion
matkustussäännön mukaan.
15) Muut asiat
- Seppo Reponen kertoi terveisiä ELY-keskukselta. Kalastonhoitomaksut ovat lisääntyneet viime
vuonna noin miljoonalla eurolla. KHS:t valmistuvat eri tahtiin eri puolilla maakunta ja valtakuntaa.
Kalatalouden yhteistyöryhmät eivät ole kokoontuneet koronan takia. Suunnitelmat menevät syksyllä
YTR:n käsittelyyn.
- Metsähallitus on ehdottanut kalatalousalueelle yhteistä valvontapäivää 24.7.2021. Selvitellään
asiaa Kyyveden osalta ja palataan siihen.
- Keskusteltiin nuottausluvista ja kaupallisesta kalastuksesta.
- Keskusteltiin opintomatka- ja koulutuskohteista sekä vesienhoidosta.
16) Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.25
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