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   PÖYTÄKIRJA 
 
Inarin kalatalousalueen yleiskokous 30.5.2022 klo 17.00 , kokoustila 
Ainola  Petsamontie 4.    1(4) 
 

1. Kokouksen avaus. 
Kokouksen avasi Inarin kalatalousalueen hallituksen puheenjohtaja Kari Kyrö, 
toivottaen edustajat tervetulleeksi kokoukseen. 

 
2. Kokouksen järjestäytyminen. 

           Esittely: 
           Kokouksen avaaja pyysi esityksiä kokouksen puheenjohtajaksi, sihteeriksi ja 
           kahdeksi pöytäkirjan tarkastajaksi,  jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina. 
           Käsittely: 
           Yrjö Mattila esitti Kari Kyröä kokouksen puheenjohtajaksi, muita 
           esityksiä ei ollut puheenjohtajaksi.  Yrjö esitti Pekka Kokkosta kokouksen 
           sihteeriksi, muita esityksiä ei tehty. Pöytäkirjan tarkastajiksi Yrjö esitti 
           Mika  Nikulaista ja Erkki Soinista, he toimivat samalla ääntenlaskijoina, 
           muita esityksiä ei tehty.  
           Päätös: 
           Esitetyt valittiin yksimielisesti tehtäviinsä. 
 

3. Todetaan äänioikeutetut jäsenet ja hyväksytään äänestys- sekä 
osallistujaluettelo. 
Esittely: 

           Puheenjohtaja pyysi kokousedustajia toimittamaan valtuutuksensa puheenjohtajan 
           pöydälle tarkastusta varten. Samalla tarkastetaan edustajan yhteisön vesipinta-ala 
           maanmittausrekisteristä. 
           Tarkastuksen suorittavat toiminnanjohtaja ja valitut ääntenlaskijat. 
 
         Käsittely: 
         Tämän kokouksen äänioikeutetut jäsenet todettiin jätettyjen valtakirjojen perusteella. 
        Kokouksessa oli läsnä seuraavat äänioikeutetut vesialueiden edustajat; 
 
        1.Osakaskunta, jossa on vesialuetta vähintään 50 hehtaaria: 
        Edustaja  Osakaskunta Ääniä  Vesi ha 
         
        Huhtamella Jarmo  Törmäsen osakaskunta       2 698,61 
        Latvala Timo  Veskoniemen osakaskunta  1 365,67 
        Sami Valle    Jurmukosken osakaskunta   1 123,88 
 
       2. Osakaskuntiin kuulumattomien, pinta-alaltaan vähintään 50 hehtaarin     
           kokoisten vesialueiden omistajat: 
        Edustaja  Omistaja  Ääniä  
         
        Yrjö Mattila  Inarin yhteismetsä       3 2012,97                                             
       3. Inarijärven kaupalliset kalastajat ry                        
       Edustaja             
       Mika Nikulainen            1 
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       4. Muiden järjestöjen edustajat 
       Edustaja  Järjestö                Ääniä 
       Erkki Soininen  Lapin vapaa-ajan kalastajat  1 
       Pekka Kiviniemi  Lapin vapaa-ajan kalastajat 1 
 
       Jätetyt valtakirjat ja  ovat tämän pöytäkirjan arkistokappaleen liitteenä. 
 
       Päätös: 
       Äänestys- ja osallistujaluettelo hyväksyttiin.  Kokouksessa läsnä olleiden äänimäärät 
       hyväksyttiin pöytäkirjan mukaisesti. Päätösvaltaisten jäsenten yhteinen äänimäärä on 
       10 ääntä.     
 
      4.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
      Käsittely: 
      Toiminnanjohtaja esitti kokouskutsut ja kutsujen ajankohdat. 
 
      Päätös: 
      Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu ja     
      kuulutus ovat tämän pöytäkirjan liitteenä. 
 
      5.Kokouksen työjärjestyksen ( esityslistan) hyväksyminen. 
      Käsittely 
      Esityslista jaettiin kokouksen osanottajille. 
      Päätös 
      Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 
 
 
6. Hallituksen puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan katsaus 
    keskeisistä kalatalousalueen asioista. 
       Puheenjohtaja: Puheenjohtaja kertoi käyttö- ja hoitosuunnitelman ja uuden        
       kalastussäännön nykytilanteesta ja huolestuttavan huonosta taloustilanteesta. 
        
       Toiminnan johtaja: 
        Yleiskokouksen pitää olla ohjesäännön mukaisti viimeistään toukokuussa. 
         Toiminnanjohtaja vaihtui 1.12.2021 ja toiminta on jatkunut samaan malliin 
         entisen toiminnanjohtajan hyvin hoidetun työn pohjalta. Kalastuksen valvontaan 
         kiinnitetään uuden kalastussäännön myötä erityistä huomiota. Ely-keskukselta 
         on juuri viime viikolla tullut rahoituspäätös, mistä tiedotettiin. 
 
     7. Hallituksen kertomus vuoden 2021 tilikauden toiminnasta. 
         Käsittely: 
         Toiminnanjohtaja esitteli kertomuksen. 
         Päätös: Kertomus hyväksyttiin. 
 
 
   8. Esitetään vuoden 2021 tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajan 
       lausunto. 
       Käsittely: 
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       Toiminnanjohtaja esitti tuloslaskelman ja taseen, joka myös jaettiin 
       kokousväelle. Samoin hän luki tilintarkastajan lausunnon.                                                                        
       Päätös: Esitetyt asiat hyväksyttiin. 
 
 
9. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
   tilivelvollisille. 
   Käsittely: Pekka Kiviniemi esitti tili-ja vastuuvapauden myöntämistä. 
 
  Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
 
10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen. 
Käsittely: 
Kokouksen puheenjohtaja esitti, että palkkiot pidetään vuoden 2021 tasoisena. Täten 
palkkiot ovat: pj vuosikorvaus 1200 euroa, joka maksetaan 30.6. 600 euroa ja 31.12. 600 
euroa. Pj kokouspalkkio on 80 euroa/kokous, jäsenen kokouspalkkio on 60 euroa/kokous. 
Pöytäkirjan tarkastuspalkkio on 30 euroa/pöytäkirja. 
 
Päätös: 
Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin. Palkkiot maksetaan kerran vuodessa vuoden lopussa. 
 
11. Hallituksen kolmen jäsenen valinta erovuoroisten tilalle. 
 
Käsittely: 
Puheenjohtaja luki erovuorossa olevien hallituksen jäsenten nimet (3). Erovuorossa 
ovat Seppo Huovinen, Pekka Kokkonen ja Erkki Soininen. Metsähallituksen edustaja 
Markku Seppänen on erovuorossa. 
 
Käsittely: Pekka Kiviniemi esitti Seppo Huovista ja Erkki Soinista . Jarmo esitti Jari 
Huhtamellaa ja metsähallituksen edustajaksi Juha Heinonen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin esitykset. 
 
 
12. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta. 
 
Käsittely: Jarmo Huhtamella esitti Kari Kyröä puheenjohtajaksi. Timo Latvala esitti Yrjö 
Mattilaa varapuheenjohtajaksi. Muita esityksiä ei ollut. 
 
Päätös: Esitykset hyväksyttiin. 
 
13 Tilintarkastajan valinta 
Käsittely: 
Toiminnanjohtaja esitteli kalatalousalueen tilintarkastuksen lakisääteiset vaatimukset. 
Samalla hän kertoi tilintarkastuksen toimineen moitteettomasti Tilintarkastus Enbuske Oy 
kanssa. 
 
Päätös: 
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Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastus Enbuske Oy,  vastuullisena tilintarkastaja Tuomas 
Enbuske  Kansankatu 9  96100 Rovaniemi. 
 
14. Vahvistetaan toiminta-, ja varainkäyttösuunnitelmat, sekä tulo-, ja 
menoarvio vuodelle 2022 
Käsittely: Toiminnanjohtaja esitteli suunnitelmat. 
 
 
Päätös: Toimintasuunnitelma hyväksyttiin pienin muutoksin. Varainkäyttösuunnitelma 
hyväksyttiin esityksen mukaan. 
 
 
15. Kokouskutsujen ilmoittamisesta päättäminen 
Käsittely: 
Kalatalousalueen kokouskutsut ja ilmoitukset esitetään julkaistavaksi paikkakunnalla 
ilmestyvässä paikallislehdessä. Lisäksi kutsut lähetetään kaikille tiedossa oleville jäsenille 
sähköpostitse tai postitse ja kokouskutsut ja kuulutukset julkaistaan Inarin kunnan 
virallisella ilmoitustaululla kunnanvirastossa. 
 
Päätös:Esitys hyväksyttiin. 
 
 
16. Kalatalousalueen tarkastetun pöytäkirjan nähtävillä olo. 
Käsittely: 
Tarkastettu kokouspöytäkirja asetetaan nähtäville Inarin kunnan viralliselle ilmoitustaululle 
kahden viikon ajaksi ja julkaistaan kalatalousalueen nettisivuilla. 
 
Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
 
 
17. Muut esille tulevat asiat 
Keskusteltiin kalastuksen valvonnasta ja päätettiin ilmoittaa kalastuksenvalvojakokeista 
paikallislehdessä, jotta saataisiin lisää valvojia. 
 
18. Kalatalousalueen kokouksen päättäminen. 
Asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.18 
 
 
   Kokouksen puheenjohtaja       
   Kari Kyrö 
     
   Sihteeri 
   Pekka Kokkonen   
  
 
    Pöytäkirjan tarkastajat 
   Mika Nikulainen Erkki Soininen  


