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Inarin kalatalousalueen ylimääräinen yleiskokous 19.9.2022 klo 18.00 , 
kokoustila Ainola  Petsamontie 4.                         
             1 

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  Seppo Huovinen esitti 
           Yrjö Mattilaa ja Pasi Mikkolaa, 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 
        
        Janne Mansikkamaa   Mesähallitus                       3    227167,00 
        Latvala Timo  Veskoniemen osakaskunta  1       365,67 
        Sami Valle    Jurmukosken osakaskunta   1 123,88 
        Pasi Mikkola               Törmäsen porotilojen ok.      1     100,00 
        Seppo Huovinen         Koppelo-Akujärvi ok.             1    906,15 
 
       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                        
       Edustajaa ei ollut             



        
      
       4. Muiden järjestöjen edustajat 
       Edustaja  Järjestö                Ääniä 
       Erkki Soininen  Lapin vapaa-ajan kalastajat  1 
        
 
       Jätetyt valtakirjat  ovat tämän pöytäkirjan arkistokappaleen liitteenä. 
 
       Päätös: 
       Äänestys- ja osallistujaluettelo hyväksyttiin.  Kokouksessa läsnä olleiden äänimäärät 
       hyväksyttiin pöytäkirjan mukaisesti. Päätösvaltaisten jäsenten yhteinen äänimäärä on 
      11  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 esitettiin kokouksen osanottajille. 
      Päätös: 
      Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 
 
     6. Omistajakorvauksien maksamisesta päättäminen 
 
     Lapin ELY-keskus on päätöksellään 25.5.2022 LAPELY/3212/2022 myöntänyt Inarin    
      kalatalousalueelle 62618,00 euroa korvauksia vesialueiden omistajille maksullisten 
      yleiskalastusoikeuksien hyödyntämisestä sekä kalastusopastoimintaan perustuvasta 
      käytöstä vuonna 2021. 
 
     Esitys: 
     Omistajakorvaukset maksetaan, kuten kalastuslaki määrää, vesialueiden omistajille 
     tai kalastusoikeuden haltijoille vesihehtaarien hallintaoikeuden ja viehekalastus- 
     rasitusten mukaisesti. Inarin kalatalousalueella vesihehtaarin korvaus on kaikilla vesillä    
     sama. Kalatalousalueen kokonaisvesipinta-ala on 262600 hehtaaria. Yhden vesiheh- 
     taarin hinta saadaan jakamalla myönnetty 62618 € kokonaisvesipinta-alalla 262600. 
     Yhden vesihehtaarin korvaussumma on 0,238 €. 
     Korvauksissa noudatetaan KalL 83§:n ja 84§:n säännöksiä. Jos vesialueen omistajan 
     korvaussumma on alle 50€, varoja ei jaeta, vaan ne jäävät kalatalousalueen käytettä- 
     viksi kalakantojen hoitoon. Yhteystietojen ja tilitietojen puuttuessa korvausta ei voida 
     tilittää, vaan varat siirretään Inarin kalatalousalueen omistajakorvaustilille odottamaan   
     kolmeksi vuodeksi. 
     Omistajakorvaukset jaetaan liitteen 1 mukaisesti. 
 
    Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 



    7. Ajankohtaiset asiat 
 
    Kesän kalastuksenvalvonnan kuulumiset esitti toiminnanjohtaja. Keskusteltiin     
    Juutuanjoen käräjäoikeuden päätöksen aiheuttamasta tilanteesta. 
 
  8. Muut esille tulevat asiat 
 
    Seuraavaan kokoukseen toiminnanjohtaja selvittää Kirakkajoen ennallistamisen 
     nykytilanteen ja kutsuu Inergian edustajan seuraavaan kokoukseen. 
 
  9. Kokouksen päättäminen 
 
      
      Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.05 
 
 
 
     Kokouksen puheenjohtaja                           Kari Kyrö 
 
  
     Sihteeri         Pekka Kokkonen  
   
 
     Pöytäkirjantarkastajat                         Yrjö Mattila            Pasi Mikkola 
 
 
 
 
 
  


