KOKOUSKUTSU

6.4.2022

Järviseudun kalatalousalueen vuosikokous pidetään Lappajärvellä Hotelli Kivitipussa
(Auditorio) torstaina 21.4.2022 klo 18.00. Kahvitarjoilu ravintolan puolella klo 17.30 alkaen.
Tervetuloa!
Jotta vesialueen omistajan, osakaskunnan tai vesialueiden omistajien yhteenliittymän edustajan
osallistumisoikeus ja äänioikeus yleiskokouksessa voidaan todeta, on osallistujan pystyttävä
osoittamaan, mitä kiinteistörekisteriyksikköä tai -yksikköjä (kiinteistörekisterinumerot) hän edustaa,
ja että hänellä on laillinen oikeus edustaa näitä yksikköjä.
Lisäksi kokoukseen osallistuvalla kalastusalan järjestön ja alueellisten luonto- ja
ympäristöjärjestöjen edustajilla tulee olla mukanaan valtakirja tai vastaava dokumentti osoittamaan
osallistumisoikeutta kokoukseen.
Esitys kokouksen työjärjestykseksi:
1.

Kokouksen avaus

2.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten
laskijaa

3.

Hyväksytään osallistujaluettelo ja äänestysluettelo

4.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5.

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

6.

Esitetään hallituksen laatima kertomus Järviseudun kalatalousalueen toiminnasta tilikaudelta
1.1.-31.12.2021

7.

Esitetään Järviseudun kalatalousalueen tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 sekä sitä
koskeva tilintarkastajan lausunto

8.

Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä Järviseudun kalatalousalueen hallitukselle ja
muille vastuullisille henkilöille

9.

Päätetään toimintatuloksen edellyttämistä toimenpiteistä

10.

Määrätään hallituksen jäsenten, puheenjohtajan sekä tilintarkastajan palkkiot ja korvaukset
 vuonna 2021 olleet seuraavasti: kokouspalkkio 50 €/kokous, puheenjohtajalla lisäksi
400 €:n vuosipalkkio, tilintarkastajan palkkio laskun mukaan, matkakorvaukset valtion
matkustusohjesäännön mukaan. Hallituksen jäsenille on tilattu Suomen Kalastuslehti.

11.

Valitaan kalatalousalueen hallitukseen erovuoroisten tilalle kolme jäsentä ja heille varamiehet
seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 2022-2024.
 erovuorossa Erkki Takala (varamies Kullervo Kataja), Jari Annola (Reijo Salmela) ja
Olli Neulaniemi (Martti Santala)

12.

Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodelle 2022
 puheenjohtajana on toiminut Mikael Luoma, varapuheenjohtajana Lauri Tähtinen

13.

Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varamies tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja
hallintoa
 Vuonna 2021 valittuna tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö SKReviisorit Oy, vastuullisena tilintarkastajana HT Matti Ylkänen.

14.

Hyväksytään kuluvaa vuotta koskeva toimintasuunnitelma

15.

Hyväksytään kuluvaa vuotta koskeva tulo- ja menoarvio

16.

Päätetään kalastuslain 82 §:n 1 momentin 4 kohdassa mainittujen varojen jaosta kalavesien
omistajille


Vuodelta 2021 kertyneet omistajakorvaukset 16 376 € (V-S ELY-keskus 21.3.2022,
Dnro VARELY/2111/2022)

17.

Päätetään Lappajärven viehekalastuksen yhteisluvan lupahinnoista ja -ehdoista vuodelle 2022
 Hallitus esittää Lappajärven viehekalastusluvan lupaehtoja ja hintoja pidettäväksi
ennallaan (50 €/vuosi, 25 €/vko, 15 €/2 vrk). Lupa on henkilökohtainen ja oikeuttaa
kahdeksan vavan käyttöön.

18.

Järviseudun kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma
Käsitellään ehdotus Järviseudun kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi vuosille
2022-2031 ja päätetään sen vahvistamisesta. Ehdotus käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi on
nähtävissä kalatalousalueen kotisivuilla osoitteessa www.jarviseudunkalatalousalue.fi
Klikkaa etusivun yläreunassa olevaa ”Ajankohtaista” -palkkia nähdäksesi linkin kokouksen
asialistaan ja käyttö- ja hoitosuunnitelmaan. Käyttö- ja hoitosuunnitelmasta näkyy siitä
annetut kommentit ja niiden perusteella tehdyt sisältömuutosesitykset.

19.

Muut asiat

20.

Kokouksen päättäminen

Järviseudun kalatalousalueen hallituksen puolesta

Marko Paloniemi
toiminnanjohtaja
p. 0400-364558
marko.paloniemi@netikka.fi
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 29.4.-20.5.2022 välisenä aikana kalatalousalueen
nettisivulla osoitteessa www.jarviseudunkalatalousalue.fi

Se, jonka oikeutta kalatalousalueen yleiskokouksen tekemä päätös koskee, voi vaatia
kalatalousalueen yleiskokoukselta päätöksen oikaisemista sillä perusteella, että päätös ei ole
syntynyt laillisessa järjestyksessä taikka on lain, asetuksen tai kalatalousalueen sääntöjen vastainen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Oikaisuvaatimus
tulee toimittaa kirjallisena kalatalousalueen postiosoitteeseen: Järviseudun kalatalousalue,
Huhtalantie
2,
60220
Seinäjoki
tai
vaihtoehtoisesti
sähköpostilla
osoitteeseen
marko.paloniemi@netikka.fi

