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PÖYTÄKIRJA

Kalatalousalueen yleiskokous, 
Aika: 20.4.2022, klo. 18:00
Paikka: Talo J, Kosthålli, Raaseporintie 37, Tammisaari ja Teams

1. Kokouksen avaaminen 
Tomas Gripenberg, kalatalousalueen hallituksenpuheenjohtaja, avasi kokouksen klo 18:03.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tomas Gripenberg, sihteeriksi Gabi Lindholm ja 
pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Thomas Alm ja Kenneth Westerholm.

3. Hyväksytään äänestysluettelo ja osallistujaluettelo 
Todetaan kokouksen äänioikeutetut edustajat osanottajaluettelon mukaan. Kokouksessa oli 
edustettuina 7 äänioikeutettuja jäsentä (6 henkilöä) ja heillä yhteensä 10 ääntä. Muita 
osallistujia ilman äänioikeutta oli 2 henkilöä. Gripenberg, Lundberg ja Glöersen osallistuivat 
Teamsin kautta.

Päätösehdotus: Äänestysluettelo ja osallistujaluettelo hyväksytään. 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

4. Käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kuulutus kalatalousalueen yleiskokouksesta on 6.4.2022 sähköpostilla lähetetty Varsinais- Suomen 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (VARELY) ja äänioikeutetulle jäsenelle, jonka 
sähköpostiosoite on ollut tiedossa. Samana päivänä kuulutus on lähetetty kirjepostina heille, joiden 
kirjepostiosoite on ollut tiedossa muttei sähköpostiosoitetta. Kuulutus on 6.4.2021 julkaistu 
kalatalousalueen kotisivuilla ja sen lisäksi Raaseporin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Ilmoitus 
kokouksesta on julkaistu lehdissä Västra Nyland (8.4.2022) ja Etelä Uusimaa (10.4 digilehti ja 14.4
digilehti+painettulehti)
Päätösehdotus: Kokous todetaan oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

5. Hyväksytään kokouksen esityslista
Kokouksen esityslista on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa. 
Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista. 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin lisäyksellä. Kohdan Keskustelu alle tehdään tarkennus koskien 
samaa kohtaa ylimääräisessä kokouksessa 25.11.2021.

6. Esitetään hallituksen kertomus edelliseltä vuodelta ja päätetään sen hyväksymisestä
Kertomus on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Hyväksytään kertomus vuodelta 2021.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
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7. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.
Tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto ovat olleet esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2021. 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle
Päätös: Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja toiminnanjohtajalle vuodelta 2021. 

9. Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä.
Kalatalousalueen kolmannen toimintavuoden ylijäämä on Hallitus esittää 
yleiskokoukselle, että alijäämä viedään voitto- ja tappiotilille.
Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen ehdotus.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

10. Valitaan kuluvan toimintavuoden tilintarkastaja ja, jollei tilintarkastajaksi valita 
tilintarkastustoimistoa, varatilintarkastaja
Vuonna 2021 on tilintarkastustoimisto BDO Oy, vastuuhenkilönä Tove Lindström-Koli toiminut 
tilintarkastajana ja yhtiö on käytettävissä valintaan uudelleen.
Päätös: Valittiin tilintarkastustoimisto BDO Oy tilintarkastajaksi, vastuuhenkilönä Tove Lindström-Koli 
uudelleen.

11. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakorvauksista
Hallitus esittää, että yleiskokous vahvistaa seuraavat palkkiot ja matkakorvaukset vuodelle 2022:

vuosipalkkio.
Maksetaan yleiskokouksien, hallituksenkokouksien ja työryhmäkokouksien puheenjohtajalle 100 

Maksetaan muille hallituksenjäsenille ja varajäsenille 6
Maksetaan hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille ulkopuolisten kokousten osalta korvauksia 
edustaessaan kalatalousaluetta, ellei kokouksen koollekutsuja maksa kokouskorvausta. Mikäli 
usealla kalatalousalueella on yhteinen edustaja, kalatalousalueet jakavat kustannuksia. Palkkio on 
100 euroa korkeintaan 3 tuntia kestävän ja 200 euroa yli 3 tuntia kestävän kokouksen osalta. 
Palkkio maksetaan laskua vasten.
Maksetaan matka- ja kulukorvauksia Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten 
korvauksista mukaan.

Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen ehdotus.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

12. Valitaan kalatalousalueen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä tarvittaessa uudet jäsenet 
pysyvästi estyneiden tilalle
Kalatalousalueen hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän jäsentä ja enemmillään kymmenen jäsentä. 
Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Hallituksella on kaksi varajäsentä, joiden toimikausi on 
kolme vuotta.
Vuonna 2022 ovat eroamisvuorossa Henning Danskanen, Carl-Johan Jansson, Henrik Lundberg ja
Thomas Stenström. Ei kukaan varajäsenistä ovat tänä vuonna eroamisvuorossa. 
Päätös: Valittiin hallituksen jäseniksi Henning Danskanen, Carl-Johan Jansson, Henrik Lundberg ja 
Thomas Stenström uudelleen, toimikaudelle yleiskokouksesta 2022 yleiskokoukseen 2025.

13. Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Toimikausi on yleiskokouksesta 2022 yleiskokoukseen 2023. Tomas Gripenberg on toiminut 
puheenjohtajana ja Henrik Lundberg varapuheenjohtajana. Kohdassa 12 § valittujen lisäksi 
hallitukseen kuuluvat Charlotta Bruncrona, Tomas Gripenberg, Magnus Nylund, Seppo Siltala, Kenneth 
Westerholm ja Henric Öhman.
Päätös: Valitaan puheenjohtajaksi Tomas Gripenberg ja varapuheenjohtajaksi Henrik Lundberg 
uudelleen.



TAMMISAARI-POHJAN KALATALOUSALUE

3

14. Vahvistetaan toimintasuunnitelma
Suunnitelma on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa. 
Päätösehdotus: Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuosille 2022-2023. 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

15. Vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio
Talousarvio on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2022. 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

16. Päätetään korvausvarojen jakamisesta vesialueen omistajille
Omistajakorvaus jaetaan viehekalastusrasitukseen perustuen, sellaisen viehekalastuksen, jota 
suoritetaan maksetulla kalastonhoitomaksun mukaisella luvalla. Jakoperusteet koskee vuoden 2021 
omistajakorvauksia (94 391 VARELY/2111/2022. Korvaus jaetaan 
31.12.2021 omistussuhteiden mukaisesti. Jako voidaan toimenpanna, kun käyttö- ja hoitosuunnitelma 
on saanut lain voiman tai VARELY erikseen on hyväksynyt kokouksen jakopäätöstä. Kalatalousalue 
jakaa omistajakorvaukset Kalpa-palvelun avulla pisteytysasteikolla 0 (ei rasitusta/ei korvausta) -5
(suuri rasitus).                                                                                                  Kartta vuoden 2021 tilanteesta

Päätösehdotus: Hallitus esittää 
kokoukselle, että kalatalousalueen 
peruspiste on 3. 
Peruspisteestä poikkeavat alueet: 
4 pistettä pohjoiset saaristoalueet. 
Katso kartta
2 pistettä järvet lukuun ottamatta 
Degersjön, Määrjärvi ja Seljänalainen 
jotka saavat peruspisteen.
2 pistettä alueet, jossa viehekalastus 
tai oleskelu on kielletty enintään 3 
kuukautta vuodessa
1 piste - alueet, jossa viehekalastus tai 
oleskelu on kielletty yli 3 kuukautta 
mutta enintään 6 kuukautta vuodessa
0 pistettä - alueet, jossa viehekalastus 
tai oleskelu on kielletty yli 6 kuukautta 
vuodessa
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

17. Päätetään kokouksen koollekutsumustavoista, pakollisten lisäksi. 
Sääntöjen mukaan kalastusalue voi pakollisten tapojen lisäksi ilmoittaa kokouksesta sanomalehdissä
tai vastaavalla tavalla hallituksen päättämällä tavalla. 
Päätösehdotus: Hallitus esittää, että kalatalousalue pakollisten tapojen lisäksi, tiedottaa 
yleiskokouksista suppealla ilmoituksella lehdissä Västra Nyland ja Etelä Uusimaa.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
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18. Päätetään ohjesääntöjen muuttamisesta
Hallituksen muutosehdotus on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen ehdotus.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

19. Päätetään kalastuksen säätelytoimenpiteen hakemuksesta 
Hallituksen ehdotus on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen ehdotus.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

20. Keskustelua 
Mika Vornanen pyysi, että Keskusteltiin kalastusoppaiden toiminnasta ja yhteistyöstä 
kalatalousalueen kanssa pöytäkirjassa 25.11.2021 tarkennetaan. Vornanen puhuu omasta puolesta ei 
kalastusoppaista yleensä. 
Keskusteltiin luonnonsuojelualuista jossa oleskelu/kalastaminen on kielletty.
Puheenjohtaja kiitti vielä kaikkia, jotka ovat osallistuneet käyttö- ja hoitosuunnitelman laadintaan. 

21. Kokous päätetään
Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja liitteineen pidetään nähtävänä kalatalousalueen 
kotisivulla https://tammisaari-pohjankalatalousalue.fi/ ajalla 9.5-15.6.2022. Oikaisuvaatimusosoitus on
kokouspöytäkirjan liitteenä. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19:35.

Pöytäkirja allekirjoittavat sähköisesti, Visma signin kautta, puheenjohtaja Tomas Gripenberg, sihteeri 
Gabi Lindholm, pöytäkirjantarkastajat Thomas Alm ja Kenneth Westerholm.
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OIKAISUVAATIMUSOSOITUS 

Se, jonka oikeutta kalatalousalueen yleiskokouksen kalastuslain (379/2015) 27 §:n 3 momentin nojalla 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 taikka poikkeaa siitä, mitä käyttö- ja hoitosuunnitelmassa on määrätty. Oikaisuvaatimus on tehtävä 
kirjallisesti. 

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja allekirjoittaminen 
Oikaisuvaatimuksessa, joka osoitetaan kalatalousalueelle, on ilmoitettava seuraavat asiat: 
-oikaisua vaativan nimi ja kotikunta 
-päätös, johon muutosta haetaan, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutoksia siihen 
vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan 
-postiosoite ja puhelinnumero sekä mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisua 
vaativalle voidaan toimittaa 
Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän 
nimi ja kotikunta. Oikaisua vaativan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
oikaisuvaatimuskirjelmä. 

Oikaisuvaatimuksen liitteet 
Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä 
- oikaisunalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
- tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys oikaisuajan alkamisen ajankohdasta 
- asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja 
- asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimusaika 
Oikaisuvaatimusaika on 30 päivää. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä.
Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:
Hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaisessa yleistiedoksiannossa todetaan tiedoksisaannin kalatalousalueen 
kokouspöytäkirjan osalta tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kalatalousalueen 
ilmoitustaululla. Ilmoitus pöytäkirjan esille panosta julkaistaan 9.5.2022 kalatalousalueen ilmoitustaululla, jota 
on kalatalousalueen kotisivu https://tammisaari-pohjankalatalousalue.fi/

Oikaisuvaatimuskirjelmän toimittaminen 
Kalatalousalue suosittelee oikaisuvaatimuksen toimittamista ensisijaisesti sähköpostitse. Mikäli tämä ei ole 
mahdollista, voit toimittaa oikaisuvaatimuksesi postitse. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen tapahtuu 
lähettäjän vastuulla. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava kalatalousalueelle virka-aikana ennen 30 päivän 
määräajan päättymistä, jotta oikaisuvaatimus voidaan tutkia. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, määräaika jatkuu kuitenkin seuraavan 
arkipäivän virka-ajan päättymiseen. 
Oikaisuvaatimukseen annettava päätös on maksuton. 

Valitus
Jollei oikaisua suoriteta, voi oikaisun pyytäjä vielä hakea päätökseen muutosta valittamalla Helsingin hallinto-
oikeuteen. Valitusviranomainen voi päättää, että ennen asian lopullista ratkaisemista moitteenalainen päätös 
saadaan panna täytäntöön heti, jos siihen on erityistä syytä eikä täytäntöönpano tee muutoksenhakua 
hyödyttömäksi. Oikaisuvaatimukseen käsittelyä koskevaan päätökseen tullaan liittämään ohjeet valituksen 
tekemisestä (valitusosoitus)

Yhteystiedot 
Tammisaari-Pohjan kalatalousalue 
Toiminnanjohtaja Gabi Lindholm, s-posti: gabi.lindholm@outlook.com, puh: 050 -404 2738
Postiosoite: PL 27, 06151 Porvoo


