VALTIMON KALATALOUSALUE
Vuosikokous 2022
Aika:

29.4.2022 klo 10.00

Paikka:

Valtimo, Kuntalaisten talo

Läsnä:

Äänivaltaiset:
Erkki Kuokkanen
Anna Hölttä
Matti Kuvaja
Taina Ahosola
Pentti Kärnä
Markku Mustonen
Jarmo Korhonen

Ääniä:
Karhunpään ok
2
Haapakylän ok
3
Hiirenjärven ok
1
KKL, kalatalouskeskus 1
SVK
1
Koppelon ok
1
Jokikylän ok
1

Ilman äänivaltaa:
Juhani Komulainen
Antti Heikura
Risto Torvinen
Jouko Honkasaari
Sauli Nevalainen
Keijo Korhonen
Jouko Sormunen
Harry Herranen
Olli Kärkkäinen
Irma Luhti
Jukka Hakkarainen
Janne Raassina

Sivakkavaaran ok
Hallituksen jäsen
Hallituksen pj
Hallituksen jäsen
Pyylehto kiinteistön omistaja
Haapakylän ok
Haapakylän ok
Haapakylän ok
Haapakylän ok
Haapakylän ok
Haapakylän ok

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Risto Torvinen avasi kokouksen klo 10.06. ja toivotti kaikki
tervetulleiksi.
2. Puheenjohtajan, pöytäkirjan tekijän, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden
valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Risto Torvinen, pöytäkirjan tekijäksi Taina Ahosola, pöytäkirjan
tarkastajiksi Pentti Kärnä ja Erkki Kuokkanen sekä samalla päätettiin, että tarvittaessa he
voivat toimia myös ääntenlaskijoina.
3. Todetaan äänioikeutetut kokousedustajat
Osanottajaluettelon tarkastuksen jälkeen todettiin, että läsnä oli 7 äänivaltaista edustajaa,
joilla oli käytettävissään 10 ääntä ja 12 henkilöä ilman äänivaltaa
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouksen kutsukirje oli lähetetty 4.4.2022 tiedossa oleville kalatalousalueen jäsenille,
joten kokous todettiin sääntöjen määräämällä tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esityslistaan lisättiin pykäläksi 17 hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
hallituksen keskuudesta vuodelle 2022. Muilta osin työjärjestys hyväksyttiin esityslistan
mukaisena.

6. Kokousesitelmä:
Harry Herranen ja Janne Raassina esittelivät Ylä-Valtimon vesistön toteutuneita ja
suunnitteilla olevia kunnostuksia.
7. Vuoden 2021 kertomus tilikauden toiminnasta (liite 1)
Vuoden 2021 kertomus tilikauden toiminnasta hyväksyttiin liitteen 1 mukaisena.
8. Vuoden 2021 tilit ja niiden hyväksyminen ja tilintarkastajan lausunto (liite 2)
Kuultiin tilintarkastajan lausunto ja vuoden 2021 tuloslaskelma ja tase hyväksyttiin liitteen 2
mukaisena.
9. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille
Risto Torvinen jääväsi itsensä pykälän 9 ajaksi. Päätettiin myöntää tili- ja
vastuuvapaus vuoden 2021 tileistä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
10. Toimihenkilöiden palkkiot
Hallituksen esitys:
 puheenjohtajalle 600 €
 hallituksen jäsenille ruokailu hallituksen kokouksen yhteydessä
 toimihenkilöille matkakulut valtion matkustussäännön mukaan
 kirjanpito, tilintarkastus ja kalastuksenvalvonta laskua vastaan
 talkoolaisille tarjotaan ruokailu
Päätettiin hyväksyä hallituksen esitykset esitetyssä muodossa.
11. Toimintasuunnitelmaesitys vuosille 2022 ja 2023 (liite 3)
Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma vuodelle 2022 hyväksyttiin liitteen 3. mukaisena.
Toimintasuunnitelma vuodelle 2023 hyväksyttiin liitteen 3. mukaisena.
12. Talousarvioesitys vuosille 2022 ja 2023 (liite 4)
Hyväksyttiin hallituksen esittämä talousarvio vuodelle 2022 liitteen 4. mukaisena.
Talousarvio vuodelle 2023 hyväksyttiin liitteen 4 mukaisena.
13. Kalastusrajoitukset vuodesta 2023 alkaen
ELY-keskuksen tekemä päätös kalastusrajoituksista Valtimojärvellä, Ylä-Valtimojärvellä,
Haapajärvellä (ml. Pieni Haapajärvi ja Mustajärvi), Koppelojärvellä, Hiirenjärvellä ja
Nuolijärvellä on voimassa vuoden 2022 loppuun saakka.
Päätökseen sisältyvät rajoitukset:
 verkot, joiden solmuväli on 31 - 44 mm, ovat kiellettyjä kokonaan
 lisäksi seitsemän metriä (7 m) ja sitä syvemmillä vesialueilla verkkojen pienin sallittu
solmuväli on 50 mm.
Hallitus esittää, että rajoituksia haetaan ELY-keskukselta entisenlaisina. Päätettiin
hyväksyä hallituksen esitys.
14. Kalastuslupamaksut ja lupien myyjät vuodelle 2023 (liite 5)
Kalatuvan hinnaksi määriteltiin tällä hetkellä 1 yksikkö, ootto-onki rinnastetaan
iskukoukkuihin. Päätettiin hyväksyä kalastuslupamaksut ja lupien myyjät vuodelle 2023
liitteen 5 mukaisena yllämainituin lisäyksin.
15. Täydennetyn käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksyminen
Hallitus on kokouksessaan täydentänyt käyttö- ja hoitosuunnitelmaa ELY-keskuksen
ohjeistuksen mukaisesti. Suunnitelma on myös käsitelty Vuoksen pohjoisessa

kalatalouden yhteistyöryhmässä ja suunnitelmaan on tehty ELY-keskuksen kommenttien
perusteella korjauksia. Käytiin läpi KHS:aan tehdyt täydennykset ja korjaukset.
Käytiin läpi tärkeimmät muutokset suunnitelmasta. Päätettiin hyväksyä korjattu ja
täydennetty käyttö- ja hoitosuunnitelma ELY-keskuksen vahvistettavaksi.
16. Hallituksen jäsenten valinta kaudelle 2022 – 2024
 Erovuorossa ovat Reino Siivola, Risto Torvinen ja Antti Heikura. Hallitukseen esitettiin
valittaviksi Reino Siivola, Risto Torvinen ja Antti Heikura. Muita esityksiä ei tullut, joten
heidät valittiin hallitukseen.
 Anna Hölttä (valittu 2020) on eronnut hallituksesta ja hänen tilalleen täytyy valita
hallitukseen jäsen kaudeksi 2022. Esitettiin valittavaksi Jukka Hakkarainen. Muita esityksiä
ei tullut, joten Jukka Hakkarainen valittiin hallitukseen kaudeksi 2022.
17. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Torvinen ja varapuheenjohtajaksi Ari Laukkanen.
18. Tilintarkastajan valinta vuodelle 2022
Tilintarkastajaksi valittiin HTM Raimo Liukku. Pentti Hämäläinen ei ole enää käytettävissä
varatilintarkastajaksi. Varatilintarkastajaksi on käytettävissä KHT Mira Tahvanainen Joen
tilintarkastus Oy:stä. Päätettiin valita varatilintarkastajaksi Mira Tahvanainen.
19. Muut asiat
 kaluston säilytyspaikka – paikka on edelleen auki, keskusteluja on käyty mutta
varmaa paikkaa ei vielä ole. Jos nykyinen säilytyspaikka otetaan käyttöön, tulee
alueen hankkia uusi lukko ja muuta korjausta. Päätettiin että Arto Kilposelta kysytään
paikkaa koppelosta.
 Koppelojoen ja Myllyjoen rantoja pitäisi raivata.
20. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 12.08.

Risto Torvinen
puheenjohtaja

Taina Ahosola
pöytäkirjan tekijä

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja tehtyjä
päätöksiä

Pentti Kärnä
pöytäkirjan tarkastaja

Erkki Kuokkanen
pöytäkirjan tarkastaja

VALTIMON KALATALOUSALUE
Toiminnanjohtaja Mervi Paajanen

KOKOUSKUTSU

Rekkatie 11 A 1
80100 JOENSUU
050-574 3898
mervi.paajanen@muikkusuomi.fi
Valtimon kalatalousalueen jäsenille
Valtimon kalatalousalueen sääntömääräinen vuosikokous pidetään perjantaina 29.4.2022 klo
10.00. Kuntalaisten talolla Valtimolla. Ennen kokousta kahvit
Kokouksessa käsitellään ja päätetään kokouskutsun liitteenä olevan esityslistan mukaiset asiat.
Esityslistan kohdassa 15. päätetään täydennetyn käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksymisestä.
Suunnitelmaan kannattaa tutustua etukäteen netissä, jossa se on tulostettavassa muodossa:
kalatalouskeskuksen nettisivuilla: muikkusuomi.fi / pohjois-karjala / ajankohtaista tai
kalatalousalueen nettisivuilla valtimonkalatalousalue.fi / hallinto (mikäli ongelma palvelimella
korjautuu, tällä hetkellä kalatalousalueen omille sivuille ei saa ladattua uusinta versiota
suunnitelmasta).
Kokousedustajien on osoitettava valtuutuksensa pöytäkirjaotteella, valtakirjalla tai muulla tavoin.
Valtakirjaa ei tarvita jos jäsentä edustaa hoitokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, eikä jos
valtakirja on jo aiemmin lähetetty kalatalousalueelle.
Kokouksesta laadittava pöytäkirja on nähtävillä Valtimon kalatalousalueen nettisivuilla osoitteessa
valtimonkalatalousalue.fi / hallinto ja Joensuussa P-K:n Kalatalouskeskuksen toimistolla
2.5. – 16.5.2022 (avoinna sopimuksesta).
Joensuussa 4.4.2022
Hallituksen puheenjohtaja

Toiminnanjohtaja

merk.

Risto Torvinen
Risto Torvinen
Mervi Paajanen

______________________________________________________________________________
KOKOUSKUTSU
Haapakylän, Hiirenjärven, Karhunpään ja Koppelon kalaveden osakaskuntien vuosikokous
pidetään Kuntalaisten talolla perjantaina 29.4.2022 klo 10.00 Valtimon kalatalousalueen
kokouksen yhteydessä. Ennen kokousta kahvit.
Kokouksen alussa klo 10.00 Harry Herranen ja Janne Raassina esittelevät Ylä-Valtimon
vesistön toteutuneita ja suunnitteilla olevia kunnostuksia.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Myös järjestäytymättömien osakaskuntien
edustajat ovat tervetulleita kokouksiin.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä Valtimolla Risto Torvisella, Laitalantie 42, 75710
Karhunpää ajalla 2.5. – 1.6.2022.
Valtimon kalatalousalueen puheenjohtaja
______________________________________________________________________________

VALTIMON KALATALOUSALUE
Vuosikokous 29.4.2022.
ESITYSLISTA:
1. Kokouksen avaus
2. Puheenjohtajan, pöytäkirjan tekijän, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
3. Todetaan äänioikeutetut kokousedustajat
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
6. Kokousesitelmä:
Harry Herranen ja Janne Raassina esittelevät Ylä-Valtimon vesistön toteutuneita ja
suunnitteilla olevia kunnostuksia
7. Vuoden 2021 kertomus tilikauden toiminnasta (Liite 1)
8. Vuoden 2021 tilit ja niiden hyväksyminen (Liite 2)
9. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille
10. Toimihenkilöiden palkkiot
Hallituksen esitys:
 puheenjohtajalle 600 €
 hallituksen jäsenille ruokailu hallituksen kokouksen yhteydessä
 toimihenkilöille matkakulut valtion matkustussäännön mukaan
 kirjanpito, tilintarkastus ja kalastuksenvalvonta laskua vastaan
 talkoolaisille tarjotaan ruokailu
11. Toimintasuunnitelmaesitys vuosille 2022 ja 2023 (Liite 3)
12. Talousarvioesitys vuosille 2022 ja 2023 (Liite 4)
13. Kalastusrajoitukset vuodesta 2023 alkaen
ELY-keskuksen tekemä päätös kalastusrajoituksista Valtimojärvellä, Ylä-Valtimojärvellä,
Haapajärvellä (ml. Pieni Haapajärvi ja Mustajärvi), Koppelojärvellä, Hiirenjärvellä ja
Nuolijärvellä on voimassa vuoden 2022 loppuun saakka.
Päätökseen sisältyvät rajoitukset:
 verkot, joiden solmuväli on 31 - 44 mm, ovat kiellettyjä kokonaan
 lisäksi seitsemän metriä (7 m) ja sitä syvemmillä vesialueilla verkkojen pienin sallittu
solmuväli on 50 mm.
Hallitus esittää, että rajoituksia haetaan ELY-keskukselta entisenlaisina.

14. Kalastuslupamaksut ja lupien myyjät vuodelle 2023 (Liite 5)
15. Täydennetyn käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksyminen
Suunnitelma on käsitelty Vuoksen pohjoisessa kalatalouden yhteistyöryhmässä.
Viranomaisen kommenttien perusteella suunnitelmaan on tehty korjauksia ja täydennyksiä,
jotka hallitus on käynyt läpi ja hyväksynyt.
16. Hallituksen jäsenten valinta kaudelle 2022 - 2024
 Erovuorossa ovat Reino Siivola, Risto Torvinen ja Antti Heikura.
 Lisäksi valitaan uusi jäsen hallituksesta eronneen Anna Höltän tilalle
17. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
18. Tilintarkastajan valinta vuodelle 2022
Varsinaisena tilintarkastajana on toiminut HTM Raimo Liukku Tuusulasta ja varalla KHT
Pentti Hämäläinen Kiteeltä.
19. Muut asiat
 Kaluston säilytyspaikka
20. Kokouksen päättäminen

Liite 1

Kertomus Valtimon kalatalousalueen
tilikauden toiminnasta vuodelta 2021


Kyseessä oli kalatalousalueen kolmas (3) toimintavuosi



Kalatalousalueen vesialueiden kokonaispinta-ala on 4 939 hehtaaria



Äänioikeutettujen kokousedustajien lukumäärä on 17



Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vahvistanut kalatalousalueen
säännöt päätöksellään Dnro POSELY/112/5730-2019 20.2.2019

HALLINTO
Kalatalousalueen hallituksen puheenjohtaja: Risto Torvinen
Varapuheenjohtaja: Ari Laukkanen
Muut jäsenet: Jouko Honkasaari, Antti Heikura, Anna Hölttä, Reino Siivola ja Jani Kortelainen
Toiminnanjohtaja: Päivi Kiiskinen
Rahastonhoitaja: Risto Torvinen
Tilintarkastaja: HTM Raimo Liukku Tilintarkastus L & L Oy:sta, varalla KHT Pentti Hämäläinen.
Tilaisuudet

Kpl

Osallistujia

Yleisiä kokouksia

1 kirjekokous

4 äänivalt. 8 ilman äänivalt.

Hallituksen kokouksia

1

4+1

KALASTUS- JA METSÄSTYSLUPIEN MYYNTI
2021

2020

2019

2018

2497,56 €

3841,26 €

2347,68 €

1285,49 €

TOIMINNAN RAHOITUS
Toiminta rahoitettiin vuonna 2021 kalastuslupien myyntituloilla (taulukko yllä) ja saaduilla
avustuksilla (taulukko alla). Huomattava osa omistajakorvauksista jäi kalatalousalueen
käyttöön osakaskuntien ja kalatalousalueen välisten sopimusten mukaisesti.

Liite 1
KORVAUKSET JA MÄÄRÄRAHAT
Kalatalousalue sai käyttöönsä erilaisia avustuksia ja määrärahoja seuraavasti:
2021

2020

2019

Edistämismäärärahat

2 000 €

4 000 €

0€

Kalatalousalueelle jäävät omistajakorvaukset

2 320 €

3 873 €

0€

Kalatalousalueen toimintamäärärahat

8 082 €

7 762 €

8 586 €

Yhteensä

12 402 €

15 635 €

8 586 €

Omistajakorvaussumma koostuu sopimuksilla alueelle jäävistä korvauksista ja alle 50 euron
summista. Edistämismääräraha 2000 euroa käytettiin kalastuksenvalvontaan.
KALANPOIKASTEN ISTUTTAMINEN
Istutuksiin käytettiin 4 060 euroa ja istutukset toteutuivat seuraavasti:
Kalalaji

Ikä

2021

Kirjolohi

3v

417 kpl
3 paikkaan

2020

2019

KALASTUKSEN VALVONTA
Kalatalousalue on valtuuttanut 7 kalastuksenvalvojaa. Toimintavuonna 2021
kalastuksenvalvontaan käytettiin 2 291 euroa, jolla ostettiin valvontapalvelua Pohjois-Karjalan
kalatalouskeskukselta. Summassa on mukana myös vuonna 2020 tehdyt valvonnat, jotka
maksettiin samalla. Yhteensä kalastuksenvalvontaa suoritettiin kuutena päivänä ja
kalatalousalueen puheenjohtaja oli mukana valvonnassa kaikkina päivinä.
KALAKANTOJEN TILA
Kuhakanta on vahva ja se lisääntyy myös luontaisesti. Karhunjoesta ja Koppelojärvestä on
havaintoja paljon pienistä kuhista. Ahventen koko vaikuttaa kasvaneen. Rapukannat ovat
pieniä.
MUU TOIMINTA
Kalatalousalueen edustaja oli mukana Kaipo-hankkeessa.

Valtimon kalatalousalue

TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2021
EUR

1.1.-31.12.2020
EUR

Lupatuotot yhteensä

2 497,56

3 841,26

Kalavesien om.korvaukset

2 319,19

3 873,21

2 000,00

4 000,00

400,00

1 000,00

7 216,75

12 714,47

Hallinto yhteensä

-620,00

-600,00

Muut maksetut korvaukset yhteensä

-354,40

-471,78

Henkilöstökulut

-974,40

-1 071,78

-6 369,17

-4 343,29

-3 982,16

-7 102,21

-11 325,73

-12 517,28

-4 108,98

197,19

0,00

0,29

0,00

0,29

0,00

0,29

8 082,00

7 762,00

VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot
yhteensä

Kalatalouden edistämismäärärahat yhteensä
Muut tuotot yhteensä
Tuotot

yhteensä

Kulut
Henkilöstökulut

yhteensä

Kalastusaluekulut
Muut kulut
Kulut

yhteensä

yhteensä

yhteensä

VARSINAINEN TOIMINTA

YHTEENSÄ

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Rahoitustoiminta
Tuotot

yhteensä

yhteensä

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

YHTEENSÄ

YLEISAVUSTUKSET
Yleisavustukset

yhteensä

YLEISAVUSTUKSET

YHTEENSÄ

8 082,00

7 762,00

TILIKAUDEN TULOS

YHTEENSÄ

3 973,02

7 959,48

3 973,02

7 959,48

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

YHTEENSÄ

Valtimon kalatalousalue

TASE
31.12.2021
EUR

31.12.2020
EUR

Vastaavaa
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset
Saamiset

yhteensä

yhteensä

45,76

0,00

45,76

0,00

45,76

0,00

25 445,39

20 458,74

25 445,39

20 458,74

25 491,15

20 458,74

25 491,15

20 458,74

Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
Rahoitusarvopaperit

yhteensä

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vastaavaa

yhteensä

YHTEENSÄ

Valtimon kalatalousalue

TASE
31.12.2021
EUR

31.12.2020
EUR

19 685,45

11 725,97

3 973,02

7 959,48

23 658,47

19 685,45

825,46

765,34

825,46

765,34

Muut velat

-107,59

7,95

Siirtovelat

1 114,81

0,00

1 007,22

7,95

1 832,68

773,29

25 491,15

20 458,74

Vastattavaa
OMA PÄÄOMA
Oma pääoma
Tilikauden yli/alijäämä
OMA PÄÄOMA

YHTEENSÄ

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Siirtovelat
Pitkäaikainen

yhteensä

Lyhytaikainen

Lyhytaikainen
VIERAS PÄÄOMA
Vastattavaa

yhteensä
YHTEENSÄ
yhteensä

Liite 3.

VALTIMON KALATALOUSALUE
Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Toiminnan rahoitus
Toiminta rahoitetaan kalastus- ja metsästyslupatuloilla sekä kalatalousalueen toimintamäärärahalla.
Lähes kaikki osakaskunnat luovuttavat sopimuksella omistajakorvaukset kalatalousalueen käyttöön.
Lisäksi toimintaan voidaan anoa Ely-keskukselta edistämismäärärahoja erikseen määriteltyihin
kohteisiin.
Vuosikokous
Vuosikokous pidetään kerran vuodessa. Ylimääräinen kokous pidetään tarvittaessa.
Hallitus
Hallituksen tehtävänä on valmistella vuosikokouksessa esillä olevat asiat ja huolehtia alueen kokousten
tekemien päätösten toimeenpanosta. Hallitus kokoontuu vähintään kerran. Lisäkokouksia pidetään
tarpeen mukaan.
Sopimus toiminnanjohtajuudesta
Toiminnanjohtajana toimii Mervi Paajanen Pohjois-Karjalan kalatalouskeskuksesta. Sopimuksen
sisältöä ja hinnoittelua voidaan tarkistaa vuosittain (3 % indeksikorotus).
Istutukset
Kalanpoikasia istutetaan talousarvion edellyttämässä laajuudessa. Istutussuunnitelma on alla olevassa
taulukossa. Siikaa istutetaan Peurajärveen, Sivakkajärveen ja Vierulampeen noin 150 kpl per lampi.
Vuosi
2020
2021
2022

Järvitaimen €

Järvilohi €

Kirjolohi €

Harjus €

Siika €

Kuha €

3 900
n. 150 €

Kalastuksen valvonta
Valvonta tilataan Pohjois-Karjalan kalatalouskeskukselta, koska kalatalousalueella ei ole omia valvojia.
Kalastuksenvalvontaan on vuodelle 2022 myönnetty 1000 euroa edistämismäärärahaa.
Muu toiminta
Kalatalousalue osallistuu kilpailuihin. Kalatalousalue järjestää kesällä lapsille ja nuorille suunnatun
kalastuspäivän. Tapahtuman järjestämiseen on myönnetty 750 euroa edistämismäärärahaa.
Koulutus
Kalatalousalueen luottamusmiehet voivat osallistua järjestettäville koulutuspäiville ja opintomatkoille
hallituksen päättämässä laajuudessa.
Kalavesien hoito ja seuranta
Kalatalousalue on mukana Kaipo-hankkeessa. Toteutetaan ph-mittaukset (myös lämpötila) tärkeimmillä
vesialueilla. Suunnitellaan näytteenottopisteet ja jatketaan seurantaa samoissa kohteissa tulevina
vuosina. Osallistutaan elohopeatutkimushankkeeseen.
Tiedotus
Pääasiallisena tiedotuskanavana toimivat kalatalousalueen nettisivut, joiden päivityksen hoitaa
toiminnanjohtaja. Teetetään kartta yhtenäislupa-alueesta. Kartalle laitetaan palvelurakenteet, kuten
veneenlaskuluiskat. Kartta laitetaan sähköisenä tulostettavana versiona kalatalousalueen nettisivuille ja
sitä voidaan painattaa pieni määrä myös luvanmyyntipaikoissa jaettavaksi.

Liite 3.

VALTIMON KALATALOUSALUE
Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Toiminnan rahoitus
Toiminta rahoitetaan kalastus- ja metsästyslupatuloilla sekä kalatalousalueen toimintamäärärahalla.
Lähes kaikki osakaskunnat luovuttavat sopimuksella omistajakorvaukset kalatalousalueen käyttöön.
Lisäksi toimintaan voidaan anoa Ely-keskukselta edistämismäärärahoja erikseen määriteltyihin
kohteisiin.
Vuosikokous
Vuosikokous pidetään kerran vuodessa. Ylimääräinen kokous pidetään tarvittaessa.
Hallitus
Hallituksen tehtävänä on valmistella vuosikokouksessa esillä olevat asiat ja huolehtia alueen kokousten
tekemien päätösten toimeenpanosta. Hallitus kokoontuu vähintään kerran. Lisäkokouksia pidetään
tarpeen mukaan.
Sopimus toiminnanjohtajuudesta
Toiminnanjohtajana toimii Mervi Paajanen Pohjois-Karjalan kalatalouskeskuksesta. Sopimuksen
sisältöä ja hinnoittelua voidaan tarkistaa vuosittain (3 % indeksikorotus).
Istutukset
Kalanpoikasia istutetaan talousarvion edellyttämässä laajuudessa. Istutussuunnitelma on alla olevassa
taulukossa.
Vuosi
2021
2022
2023

Järvitaimen €

Järvilohi €

Kirjolohi €
3 900

Harjus €

Siika €

Kuha €

3 500

Kalastuksen valvonta
Valvonta tilataan Pohjois-Karjalan kalatalouskeskukselta, koska kalatalousalueella ei ole omia valvojia.
Muu toiminta
Kalatalousalue osallistuu kilpailuihin. Kalatalousalue järjestää nuorille suunnatun Valtakunnallisen
kalastuspäivän. Tapahtumaan kutsutaan Valtimon koulun 1-9 luokan oppilaat.
Koulutus
Kalatalousalueen luottamusmiehet voivat osallistua järjestettäville koulutuspäiville ja opintomatkoille
hallituksen päättämässä laajuudessa.
Kalavesien hoito ja seuranta
Toteutetaan verkkokoekalastushanke ja haetaan siihen edistämismäärärahaa. Kalatalousalue on
mukana Kaipo-hankkeessa.
Tiedotus
Pääasiallisena tiedotuskanavana toimivat kalatalousalueen nettisivut, joiden päivityksen hoitaa
toiminnanjohtaja.

Liite 4.
VALTIMON KALATALOUSALUE
TALOUSARVIO VUODELLE 2022

Oman toiminnan tulot:
Kalastus- ja vesilintulupatulot
2 500 €
Kalatalousalueelle sopimuksella jäävät omistajakorvaukset 2 700 €
5 200 €
Edistämismäärärahat
Kalastuksenvalvonta
Kalastuspäivä
Toimintamääräraha
Yhteensä

1 000 €
750 €
1 750 €
9 532 €
16 482 €

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Menot
Toiminnanjohtajuus
Kirjanpito ja tilintarkastus
Hallintokulut
Koulutus
Kalastuksenvalvonta
Istutukset
Vesien hoito ja seuranta
Valtakunnallinen kalastuspäivä
Nuorten kalakerhon toiminta
Yhtenäislupa-alueen kartta
Elohopeatutkimushanke
Muut kulut
Yhteensä
Ylijäämäinen

2 163 €
650 €
1 000 €
1 500 €
2 000 €
-€
500 €
750 €
-€
2 000 €
300 €
1 800 €
12 663 €
3 819 €

Summat ovat nettona (ALV ei sisälly)
_______________________________________________________________________

Liite 4.
VALTIMON KALATALOUSALUE
TALOUSARVIO VUODELLE 2023

Oman toiminnan tulot:
Kalastus- ja vesilintulupatulot
2 500 €
Kalatalousalueelle sopimuksella jäävät omistajakorvaukset 2 700 €
5 200 €
Edistämismäärärahat
Kalastuspäivä
Koekalastus
Toimintamääräraha
Yhteensä

750 €
3 500 €
4 250 €
9 100 €
18 550 €

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Menot
Toiminnanjohtajuus
Kirjanpito ja tilintarkastus
Hallintokulut
Koulutus
Kalastuksenvalvonta
Istutukset
Koekalastus
Vesien hoito ja seuranta
Valtakunnallinen kalastuspäivä
Nuorten kalakerhon toiminta
Muut kulut
Yhteensä
Ylijäämäinen

2 163 €
650 €
1 000 €
2 500 €
1 500 €
3 500 €
3 500 €
500 €
750 €
-€
1 500 €
17 563 €
987 €

Summat ovat nettona (ALV ei sisälly)
_______________________________________________________________________

Liite 5

VALTIMON KALATALOUSALUE
LUPAMYYNTI JA KALASTUS
1. YHTENÄISLUPAJÄRJESTELMÄ
 Kalastuksesta peritään yksikkömaksu 3 €/kpl, joka oikeuttaa kalastamaan verkoilla, rysillä ja katiskoilla
 Verkko max. 3x30 m 1 yks., verkko max. 6x30 m 2 yks., verkko max. 3x60 m 2 yks.,
verkko max. 6x60 4 yks. jne. Verkkojen sallittu enimmäispituus on 240 metriä.
 Rysä, pyyntikork. < 1,5 m 1 yks., rysä pyyntikork. > 1,5 m 3 yks./alk.pyyntikork. m
 Katiska 1 yks. Kalatupa 1 yks.
 Pitkäsiima 50 koukkuun 3 yksikköä ja 100 koukkuun saakka 6 yksikköä ja iskukoukut/ootto-onki 5 kpl/yksikkö.
Tuulastus 1 yks.
 Yksikkömerkit ovat ruokakuntakohtaisia
 Kalastusluvan luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty
 Lupa-alue kattaa entisen Valtimon kunnan vesialueet Metsähallituksen ja Jokikylän osakaskunnan vesialueita lukuun
ottamatta
 Kalatalousalue myy matkailukalastusyrityslupaa. Luvan hinta on 100 €/kalenterivuosi ja lupa on venekohtainen.

2. PYYDYSTEN MERKINTÄ
Pyydys on varustettava yksikkömerkillä, johon merkitään kalastajan nimi ja yhteystiedot. Seisova pyydys on aina
merkittävä selvällä merkillä, lippusalolla korkeus 1,2 m (tai kuvaksella) sekä varustettava kalastajan nimi ja
yhteystiedoilla. Talvipyynnissä yli 40 cm:n avannot on merkittävä 1,2 m korkealla värillisellä merkkisalolla. Merkkisalko
tulee varustaa vähintään 2 cm:n heijastimella. Talvipyynnin päätyttyä vaajat ja muut avantomerkit on poistettava
vesialueelta. Rapupyydykset tulee aina desinfioida.

3. VIEHELUPA
 Lupahinnat 5 €/viikko ja 10 €/vuosi (alle 18-v. ja 65-v. täyttäneille viehekalastus on maksutonta)
 Lupa oikeuttaa kalastamaan kaikilla vapakalastusvälineillä ja tuulastamaan
 Kalastonhoitomaksuun sisältyvä viehelupa oikeuttaa kalastamaan ainoastaan yhdellä vieheellä
(vetouistelussa saa käyttää yhtä painouistinta tai syvääjää). Useammalla vieheellä kalastettaessa on
lunastettava kalatalousalueen viehelupa.
 Viehelupa on henkilökohtainen
 Pilkkikilpailulupa on maksuton ja uistelukilpailulupa 5 €/venekunta tai kalastaja, ensimmäistä kertaa järjestettäessä
kilpailulupa on kuitenkin maksuton
 Kilpailuista on aina ilmoitettava ennakkoon alueen hallituksen puheenjohtajalle ja jälkikäteen on tehtävä
saalisilmoitus

4. KALASTUSRAJOITUKSET
 Alamitat: Kuha 42 cm, järvitaimen 50 cm ja harjus 35 cm kalastusasetuksen mukaan.
 Verkkokalastuksessa ovat voimassa seuraavat solmuvälirajoitukset: Verkot joiden solmuväli on 31 - 44 mm, ovat
kiellettyjä kokonaan. Seitsemän (7) metriä ja sitä syvemmillä vesialueille verkkojen pienin sallittu solmuväli on 50 mm.
 Pyynti Myllyjoen padolla (100 m alapuolella) on kalastusasetuksen mukaisesti kielletty
 Pyydysyksikkömäärää ei ole rajoitettu (ei koske ravustusta)
 Ravustukseen myydään maksimissaan 20 yksikköä/ruokakunta entisen Valtimon kunnan alueella asuville.

5. LUVANMYYNTIPAIKAT
 Valtimon Kukka-Valinta
 Posti ja matkahuolto Nevalainen 0500-242075
 Kalakortti.com
 Jahti-kampe 050-3578840  Risto Torvinen 0400-557 093
Vieheluvan voi myös maksaa suoraan Valtimon kalatalousalueen tilille: Op Valtimo FI14 5496 0020 0018 06.

6. VESILINTUJEN METSÄSTYS
 Lupa-alue on sama kuin yhtenäislupa-alue kalastuksessa, huomaa myös rauhoitusalueet Myllyjoessa ja osittainen
rauhoitus Pitkälahdessa
 Lupahinta 10 €/kausi/metsästäjä
 Suositellaan, että teräshaulia ei käytetä vesilinnustuksessa (perusteluina puustoon mahdollisesti jäävän raudan haitat
mm. sahateollisuudelle)
LISÄTIETOJA: Puheenjohtaja Risto Torvinen 0400-557 093, Toiminnanjohtaja Mervi Paajanen, 050-574 3898

valtimonkalatalousalue.fi
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NTARKASTUS KERTOMUS

Valtimon Kalatalousalueen jäsenille
Ti

linpäätöksen tilintarkastus

Lausunto
Olen tilintarkastanut Valtimon Kalatalousalueen (2643875-6) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2021
Tilinpäätös sisältää taseen, iitetiedot, tuloslaskelman ja toimi ntakertomuksen.
I

Lausuntonani esitän, ettå tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan kalatalousalueen toiminnan tuloksesta ja
taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten
mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olen suoriftanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti.

Hyvän

tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olen riippumaton kalatalousalueen niiden Suomessa noudatettavien eettisten
vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani tilintarkastusta ja olen täyttänyt muut näiden vaatimusten
mukaiset eettiset velvollisuuteni. Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän
tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen velvollisuudet
Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa
voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset
vaatimukset. Hallitus vastaa myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi
voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista
virheellisyyttå.

Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan kalatalousalueen kykyä jatkaa toimintaansa ja
soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on
laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsijos
kalatalousalue aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä
niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilin päätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenani

on

hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä

kokonaisuutena

väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka
sisältää lausuntoni. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen

virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa.
Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä taivirheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden
yksin tai yhdessa voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät
tilinpäätöksen perusteella.
Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytän ammatillista harkintaa
ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

.

ja säilytän

Tunnistan ja arvioin väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden
riskit, suunnittelen ja suoritan näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankin lausuntoni
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintar"kastusevidenssiä. Riski siitä, että

t

väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että
virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä
yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen
esittä mistä tai kka sisäisen valvon nan sivu uttamista.

o

Muodostan käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäkseni
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta en siina
tarkoituksessa, että pystyisin antamaan lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

o

Arvioin sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien
kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

o

Teen johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen
toiminnan jatkuvuudesta, ja teen hankkimani tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä,
esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa
merkittävää aihetta epäillä kalatalousalueen kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätökseni on, että
olennaista epävarmuutta esiintyy, minun täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessani lukijan
huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epåvarmuutta koskevat

tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntoni. Johtopäätökseni perustuvat tilintarkastuskertomuksen
antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet
voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei kalatalousalue pysty jatkamaan toimintaansa.

o

Arvioin tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa,
rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia
siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta
sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät
puutteellisuudet, jotka tunn istan tilintarkastuksen aikana.
Mu

ut ra portoi ntivelvoitteet

Muu informaatio

Velvollisuutenani on lukea toimintakertomukseen sisältyvä informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen
yhteydessä ja tätä tehdessäni arvioida, onko toimintakertomukseen sisältyvä informaatio olennaisesti
ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimani tietämyksen kanssa tai vaikuttaako
se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenani on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus
laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.
Lausuntonani esitän,

että

toimintakertomuksen

ja

tilinpäåtöksen tiedot ovat yhdenmukaisia

ja eftä

toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Jos teen suorittamani työn perusteella

johtopaatOksen, että toimintakertomukseen sisältyvässä
informaatiossa on olennainen virheellisyys, minun on raportoitava tästä seikasta. Minulla ei ole tämän asian

suhteen raportoitavaa.
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OIKAISUVAATIMUSOSOITUS
Se, jonka oikeutta kalatalousalueen yleiskokouksen tai hallituksen taikka toiminnanjohtajan 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 ohjesäännön vastainen taikka poikkeaa siitä, mitä käyttö- ja hoitosuunnitelmassa on
määrätty.
Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle
Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaantipäivästä.
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan
arkipäivään. Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä arkipäivänä ennen toimiston
aukioloajan päättymistä.
Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:
- Jos päätös on luovutettu asianomaiselle, asianomaisen asiamiehelle tai lähetille, tiedoksisaantipäivä ilmenee
päätöksessä olevasta leimasta.
- Jos päätös on lähetetty postitse tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä päivänä postituspäivästä, jollei muuta ilmene.
- Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodistuksesta.
- Jos päätös on lähetetty sähköisesti tavallisena tiedoksiantona, asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
- Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä.
- Jos päätös tai kuulutus sen nähtävänä pitämisestä on julkaistu julkisella kuulutuksella tai kuulutuksella virallisessa lehdessä, katsotaan tiedoksisaannin tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jolloin julkinen
kuulutus tai kuulutus virallisessa lehdessä on julkaistu.
- Viranomaisen tietoon asia katsotaan tulleen kirjeen saapumispäivänä.
Jollei oikaisua suoriteta, voi oikaisun pyytäjä hakea päätökseen muutosta valittamalla kolmenkymmenen (30)
päivän kuluessa oikaisuvaatimuksen tekemiseen annetun päätöksen tiedoksisaamisesta Itä-Suomen hallintooikeuteen.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja allekirjoittaminen
Oikaisuvaatimuksessa, joka osoitetaan kalatalousalueen yleiselle kokoukselle, on ilmoitettava seuraavat asiat:
- vaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta
- päätös, johon oikaisua haetaan, mitä muutoksia ja millä perusteella vaaditaan tehtäväksi
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin oikaisuvaatimusta koskevat päätökset voidaan toimittaa
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen valtuuttamansa edustaja tai asiamies tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja
kotikunta. Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmän liitteet
Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä:
- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetyn määräajan 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 kalatalousalueelle
Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava kirjallisesti joko Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskukseen (Rekkatie 11 A 1,
80100 JOENSUU) tai sähköisesti toiminnanjohtajalle ennen 30 päivän määräajan päättymistä, jotta vaatimus
voidaan tutkia. Jos määräajan viimeinen päivä ei ole työpäivä, määräajaksi lasketaan seuraava arkipäivä.
Yhteystiedot
Toiminnanjohtaja Mervi Paajanen, 050-574 3898, mervi.paajanen@muikkusuomi.fi

