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Kokemäen kalatalousalueen hallitus kutsuu koolle kalatalousalueen yleiskokouksen.
Kokouskutsu koskee kalatalousalueen jäseniä, joita ovat alueen kalastusoikeuden haltijat sekä
valtakunnalliset kalastusalan järjestöt. Kokoukseen voivat osallistua myös alueellisten luonto- ja
ympäristöjärjestöjen edustajat sekä erikseen kutsutut asiantuntijat.
Aika:
Paikka

12.5.2022 klo 17.00
Ali-Ketolan tila, Ketolantie 176, Kokemäki

Ilmoittautumiset etukäteen kokoustarjoiluiden vuoksi viimeistään 9.5.2022 klo 16 mennessä Olli
Ylöselle joko sähköpostiin olli.ylonen@kalatalouskeskus.fi tai tekstiviestillä numeroon 040-578
6890
Valtakirjojen tarkastus alkaa kello 16.45.
Kokouksessa päätetään sääntöjen mukaan yleiskokoukselle kuuluvat asiat. Kokouksen tarkastettu
pöytäkirja on nähtävillä kalatalousalueen toimistolla osoitteessa Puutarhakatu 19 A, 20100 Turku ja
kalatalousalueen nettisivuilla kokemaenkalatalousalue.fi 16.5.2022 alkaen.
Huomioitavaa: Kokoukseen osallistuvan tulee varautua osoittamaan henkilöllisyytensä sekä valtuutus
kalatalousalueen jäseneksi. 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
edustajalla tulee olla mukanaan valtakirja tai vastaava dokumentti osoittamaan osallistumisoikeutta
kokoukseen.
Kalastuslain 25 §
Kalatalousalueen yleiskokous
Kalatalousalueen päätösvaltaa käyttää yleiskokous.
Seuraavilla kalatalousalueen jäsenillä on oikeus yhteen edustajaan yleiskokouksessa:
1) osakaskunta, jossa on vesialuetta vähintään 50 hehtaaria;
2) osakaskuntiin kuulumattomien, pinta-alaltaan vähintään 50 hehtaarin kokoisten vesialueiden
omistajat;
3) sellaiset kalatalousalueeseen kuuluvien osakaskuntien tai osakaskuntiin kuulumattomien vesialueiden
omistajien yhteenliittymät, joiden hallinnoimien vesialueiden yhteenlaskettu pinta-ala on vähintään 50
hehtaaria; joessa kuitenkin vähintään 30 hehtaaria;
4) 23 §:n 2 momentissa tarkoitettu valtakunnallinen kalastusalan järjestö, lukuun ottamatta vapaa-ajan
kalastajia edustavaa järjestöä, jolla on oikeus kahteen edustajaan.
Erityisperusteisten kalastusetuuksien haltijoilla on oikeus yleiskokouksessa yhteen yhteiseen
edustajaan.
Kalatalousalueen yleiskokouksessa on kullakin vähintään 1 000 hehtaarin vesialueomaisuutta
edustavalla edustajalla kolme ääntä, vähintään 500 mutta alle 1 000 hehtaarin vesialueomaisuutta
edustavalla edustajalla kaksi ääntä sekä muita jäseniä edustavilla edustajilla yksi ääni. Rekisteröidyillä
alueellisilla yhdistyksillä, joiden tarkoituksena on ympäristön- tai luonnonsuojelun edistäminen ja jonka
sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kalastusalue tai osa siitä sijaitsee on kalatalousalueen
yleiskokouksessa oikeus yhteen edustajaan, jolla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei
äänioikeutta.
Kalatalousalueella on oikeus kutsua yleiskokoukseen asiantuntijoita, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja
puheoikeus
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12.5.2022 kello 17.00 (huom. valtakirjat kello 16.45 alkaen)
Ali-Ketolan tila
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Kokouksen avaus
Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Äänestysluettelon ja osallistujaluettelon hyväksyminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden käsittely
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kalatalousalueen toimintakertomus vuodelta 2021
Kalatalousalueen tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2021
Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden
myöntäminen hallitukselle ja muille vastuullisille henkilöille
Päätetään hallituksen jäsenten, tilintarkastajien sekä muut mahdolliset palkkiot
ja kulukorvaukset vuodelle 2021
Valitaan uudet hallituksen jäsenet hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle
vuosiksi 2022-2024
Valitaan kalatalousalueen hallituksen jäsenistä puheenjohtaja
Valitaan tilintarkastaja ja, jollei tilintarkastajaksi valita tilintarkastustoimistoa,
valitaan myös varatilintarkastaja
Vahvistetaan toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma vuosille 2022 ja 2023
Vahvistetaan korvausvarojen jakaminen vesialueen omistajille vuodelta 2021
Muut asiat
Kokouksen päättäminen

