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1. Hallituksen puheenjohtaja Hannu Sikanen avasi kokouksen.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Viljo Sopanen, sihteeriksi Risto Salko ja
pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Veikko Kutvonen ja Martti Ropponen.
2. Todettiin, että paikalla on 15 äänioikeutettua jäsentä, muita osallistujia 3 kpl. (LIITE
1.)
3. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys/esityslista.
5. Kokousesitelmät
•
Etelä-Savon ELY-keskuksen puheenvuoro, Jorma Tiitinen; ajankohtaisia asioita,
mm kalastuslain uudistamiseen liittyviä, kalastusalueiden rooli on heikkenemässä.
•
Kalatalouskeskuksen puheenvuoro, Harry Härkönen; pyydysten merkinnän ja
kalastuksen valvonnan voimaan tulevat muutokset, ensimmäinen lähialueen
kalastuksenvalvojien koulutus ja tentti on 15.5. Mikkelissä.
6. Todettiin, että hallituksen kertomus kalastusalueen toiminnasta vuodelta 2011 on
julkaistu yhdistyksen nettisivuilla ja osallistujat ovat tutustuneet siihen. Ei
huomautettavaa. (LIITE 2.)
7. Kokoukselle esitettiin tuloslaskelma, tase ja toiminnantarkastajien lausunto.
8. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2011 ja myönsi vastuuvapauden tili- ja
vastuuvelvollisille. Hallitukseen kuuluvat eivät osallistuneet ko pykälän käsittelyyn.
9. Päätettiin, että vuoden 2011 tiliylijäämä, 993,89 €, talletetaan kalastusalueen tilille
vastaisuudessa toteutettavien kalavesien hoitotoimenpiteiden kulujen kattamiseen.
10. Vuosikokous vahvisti palkat ja palkkiot v 2012: hallituksen kokouspalkkio 50
€/kokous, hallituksenpuheenjohtaja 500.00 €/vuosi, isännöitsijä 2000.00 €/vuosi,
matkakustannukset valtion matkustussäännön 2 § mukaan, puhelinkulut ja
toiminnantarkastajat laskun mukaan.
11. Hallituksen erovuoroiset jäsenet Ahti Suhonen ja Raimo Piilo valittiin uudelleen
seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.
12. Kalastusalueen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Sikanen ja
varapuheenjohtajaksi Ahti Suhonen.

13. Valittiin Paavo Heiskanen ja Timo Tukia, tarkastamaan kalastusalueen tilejä ja
toimintaa, varalle Asko Keski-Petäjä ja Eila Häyrynen. Todettiin, että ELY-keskus ei
edellyttänyt vielä tälle kaudelle valittavaksi ”virallista” tilintarkastajaa.
14. Vahvistettiin vuodelle 2012 toimintasuunnitelma (LIITE 3.) ja tulo- ja menoarvio /
varainkäyttösuunnitelma (LIITE 4), jotka ovat olleet yhdistyksen nettisivuilla
nähtävänä. Toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion toteutuminen perustuu
siihen, missä määrin ELY-keskus myöntää anottuja varoja eri hankkeisiin. Kokous
toivoi lisättävän tuettavien hankintojen listaan hoitokalastusta ja ruohojen poistoa
varten hankittavia laitteita. Hallitus sopeuttaa budjetin em avustusten mukaiseksi.
Lisäksi kokous toivoi, että hallitus selvittää Leader-rahoituksen käyttömahdollisuutta
vesien hoidon laitteisiin ja työhön.
15. Vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen kalastuslain 89§ ja 91§ mukaisten
varojen jaosta vesialueidenomistajille ja osakaskunnille (LIITTE 5), jossa ei ole
lopullista tietoa jaettavista omistajakorvauksista. Hallitus päättää taulukon
viimeistelyn, kun tieto on saatu. Varat pannaan jakeluun heti valitusajan umpeuduttua
tai viimeistään, kun tiedot jaettavista varoista on saatu.
16. Kalastusalueen ilmoituslehdeksi päätettiin Joroisten Lehti. Lisäksi Kalastusalueen
www- sivuilla on ilmoitustaulu (www.kalajoroinen.info).
17. Muut asiat
• Ei muita asioita
18. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.12 kiittäen kokousta asiallisesta asioiden
käsittelystä.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
__________________________
Viljo Sopanen, puheenjohtaja

____________________________
Risto Salko, sihteeri

Vuosikokouksen 22.3.2012 valitsemina pöytäkirjantarkastajina olemme tänään tarkastaneet
Joroisten Kalastusalueen vuosikokous pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun
mukaisesti laadituksi.
Joroinen
__________________________
Veikko Kutvonen, pöytäkirjantarkastaja

_____________________________
Martti Ropponen, pöytäkirjantarkastaja
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VUOSIKOKOUKSEN 22.03.2012 OSANOTTAJAT

Hannu Sikanen
Ahti Suhonen
Risto Salko
Mikko Jantunen
Olavi Miskala
Raimo Piilo
Aimo Hukkanen
Martti Ropponen
Markku Kettunen
Veikko Kutvonen
Soini Rissanen
Viljo Sopanen
Matti Ilmoniemi
Eelis Kolehmainen
Eero Jäppinen
Arto Paukkunen
Jorma Tiitinen
Harry Härkönen

Aholan osakaskunta
Savuniemi
”
Ruokoniemi 2 ”
Häyrilä 1
”
Häyrilä 11
”
Kontiomäki 9
”
Haapaselän
”
Joroisten
”
Voinsalmi
”
Pihlaan
”
Haapalahti
”
Haapalahti
”
Syvänsi 1-4
”
Järvikylä
”
Kotkatlahti 10
”
Lahnalahti 5-6
”
Etelä-Savon ELY-keskus
Kalatalouskeskus/Pro-Agria

-äänioikeutetut jäsenet 15 kpl.

valtakirja
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
-

