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      12.12. 2021 
 
 

Lokka-Porttipahta kalatalousalueen yleiskokous  
 
PÖYTÄKIRJA 
 
Aika:  Torstai 9.12.2021 klo 10.00 
Paikka:  Sodankylä, Hotelli Karhu 
Läsnä: Liitteen 1. mukaan 
 

 
 

1. Kokouksen avasi kalatalousalueen hallituksen puheenjohtaja Markku Seppänen 
 

2. Kokouksen järjestäytyminen 
- kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Seppänen 
- Sihteeriksi valittiin Jukka Korpivuoma 
- pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jenni Putaansuu ja Keijo Tenhunen 
- ääntenlaskijoiksi valittiin Jenni Putaansuu ja Keijo Tenhunen 
 

3. Hyväksytään äänestysluettelo ja osallistujaluettelo 
- hyväksytty äänestys- ja osallistujaluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 

 
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
 

5. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi niin, että lisättiin kohta 8.1. Tilintarkastajan 
lausunto 
- päätettiin käydä syömässä kohdan 10. jälkeen. 
 

6. Tiedoksiannot 
- Jorma Kaaretkoski kertoi historian kalastusalueen ajoilta ja muutokset siirryttäessä nykyiseen 
kalatalousalueeseen UK-kansallispuiston kalastuksen osalta. Keskeisintä muutoksissa on ollut 
Tuulomajoen Sodankylän kunnan puoleisen osan siirtymisen Inarin kalatalousalueelle sekä 
Sodankylän kuntalaisten kalastusoikeuksien heikentymisen kalastuslain muutoksen jälkeen. 
 

7. Käsitellään kertomus vuoden 2020 toiminnasta 
- kokous hyväksyi toimintakertomuksen vuodelta 2020 (Liite 2) 
 

8. Esitetään tuloslaskelma ja tase vuodelta 2020 
- kalatalousalueen kirjanpitäjä Seija Mökkönen (Seijan tilit tmi) esitteli vuoden 2020 tilit. 
(Tilinpäätös liitteessä 3) 
 

  8.1. Tilintarkastajan lausunto 
- Luettiin tilintarkastajan lausunto 
(lausunto liitteessä 3) 
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9. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle  
- kokous päätti myöntää tili- ja vastuuvapauden hallitukselle  
Hallituksen jäsenet eivät osallistuneet päätöksentekoon. 
 

10. Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä 
- Tilikauden voitto 3368,84€ lisätään omaan pääomaan 
 

11. Päätetään hallituksen jäsenten, toiminnanjohtajan ym. palkkiot ja matkakustannusten korvaukset 
vuodelle 2021 
Päätös: 
- puheenjohtaja 800 € 
- varapuheenjohtaja 100 € 
- hallituksen jäsenet 70 €/kokous 
- toiminnanjohtaja 3000€/v. 
- Muut erikseen korvattavat tehtävät 25 €/tunti 
- matkat voimassa olevan valtion matkustussäännön (verohallinnon päätöksen) mukaan  
- kirjanpitäjä ja tilintarkastaja laskun mukaan  
 

12. Valitaan tilintarkastaja vuodelle 2021 
- tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastustoimisto KPMG, jossa päävastuullinen tilintarkastaja on Juha 
Väärälä 
 

13. Valittiin kalatalousalueen hallitukseen erovuoroisten tilalle kolme jäsentä vuosille 2021-2023 
- Erovuoroisten tilalle valittiin Jarmo Huhtamella ja Jani Äärelä 
Hallitus ja toimikaudet: 
Jorma Kaaretkoski, Aini Magga, Erkki Pyhäjärvi (2020-2022)  
Jarmo Huhtamella, Jani Äärelä (2021-2023)  
Jyrki Autti, Jani Kiemunki (2019-2021) 
 

14. Valitaan hallituksen jäsenistä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi 
- puheenjohtajaksi valittiin Jorma Kaaretkoski ja varapuheenjohtajaksi Jarmo Huhtamella 
 

15. Vahvistetaan toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma vuonna 2021 sekä vuotta pidempi 
toimintasuunnitelma 
- kokous vahvisti toiminta- ja varainkäyttösuunnitelman vuodelle 2021 sekä vuotta pidemmän 
toimintasuunnitelman 
 

16. Vahvistetaan seuraavien yleiskalastusoikeuksien käytöstä maksettavien korvausten jakoperusteista 
sekä jaosta vesialueiden omistajille 
ELY-keskus on käyttänyt kalatalousalueille myönnettyjen varojen jakoperusteena LUKE:n tutkimusta, 
jossa selvitettiin kalastuslain 7§ ja 18§ oikeuttaman viehekalastuksen aiheuttama kalastusrasitus 
alueittain. 
 
Elyn päätös 30.3.2021: jaettavaa vuodelta 2020 3451 €.  
 
 
Hallituksen esitys:  
varat jaetaan vesialueiden omistajille MMM:n ja ELY-keskuksen ohjeiden mukaisesti ottaen 
huomioon Luonnonvarakeskuksen tekemä selvitys kalatalousalueisiin kohdistuvasta 
viehekalastusrasituksesta. Koska kalatalousalueen sisällä olevasta kalastusrasituksesta ei ole tehty 
tarkempaa selvitystä, jaetaan varat hyväksyttyjen pinta-alojen perusteella niin, että niistä 
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vähennetään vesistöt, joissa yleiskalastusoikeuksin ei saa kalastaa. Jos jaettava summa on alle 50e, 
varat jäävät kalatalousalueen käyttöön. Kemijoki Oy luovuttaa osuutensa kalatalousalueelle (Kemijoki 
Oy:n kirje 10.6.2021). 
 
Päätös: kokous hyväksyi hallituksen esityksen yleiskalastusoikeuksien käytöstä maksettavien 
korvausten jakoperusteista sekä jaosta vesialueiden omistajille. (Jakopäätös liitteessä 4.) 

 
17. Käsitellään ehdotus Lokka-Porttipahta kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi ja päätetään 

sen vahvistamisesta 
- kokous käsitteli hallituksen esityksen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi. Esitykseen 
tehtiin seuraava muutos (kursiivilla):  
kohtaan  16.2 Kalaston tilan tutkimukset, selvitykset ja seuranta /Toimenpiteet / Taimen 
/kalastusrajoitustarpeiden määrittely / 2026 ja 2030 
 

18. Muut asiat 
 
Kalatalousalueen pitkäaikainen hallituksen jäsen ja hallituksen puheenjohtaja Markku Seppänen on 
jäänyt 1.12.2021 alkaen eläkkeelle Metsähallituksen palveluksesta ja tänään päättyi myös hänen 
toimikautensa kalatalousalueen hallituksessa. 
 
Kalatalousalue kiitti Markkua hyvästä ja sujuvasta yhteistyöstä ja toivotti hänelle repullisen onnea 
sekä kiireettömiä eläkepäiviä. 
 

19. Kokouksen päättäminen 
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.01.  
 
 
 
 
 
puheenjohtaja Markku Seppänen   sihteeri Jukka Korpivuoma 
 
 
 
   Pöytäkirjan tarkastajat 
 
 
 
 
 
Jenni Putaansuu    Keijo Tenhunen 

 
 
 
 
 


