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      30.6.2022 

 
 

Lokka-Porttipahta kalatalousalueen yleiskokous  
 
PÖYTÄKIRJA 
 
Aika:  Torstai 16.6.2022 klo 14.00 
Paikka:  Sodankylä, Hotelli Sodankylä 
Läsnä: Liitteen 1. mukaan 
 

 
1. Kokouksen avasi kalatalousalueen hallituksen puheenjohtaja Jorma Kaaretkoski 

 
2. Kokouksen järjestäytyminen 

- kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Kaaretkoski 
- Sihteeriksi valittiin Jukka Korpivuoma 
- pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aini Magga ja Juha Heinonen 
- ääntenlaskijoiksi valittiin Aini Magga ja Juha Heinonen 
 

3. Hyväksytään äänestysluettelo ja osallistujaluettelo 
Todettiin ja hyväksyttiin kokouksen osallistuja ja äänimäärä seuraavasti 
- äänioikeutettuja jäseniä paikalla 4 henkilöä, äänimäärä yhteensä 8.  
- Muut läsnäolijat, joilla ei äänioikeutta; 8 henkilöä. 
- hyväksytty äänestys- ja osallistujaluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 

 
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous katsoi, ettei kokouksessa tarvita 
saamenkielen tulkkia. 
 

5. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi niin, että lisättiin kohta 17.1. Kuntalaisten kalastus 
lohen ja taimenen nousualueella UKK-puistossa  
 

6. Tiedoksiannot 
- Käyttö- ja hoitosuunnitelma (KHS) 
Toiminnanjohtaja kertoi KHS:n hyväksymisprosessista. Viranomaisen tavoite on saada 
kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat hyväksyttyä kuluvan vuoden aikana. 
On hyvin todennäköistä, että KHS palautetaan kalatalousalueelle uudelleenvalmisteluun, koska se 
sisältää esityksiä, joita viranomainen ei antamansa alustavan tiedon mukaan voi kalastusasetuksen 
vastaisina hyväksyä. Esitykset koskevat paikallisen taimenen (tammukan) kalastusta 45 cm:n 
ylämitalla erikseen määritellyissä vesissä. KHS:a tullaan käsittelemään kalatalousalueessa uudelleen 
kuluvan vuoden aikana.  
 
- UK-kansallispuiston kalastussääntö. 
Lapin ELY-keskus on uusinut päätöksen koskien UK-kansallispuiston kalastussääntöä. Päätös on 
voimassa 31.12.2022 saakka. 
- Kitisen ja Iissin kalastusrajoitus. 

 Lapin ELY-keskus on uusinut päätöksen koskien Kitisen ja Iissin kalastusrajoituksia. Päätös on 
voimassa 31.12.2022 saakka. 
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- Tekojärvien säännöstelyn yhteistyöryhmä. Jyrki Autti toi tiedoksi, että Lokan ja Porttipahdan 

tekojärvien kehittämistyön seurantaryhmän työ päättyy ja moninaiskäytön kehittämistä 
jatketaan yhteistyöryhmänä, jossa vetovastuu on Sodankylän kunnalla. Yhteistyöryhmään 
kuuluvat mm Sodankylän kunta, Kemijoki Oy, Metsähallitus, kalatalousalue, paliskunnat ja ELY-
keskus. Kemijoki Oy on varannut 50000 € vuosittaisen summan, joka käytetään 
säännöstelyalueen moninaiskäytön ja kalastuksen edellytysten parantamiseksi. 
Lisäksi Kemijoki Oy istuttaa Porttipahtaan vuosittain noin 6000 kpl 3.v taimenta. 

 
7. Käsitellään vuoden 2021 vuosikertomus 

- kokous hyväksyi vuosikertomuksen 2021 (Liite 2) 
 

8. Esitetään tuloslaskelma ja tase vuodelta 2021 
- sihteeri esitteli vuoden 2021 tilit. 
(Tilinpäätös; liite 3) 
 

9. Tilintarkastajan lausunto 
- Luettiin tilintarkastajan lausunto (liite 4) 
 

10. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle  
- kokous päätti myöntää tili- ja vastuuvapauden hallitukselle vuoden 2021 tileistä ja hallinnosta. 
 

11. Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä 
- Tilikauden voitto 660,62 € lisätään omaan pääomaan (voitto/tappio – tilille) 
 

12. Päätetään hallituksen jäsenten, toiminnanjohtajan ym. palkkiot ja matkakustannusten korvaukset 
vuodelle 2022 
Päätös: 
- puheenjohtaja 900 € 
- varapuheenjohtaja 100 € 
- hallituksen jäsenet 70 €/kokous 
- toiminnanjohtaja 3150 €/v. 
- Muut erikseen korvattavat tehtävät 25 €/tunti 
- matkat voimassa olevan valtion matkustussäännön (verohallinnon päätöksen) mukaan  
- kirjanpitäjä ja tilintarkastaja laskun mukaan  
 
Hallituksessa mukana olevat henkilöt, jotka ovat Metsähallituksen ja Kemijoki Oy:n palveluksessa, 
ovat ilmoittaneet kokoukselle, etteivät he ota vuosikokouksen vahvistamia palkkiota eikä 
matkakustannusten korvauksia.  
 

13. Valitaan tilintarkastaja vuodelle 2022 
- tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastustoimisto KPMG, jossa päävastuullinen tilintarkastaja on Juha 
Väärälä 
 

14. Valittiin kalatalousalueen hallitukseen erovuoroisten tilalle kolme jäsentä vuosille 2022-2024 
- Erovuoroisten tilalle valittiin Jyrki Autti ja Jani Kiemunki 
Hallitus ja toimikaudet: 
Jorma Kaaretkoski, Aini Magga, Erkki Pyhäjärvi (2020-2022)  
Jarmo Huhtamella, Jani Äärelä (2021-2023)  
Jyrki Autti, Jani Kiemunki (2022-2024) 

15. Valitaan hallituksen jäsenistä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi 
- puheenjohtajaksi valittiin Jorma Kaaretkoski ja varapuheenjohtajaksi Jarmo Huhtamella 
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16. Vahvistetaan toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma vuonna 2022 sekä vuotta pidempi 
toimintasuunnitelma 
- kokous vahvisti toiminta- ja varainkäyttösuunnitelman vuodelle 2022 sekä vuotta pidemmän 
toimintasuunnitelman (liite 5.) 
 

17. Vahvistetaan vuoden 2021 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 2022; jaettavaa vuodelta 2021 4067 €. (vertailu:  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 
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; liite 6.) 

 
17.1. Kalastus UKK-puistossa ja Sompion luonnonpuistossa. 
Suomen luonnonsuojelualueita koskeva lainsäädäntö on parhaillaan tarkistettavana 
ympäristöministeriössä, joka on järjestänyt asiasta yleisö- ja kuulemistilaisuuksia.   
Kalatalousalueen puheenjohtaja Jorma Kaaretkoski Savukoskella pidetyssä tilaisuudessa 
ympäristöministeriön vei Savukoskella alkukesästä järjestettyyn tilaisuuteen esityksen, että 
kuntalaisten UKK-puistossa lohen ja taimenen nousualueella harjoittamaa kalastusta ei rajoitettaisi 
kuten viime vuosina on tehty ja sen sijaan palattaisiin edellisen kalastuslain aikana vallinneeseen 
käytäntöön. 
UK-puistonjohtaja Pirjo Seurujärvi kertoi keskustelleensa asiasta ympäristöministeriön lakineuvos 
Leila Puistolan kanssa ja yhtenä ratkaisuna voisi olla aluetta koskevan kalastuslupakiintiön varaamista 
sodankyläläisten käyttöön.  Toteutuessaan ratkaisumalli olisi Kaaretkosken mukaan kuntalaisten 
kannalta myönteinen.  
 
Sompion luonnonpuiston kuuluvalla osalla Sompiojärveä kalastuskäytäntöön ei tule muutoksia vaan 
Sompiojärvi on jatkossakin yhtenäinen lupa-alue. 
 
Lisäksi Kaaretkoski toi Savukosken tilaisuudessa esille huolen vesistöjä ylittävistä poroaidoista, jotka 
hoitamattomina ovat kaatuneet jokiin ja puroihin ja muodostaneet kulkuesteitä veneilylle ja 
mahdollisesti jopa kalan kululle. 

 
18. Muut asiat 

- ei muita asioita 
 

19. Kokouksen päättäminen 
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.05. 
 
 
puheenjohtaja Jorma Kaaretkoski   sihteeri Jukka Korpivuoma 
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   Pöytäkirjan tarkastajat 
Aini Magga    Juha Heinonen 
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Lokka-Porttipahta kalatalousalueen yleiskokous 16.6.2022 LIITE 1

yleiskokouksen edustaja- ja äänimäärät sekä muut osallistujat

Kalatalousalueen äänioikeutetut jäsenet NIMI
pinta-

ala (ha) edustajaa äänimäärä
Vesialueen omistaja/kalastusoikeuden haltija (yli 50 ha)

Metsähallitus Juha Heinonen 32010 1 3
Kemijoki Oy Jyrki Autti 20577 1 3

alle 50 ha vettä omistavien yhteenliittymät
väh. 50 ha; joessa väh 30 ha
koko vesipinta-ala yhteensä (MML:n rekisteri 11.6.2021)

kaupallinen kalastus  0

 Lapin vapaa-ajan kalastajat ry Keijo Tenhunen 1 1

 Lapin vapaa-ajan kalastajat ry  Janne Juusola 1 1

Kalatalouden keskusliitto 0

YHTEENSÄ 4 8

kalatalousalueen jäsenet läsnäolo- ja puheoikeudella

Saamelaiskäräjät

Suomen kalastusopaskilta

Lapin luonnonsuojelupiiri

Muut osallistujat
hallituksen jäsen Aini Magga 1
hallituksen jäsen Kaaretkoski Jorma 1
hallituksen jäsen Erkki Pyhäjärvi 1

toiminnanjohtaja Jukka Korpivuoma 1
4

KAIKKI OSALLISTUJAT YHTEENSÄ 8
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Lokka-Porttipahta kalatalousalue  
 
VUOSIKERTOMUS  2021   
 
3. TOIMINTAVUOSI  

 
 
 

Sisällys 
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Omistajakorvausten jako vesialueiden omistajille................................................................................... 3 
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Käyttö- ja hoitosuunnitelma .................................................................................................................... 4 

Kalastusta koskevat päätökset ................................................................................................................. 4 

Sidosryhmätoiminta ................................................................................................................................. 5 

Muu toiminta ........................................................................................................................................... 5 

 

 

Kotipaikka, toimialue, tarkoitus ja tehtävä 

Kalatalousalueen nimi on Lokka-Porttipahta kalatalousalue (y-tunnus 3007890-9) ja sen hallinnon 
kotipaikkana on Sodankylä. Kalatalousalue perustettiin 24.1.2019. Sen rajat on vahvistettu Lapin ELY-
keskuksen päätöksellä 13.12. 2017 ja säännöt vahvistettiin 11.9.2019. Kalatalousalueeseen kuuluvat 
vesialueet sijaitsevat Kitisen ja Luiron latvaosien vesistöalueella Sodankylän, Kittilän ja Savukosken kuntien 
alueella. Vesistön pinta-ala on 52587 hehtaaria. 

Kalatalousalueen tarkoituksena on kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää jäsentensä yhteistoimintaa 
kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi.  

Kalatalousalueen tehtävät ovat säädetty kalastuslaissa (379/2015). 

 

Kalatalousalueet kartalla: 

https://hkp.maanmittauslaitos.fi/hkp/published/fi/19522056-1d07-4841-b9f0-4398367311dd 
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Jäsenyhteisöt 
Vesialueiden omistajat, edustaja- ja äänimäärät 
 

Jäsenet  edustajamäärä  äänimäärä 

- Metsähallitus, vesialueen omistaja  1  3  
- Kemijoki Oy, vesialueen omistaja  1  3  
- kaupallinen kalastus    1  1  
- Lapin vapaa-ajan kalastajat ry  2  1+1 
- Kalatalouden keskusliitto  1  1 
- Suomen kalastusopaskilta  1  1 
- omistajien yhteenliittymät; 

väh. 50 ha; joessa väh 30 ha  1  1 (-3)  
- Saamelaiskäräjät    1 Läsnäolo- ja puheoikeus 
- Lapin luonnonsuojelupiiri  1  Läsnäolo- ja puheoikeus 
- Sodankylän kunta, asiantuntija   Läsnäolo- ja puheoikeus 

  
 

Kalatalousalueen toiminta ja hallinto  
Toimintavuoden päätavoite oli kalatalousalueen toimintaa ohjaavan käyttö- ja hoitosuunnitelman 
valmistelun aloittaminen, josta vastasi toiminnanjohtaja hallituksen ohjauksessa.  
 
Suomeen levinneen koronaviruksen leviämisen estämiseksi julistettiin yleinen poikkeustila, jolla rajoitettiin 
yleisötilaisuuksien pitämistä ja suositeltiin kokousten siirtämistä alkusyksyyn. Poikkeustilalain nojalla 
kokouksia voitiin siirtää vastoin kalatalousalueen ohjesäännön määräyksiä. 
 
 
Hallituksen jäsenet ja toimikausi: 
 
- Jorma Kaaretkoski, Aini Magga, Erkki Pyhäjärvi  (2020-2022)  
- Jani Äärelä, Jarmo Huhtamella   (2021-2023) 
- Jyrki Autti, Jani Kiemunki  (2019-2021) 

 
Markku Seppänen toimi hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana yleiskokoukseen 9.12.2021 saakka. 
Erovuorossa olleen Markku Seppäsen tilalle valittiin Jarmo Huhtamella. Varapuheenjohtajana toimi Jorma 
Kaaretkoski yleiskokoukseen 9.12. saakka, jossa hänet valittiin hallituksen puheenjohtajaksi. Jarmo 
Huhtamella valittiin arapuheenjohtajaksi. 
Toiminnanjohtajana toimi Jukka Korpivuoma 
Kalatalousalueen tilitoimistona toimi Seija Mökkönen/ Seijan Tilit tmi. 
Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy/Juha Väärälä. 
 
Kalatalousalueen hallitus kokoontui 4 kertaa (10.2., 22.4., 10.11., 7.12.). Lisäksi pidettiin käyttö- ja 
hoitosuunnitelman valmisteluun liittyviä työkokouksia 3 kertaa. Yleiskokous pidettiin 9.12. 
 
 
Käsitellyt asiat 
Kalastuslain 26§:n mukaisten asioiden sekä käyttö- ja hoitosuunnitelman valmistelun lisäksi käsiteltiin 
seuraavia asioita: 
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- Kalastuksen valvonta. Kalatalousalueet tiedustelivat poliisihallinnolta poliisien käyttämisestä kalastuksen 
valvontaan heidän vapaa-aikanaan. Vastaus oli kielteinen. Asian selvittelyä jatketaan. 

- UK-puiston kalastussäännön uusiminen.  
- Iissin ja Kitisen rauhoitusaluetta koskevan päätöksen uusiminen.  
- Lapin ELY:n kirje 7.4.2021; Ohjeistus istutettaviksi lajeiksi hyväksyttävistä kalakannoista Pohjois-Suomen 
vesistöissä. 

- Keskustelu kalatalousalueen MMM:lle jättämästä kirjeestä (24.2.2020) koskien sodankyläläisten kalastusta 
lohen ja taimenen nousualueella UK-puiston alueella. (Päätettiin odottaa MMM:n vastausta, jonka jälkeen 
päätetään jatkosta.) 
- Lupahakemus koskien koneellista kullankaivua kolmella kullanhuuhdonta-alueella Mäkärässä Vuotson 
kylässä koskevan ympäristölupapäätöksen nro 48/2019 muuttaminen. 
(Ei toimenpiteitä) 
 
 

ELY-keskuksen myöntämät varat ja avustukset 
Ely-keskuksen myöntämät varat ja avustukset: 

- toimintamäärärahaa 12123 €   (2020; 11672€, 2019; 12805 €) 
 

Tuloslaskelma ja tase liitteenä 
 
 

Lausunnot ja kirjeet 
-  Kirje MMM:lle: Sodankyläläisten kalastus UK-kansallispuistossa lohen ja taimenen nousualueilla 
- Kirje Metsähallitukselle: Poroaidat kalankulun ja veneliikenteen esteenä UKK-puistossa 

 
 
Omistajakorvausten jako vesialueiden omistajille 
Lapin ELY-keskus päätökset kalatalousalueelle myönnetyistä omistajakorvauksista 

- ELYn päätös 30.3.2021; vuoden 2020 varoja 3451 € 
 
Yleiskokous vahvisti jakoesitykset 9.12. 2021. Varojen tilitys siirtyi tammikuuhun 2022. 
Kalatalousalueen käyttöön jäi yhteensä 1393,6 €. 
 
 
 

Kalavedenhoito 
Istutukset 2021 
 
Istutusvesi  laji/kanta/ikä  määrä       istuttaja 

Sompiojärvi  peled/ vk  850 000 kpl       MH 

Hietaoja (Sompioj) peled/mäti spa  2 litraa       MH 

Vuotson kanava peled/vk  350 000 kpl       MH 

 

Istutusvesi  laji/kanta/ikä  määrä       istuttaja 

 

Porttipahta  taimen /RAU/3v 1250 kpl       Voimalohi/Vajusen velvoite 

  taimen/ Juutua/3-v 3000 kpl          

(Istutusp. Vaulojoen silta) taimen/ Juutua/3-v  3000 kpl       Kemijoki Oy 
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Kuolpujoki  taimen/Juutua/mäti sp 7 litraa        MH   

 

   

Taimennäytteiden keruu 
 
Dna -selvitystä ja kantakartoitusta varten hankittiin taimennäytteet seuraavista virtavesistä: 
- Porttipahdan va Siikahaara     > 30 kpl 
  Tossarihaara (Tämäkän tien yläpuoli) >30 kpl 
 
Lokan va  Lipatanoja   >30 kpl  
 

 

Käyttö- ja hoitosuunnitelma 
Käyttö- ja hoitosuunnitelmaa laadittiin hallituksen ja toiminnanjohtajan toimesta.  
Ehdotus kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi vahvistettiin yleiskokouksessa 9.12.2021 ja 

luovutettiin viranomaiselle 31.12.2021. 
 
 
 

Kalastusta koskevat päätökset 
Kalastusrajoitukset  
 
UK-kansallispuistoa koskevat kalatalousalueella olevat kalastusrajoitukset 

Kaikenlainen kalastus on kielletty lukuun ottamatta ongella, pilkillä, vavalla ja vieheellä (uistin, perho, 

vaappu, lippa, jigi) tapahtuvaa kalastusta Kopsus-, Luiro-, Pihti- ja Repojoessa lompolot ja järvilaajentumat 

mukaanlukien. Koukkukalastus täky- ja iskukoukuilla on sallittu lompoloissa ja järvilaajentumissa.Verkko- ja 

muu kalastus on sallittu Luiro-, Repo-, Kopsusjärvessä sekä Kopsuslammessa. Taimenen (kaikki 

taimenmuodot) kalastus on kielletty Kopsus-, Luiro-, Pihti- ja Repojoessa lompolot ja järvilaajentumat 

mukaan lukien 1.9.-30.11. välisenä aikana. 

Kalastuksen rajoittaminen Sodankylän ja Kittilän kuntiin kuuluvissa Porttipahtaan laskevissa vesissä. 
ELY-keskuksen päätös 23.3.2021 – 31.12.2021. 
- Verkkokalastus on kielletty Porttipahdan tekojärvessä Iissinniemen ja Kaainvaaran välisen linjan 

yläpuolella sekä siihen laskevissa virta- ja jokivesissä ja Kuorajoessa maantiesiltaan saakka. Karttaliite 1. 
- Rajoitus on voimassa vuosittain 15.8.-30.9. välisenä aikana. 

 

Kaikenlainen kalastus on kielletty Kuolpujoessa sekä Iissijoen vesistössä 1.1.-31.12. välisenä aikana 
karttaliitteeseen merkittyjen linjojen yläpuolella. 
 
 

Kalastuksenvalvonta 

Kalatalousalueen kalastuksenvalvojiksi valtuutetut henkilöt: Mika Kumpula, Jari Liimatainen, Heikki 
Säkkinen, Jorma Kaaretkoski ja Jukka Korpivuoma 

Metsähallitus suoritti kalastuksenvalvontaa kalastusrajoitusalueilla. 
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Sidosryhmätoiminta 
-  Lapin kalatalouden yhteistyöryhmään vuosiksi 2021-2025 nimettiin Jukka Korpivuoma ja varalle Jyrki 
Autti.  
- Lokan ja Porttipahdan säännöstelyn seurantaryhmään on edustajaksi nimetty Jukka Korpivuoma. 
- Lapin vesien ja merenhoidon suunnittelun yhteistyöryhmään 2021-2023 nimettiin Jukka Korpivuoma 
- Ylä-Lapin luonnonvarasuunnitelmaa käsittelevä teemakohtainen (kalastus) työryhmä; edustaja Jukka 
Korpivuoma 
 
 

Muu toiminta 
- Toiminnanjohtaja osallistui 24-25.11.2021 Rovaniemellä pidetyille Lapin Kalatalouspäiville. 
 
 
Lokka-Porttipahta kalatalousalueen hallitus 18.3.2022 
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Lokka-Porttipahta kalatalousalue   
 
 

TOIMINTASUUNNITELMA 2022   
 
 

Käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpanon aloittaminen 
Kalatalousalueen hallitus valmistelee alustavan toimenpidesuunnitelman kalatalousalueen käyttö- 
ja hoitosuunnitelmaehdotuksen pohjalta. 
 

Muu toiminta 
Annetaan tarvittaessa lausuntoja ja muistutuksia kalataloutta koskeviin sekä vesi- ja 
ympäristösuojelulain mukaisiin asioihin, joissa kalatalousalue on asianosainen. 
 
Pyritään yhteistyöhön muiden kalatalousalueiden kanssa. 
 
Osallistutaan edustajien kautta: 
- Lokan ja Porttipahdan säännöstelyn seurantaryhmän kokouksiin. 
- Lapin vesien- ja merenhoidon suunnittelun yhteistyöryhmän kokouksiin 
- Lapin yhteistyöryhmän kokouksiin 
- muihin mahdollisiin kalatalousalueen kannalta tärkeisiin kokouksiin ja tilaisuuksiin 
 
Hallitus osallistuu Lapin kalatalouspäiville ja valtakunnallisille kalatalouspäiville 
 
 
 
VUOTTA PITEMPÄÄ AIKAA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA 
 
Käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksymisen jälkeen aloitetaan sen toimeenpano. 
 
 
Sodankylässä 18.3.2022 
 
Kalatalousalueen hallitus  
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Budjetti 2022
Lokka-Porttipahta kalatalousalue 3007890-9 Kustannuspaikka

Oma toiminta

Kalatalousalue- 

toiminta

Kalatalouden 

edistäminen Yhteensä

Toimintavarat 12 000,00 €         12000

Toimintavarat 2021, jäännöserä 5 523,47 €           5523,47

1 500,00 €     -  €                     -  €              1500

-  €               -  €                     -  €              0

-  €               1 400,00 €           -  €              1400

1 500,00 €     18 923,47 €         -  €              20 423,47 €     

3 150,00 €           -  €              3 150,00 €       

Kokouspalkkiot, pj:n palkkiot 2 400,00 €           2 400,00 €       

Tuntityö 625,00 €              -  €              625,00 €          

-  €               1 510,00 €           -  €              1 510,00 €       

         valvonta 1 000,00 €           1 000,00 €       

-  €               1 400,00 €           -  €              1 400,00 €       

-  €               4 000,00 €           -  €              4 000,00 €       

-  €               400,00 €              -  €              400,00 €          

100,00 €        1 200,00 €           -  €              1 300,00 €       

-  €               650,00 €              -  €              650,00 €          

Kalatalouspäivät, koulutus -  €               2 430,00 €           2 430,00 €       

200,00 €        158,47 €              -  €              358,47 €          

Yhteensä 300,00 €        18 923,47 €         -  €              19 223,47 €     

1 200,00 €     -  €                     -  €              1 200,00 €       

omistajakorvausten ylijäämä lisätään omaan pääomaan myöhemmin sovittavaa käyttöä varten.

toimistokulut: tarvikkeet, internet ym.

TOIMINTA

Tuotot

Omistajakorvaukset vlta 2021

Kalatalouden edistäminen

Muut tuotot: Edistämisvarojen 2020 ennakon maksu

Yhteensä

Kulut

Toiminnanjohtajan palkkio

Henkilöstösivukulut

         Taloushallinto, tilintarkastus

        KHS; kalakantaselvitykset, koekalastukset

 Matkakulut

Kokous- ja neuvottelukulut

Muut kulut

Tulos
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toimintavara edist.varat

työnantajan sivukulu% 40 %

kokouslkm 4

kokouspalkkio € 70,00 €    

hallituksen hlö määrä 5

pj 900

vpj 100

tuntityö 25,00 €    25

KALATALOUSPÄIVÄT

valtak. kalatal.p matkat hlö määrä

415 €                                  350 €       2 1 530 €    

Lappi matkat hlö määrä

200 €                                  100 €       3 900 €       

2 430 €    
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Lokka-Porttipahta kalatalousalue
Korvaukset vesialueiden omistajille kalavesien maksullisten 

yleiskalastusoikeuksien hyödyntämisestä vuonna 2021

23.5.2022 LAPELY/3212/2022

eur/ha pinta-ala (ha) jaettava korvaus

0,0755 53844,2 4 067 €                     

Metsähallitus 32010 2417,8

Kemijoki Oy 20577 1554,2

Mutenian jakokunta 802,2 60,6

josta Kemijoki Oy:lle 58 % 35,4

Metsäbotnia 30,30 % 18,4

Sakari Keskitalon perikunta 11,20 % 6,8

Pokan jakokunta 40,5 3,1

Lokan osakaskunta 58 4,4

Riesto-Korvasen jakokunta 213 16,1

Purnumukan jakokunta 5,4 0,4

Yksityiset yht. 138,1 10,4

yhteensä 53844,2 4067,0

Jako

Metsähallitus Luontopalvelut 500001-20251292 2417,8

Kalatalousalue 1649,2

Yht 4067,0

Varat jaetaan vesialueiden omistajille pinta-alojen 

suhteessa. Jos vesialueen omistajalle tuleva osuus on 

enintään 50 euroa, varat jäävät kalatalousalueen 

käyttöön. Kemijoki Oy luovuttaa osuutensa 

kalatalousalueelle. 

Hyväksytty yleiskokouksessa 16.6.2022

https://sign.visma.net/fi/document-check/606b6e2a-a65d-4ac0-9b5b-d659c73ad84f

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER

This documents contains 29 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 29 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 29 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 29 sider før denne siden Dette dokument indeholder 29 sider før denne side

authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive

representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant

custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende
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