
	
	
	
	
	
KOSKENKYLÄNJOEN	KALATALOUSALUE	

	
Koskenkylänjoen	kalatalousalueen	vuosikokous	keskiviikkona	
6.4.2022	klo	18:00	
	
Kokouspaikka:	Wasargård,	osoite:	Järventaustantie	22,	07800	
Lapinjärvi	ja	Teams-etäyhteys	
	
	
	
	

	
KOKOUSPÖYTÄKIRJA	
	

1. Kokouksen	avaaminen	
Kalatalousalueen	varapuheenjohtaja	Ben	Silfvast	avasi	kokouksen.	

	
2. Valitaan	kokouksen	puheenjohtaja,	sihteeri,	kaksi	pöytäkirjantarkastajaa	ja	

kaksi	ääntenlaskijaa	
Kokouksen	puheenjohtajaksi	valittiin	Ben	Silfvast	ja	sihteeriksi	toiminnanjohtaja	
Sampo	Vainio.	Pöytäkirjantarkastajiksi	ja	ääntenlaskijoiksi	valittiin	Timo	Salmia	ja	
Magnus	Bergman.	

	
3. Todetaan	äänioikeutetut	jäsenet	

Kokouksessa	oli	läsnä	10	äänivaltaista	jäsentä	ja	heillä	oli	yhteensä	12	ääntä.	Lisäksi	
paikalla	oli	neljä		muuta	kokousedustajaa	(osallistujaluettelo	liitteenä).	Kokoukseen	
osallistui	Wasargårdissä	10	edustajaa	ja	4	edustajaa	osallistui	etäyhteydellä.	Korona-
ajan	takia	osakaskunnat	eivät	välttämättä	ole	pitäneet	kokouksia	ja	kokous	hyväksyi	
valtakirjojen	jatkamisen	tarvittaessa.	Muille	kuin	äänivaltaisille	jäsenille	myönnettiin	
läsnäolo-	ja	puheoikeus.	

	
4. Todetaan	kokouksen	laillisuus	ja	päätösvaltaisuus	

Kokouskutsut	on	lähetetty	kalatalousalueen	sääntöjen	mukaisesti	tiedossa	oleville	
kokousedustajille	ja	kalatalousviranomaiselle	sähköpostitse	21.3.2022.	Kokouskutsu	
on	toimitettu	myös	Lapinjärven	kunnan	ilmoitustaululle	ja	se	on	ollut	nähtävillä	
kalatalousalueen	kotisivulla	osoitteessa	www.koskenkylanjoki.fi.	

	
Kokous	todettiin	laillisesti	koolle	kutsutuksi	ja	päätösvaltaiseksi.	

	
5. Hyväksytään	kokouksen	esityslista	

Hyväksyttiin	kokouksen	esityslista	työjärjestykseksi.	
	

	



6. Esitetään	 kalatalousalueen	 toimintakertomus	 vuodelta	 2021	 ja	 päätetään	 sen	
hyväksymisestä	
Toimintakertomus	on	lähetetty	kokousaineiston	joukossa.	Toiminnanjohtaja	esitteli	
toimintakertomuksen.	Toimintakertomukseen	korjataan	lukuun	3.3,	että	”alijäämä	
katetaan	omasta	vapaasta	pääomasta”.	Muutoin	toimintakertomus	hyväksyttiin	
muutoksitta.	
	

7. Esitetään	 vuoden	 2021	 tuloslaskelma,	 tase	 ja	 tilintarkastajan	 lausunto	 sekä	
vahvistetaan	tilinpäätös	
Toiminnanjohtaja	esitteli	tuloslaskelman,	taseen	ja	tilintarkastajan	lausunnon.	Toisen	
toimintavuoden	tulos	oli	153,59	€	alijäämäinen.	Luettiin	tilintarkastajan	lausunto	ja	
vahvistettiin	tilinpäätös.	

	
8. Päätetään	vastuuvapauden	myöntämisestä	hallitukselle	ja	toimihenkilöille	

Kokous	myönsi	vastuuvapauden	kalatalousalueen	hallitukselle	ja	toimihenkilöille.	
	

9. Päätetään	toimintatuloksen	vaatimista	toimenpiteistä	
Toimintavuoden	alijäämä	katetaan	omasta	vapaasta	pääomasta.	
	

10. 	Vahvistetaan	toimintasuunnitelma	vuodelle	2022	
Vahvistettiin	hallituksen	esitys	vuodeksi	2022.	
	

11. Vahvistetaan	talousarvio	vuodelle	2022	
Korjataan	vuosiluku	kohtaan	ylijäävät	omistajakorvausvarat.	Muutoin	vahvistettiin	
hallituksen	esitys	vuodeksi	2022.		

	
12. Valitaan	 kalatalousalueen	 hallituksen	 jäsenet	 erovuoroisten	 tilalle	 sekä	

tarvittaessa	uudet	jäsenet	pysyvästi	estyneiden	tilalle	
Edellisvuoden	yleiskokouksen	(26.5.2021)	pöytäkirjasta	korjataan	virhe	kohdasta	13.	
Erovuoroisiin	kuului	myös	Arvo	Turunen	ja	myös	hänet	valittiin	uudelleen	kaudelle	
2021-2023.	
	
Erovuorossa	olivat	Ben	Silfvast,	Juha	Kekki,	Timo	Rekola	ja	Timo	Salmia.	Heitä	
esitettiin	ja	kannatettiin	jatkamaan	toimikaudeksi	2022-2024.	

	
13. Valitaan	hallituksen	jäsenistä	puheenjohtaja	ja	varapuheenjohtaja	

Esitettiin	ja	kannatettiin,	että	puheenjohtaja	Mats	Lönnfors	ja	varapuheenjohtaja	Ben	
Silfvast	jatkavat	tehtävissään.	

	
14. Valitaan	kalatalousalueelle	tilintarkastaja	/	tilintarkastustoimisto	/	

varatilintarkastaja	
Tilintarkastajaksi	valittiin	Uudenmaan	Tilintarkastus	Oy	ja	varalle	
Tilintarkastusyhteisö	Oy	Audicon	Ab.	

	
15. Muut	asiat	

Omistajavarat	jaetaan	uuden	käyttö-	ja	hoitosuunnitelman	mukaisesti,	kun	KHS	on	
hyväksytty.	
	





Liite	1	–	osallistujat	
	
Koskenkylänjoen	kalatalousalueen	yleiskokous	6.4.2022	

	 	 	 	

Kokousjäsenet	
Kokousedustaja	
Wasargård/Etäyhteys	

Pai-
kalla	

Ääni-
oikeus	

Ääni-
määrä	 Kiinteistötunnus	

Pinta-
ala	

Lapinjärven	Vasarankylän	osakaskunta	 Peter	Wallén	 1	 1	 1	 407-412-876-1	 207,38	

Villikkalan	kylän	yhteinen	vesialue	ja	
vesijättö	 Tuomas	Miromäki	(E)	 1	 1	 1	 560-425-876-1	 364,77	
Kinttulan	osakaskunta	II	 Tapani	Palovaara	 1	 1	 1	 560-427-876-1	 446,4	
Kinttulan	osakaskunta	I	 Tapani	Palovaara	

	 	
2	 560-427-876-2	 790,13	

Artjärven	kylän	yhteinen	vesialue	ja	
vesijättö	 Kauko	Nikula	(E)	 1	 1	 1	 	 	
Porlammin	vesialueen	osakaskunta	 Juha	Kekki	 1	 1	 1	 407-409-876-1	 280,46	
Mats	Lönnfors	 Mats	Lönnfors	(E)	 1	 1	 1	 434-424-20-0+1	 0,74+	
Mats	Lönnfors	 Mats	Lönnfors	

	 	 	
		 		

Suomen	Vapaa-ajankalastajien	
Keskusjärjestö	ry,	A	 Arvo	Turunen	(E)	 1	 1	 1	 		 		
ELY-keskus	 Joonas	Ikävalko	(E)	 1	 0	 0	 		 		

Koskenkylänjoen	kalatalousalue,	
hallitusjäsen	 Ben	Silfvast	 1	 0	 0	 		 		

Koskenkylänjoen	kalatalousalue,	
toiminnanjohtaja	 Sampo	Vainio	 1	 0	 0	 		 		

Lapinjärven	kirkonkylän	osakaskunta	 Magnus	Bergman	 1	 1	 1	 	 	

	 Esa	Jäälinoja	 1	 0	 0	 	 	

Suomen	kalastusopaskilta	ry.	 Timo	Salmia	 1	 1	 1	 	 	

KKL	 Aki	Laitila	 1	 1	 1	 	 	
Yhteensä:	 		 14	 10	 12	 		 		

	
	



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	sääntöjen	vastainen	taikka	poikkeaa	siitä,	mitä	käyttö-	ja	hoitosuunnitelmassa	on	
määrätty.	Oikaisuvaatimus	on	tehtävä	kirjallisesti.	
	
Oikaisuvaatimuksen	sisältö	ja	allekirjoittaminen	
Oikaisuvaatimuksessa,	joka	osoitetaan	kalatalousalueelle,	on	ilmoitettava	seuraavat	asiat:	
-oikaisua	vaativan	nimi	ja	kotikunta	
-päätös,	 johon	muutosta	haetaan,	miltä	kohdin	päätökseen	haetaan	muutosta,	mitä	muutoksia	siihen	vaaditaan	
tehtäväksi	
ja	millä	perusteilla	muutosta	vaaditaan	
-postiosoite	 ja	 puhelinnumero	 sekä	 mahdollinen	 sähköpostiosoite,	 joihin	 asiaa	 koskevat	 ilmoitukset	 oikaisua	
vaativalle	
voidaan	toimittaa	
	
Jos	oikaisua	vaativan	puhevaltaa	käyttää	hänen	laillinen	edustajansa	tai	asiamiehensä	tai	jos	oikaisuvaatimuksen	
laatijana	 on	 joku	 muu	 henkilö,	 oikaisuvaatimuskirjelmässä	 on	 ilmoitettava	 myös	 tämän	 nimi	 ja	 kotikunta.	
Oikaisua	vaativan,	laillisen	edustajan	tai	asiamiehen	on	allekirjoitettava	oikaisuvaatimuskirjelmä.	
	
Oikaisuvaatimuksen	liitteet	
Oikaisuvaatimuskirjelmään	on	liitettävä	
-	oikaisunalainen	päätös	alkuperäisenä	tai	jäljennöksenä	
-	tiedoksisaantitodistus	tai	muu	selvitys	oikaisuajan	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	viranomaiselle	
	
Oikaisuvaatimusaika	
Oikaisuvaatimusaika	on	30	päivää.	Ajan	laskeminen	alkaa	tiedoksisaantipäivää	seuraavasta	päivästä.	
	
Tiedoksisaantipäivä	lasketaan	seuraavasti:	
-Jos	 päätös	 on	 luovutettu	 asianomaiselle,	 asianomaisen	 asiamiehelle	 tai	 lähetille,	 tiedoksisaantipäivä	 ilmenee	
päätöksessä	olevasta	leimasta	
-Jos	päätös	on	lähetetty	saantitodistusta	vastaan,	tiedoksisaantipäivä	ilmenee	saantitodistuksesta	
-Jos	 päätös	 on	 postitettu	 tavallisena	 kirjeenä,	 sen	 katsotaan	 tulleen	 tiedoksi	 seitsemäntenä	 päivänä	
postituspäivästä,	jollei	muuta	ilmene	
-Jos	 päätös	 on	 toimitettu	 tiedoksi	 muulla	 tavalla	 jollekin	 muulle	 henkilölle	 kuin	 päätöksen	 saajalle	
(sijaistiedonanto),	
katsotaan	päätöksen	saajan	saaneen	päätöksen	tiedoksi	kolmantena	päivänä	tiedoksianto-	tai	saantitodistuksen	
osoittamasta	päivästä.	
	
Oikaisuvaatimuskirjelmän	toimittaminen	
Oikaisuvaatimuskirjelmän	 voi	 toimittaa	 kalatalousalueelle	 henkilökohtaisesti,	 asiamiestä	 käyttäen,	 lähetin	
välityksellä,	 postitse	 maksettuna	 postilähetyksenä,	 telekopiona	 tai	 sähköpostina.	 Oikaisuvaatimuksen	
lähettäminen	 tapahtuu	 lähettäjän	 vastuulla.	Oikaisuvaatimuksen	on	 saavuttava	 kalatalousalueelle	 virka-aikana	
ennen	30	päivän	määräajan	päättymistä,	jotta	oikaisuvaatimus	voidaan	tutkia.	Jos	määräajan	viimeinen	päivä	on	
pyhäpäivä,	 lauantai,	 itsenäisyyspäivä,	 vapunpäivä,	 jouluaatto	 tai	 juhannusaatto,	 määräaika	 jatkuu	 kuitenkin	
seuraavan	arkipäivän	virka-ajan	päättymiseen.	
	
Oikaisuvaatimukseen	annettava	päätös	on	maksuton.	
	
Yhteystiedot:	
Koskenkylänjoen	kalatalousalue	
Puheenjohtaja:	Mats	Lönnfors	
Osoite:	Koskikuja	4,	07880	LILJENDAL	(mats.a.lonnfors@gmail.com)	
Puhelin:	045-3181857	


