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TTOOIIMMIINNTTAAKKEERRTTOOMMUUSS  22002200  

 

KALATALOUSALUEEN YLEISET TEHTÄVÄT 

Kalatalousalue on julkisoikeudellinen yhdistys jonka yleiseen tehtävään on kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää 

jäsentensä yhteistoimintaa kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi. Kalatalouden kehittäminen tehdään 

hoitamalla ne tehtävät jotka säädetään kalastuslaissa sekä -säädöksissä, kalatalousalueen säännöissä, sekä käyttö- ja 

hoitosuunnitelmassa.  

TOIMIALUE 

 

Kemiönsaaren-Särkisalon kalatalousalue muodostuu vesialueista jotka kuuluvat Kemiönsaaren kuntaan sekä Särkisalo 

kuntaosan merialuista jotka ovat osaa Salon kaupunkia. Kalatalousalueen ulkopuolella ovat ns. Yleisvesialueet jotka 

ovat kylävesirajojen ulkopuolella.  

Alueen rajat lyötiin kiinni Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätöksellä 13.12.2019 (VARELY 4752/5730/2017). 

Säännöissä on merkitty kalatalousalueen kokonaispinta-alaksi 131.712 hehtaaria. 

JÄSENET 

 

Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat sekä valtakunnalliset kalastusalan järjestöt.  

Kalatalousalueen jäsenillä on oikeus yhteen edustajaan yleiskokouksissa mikäli yhteenlaskettu vesipinta-ala ylittää 50 

hehtaaria. Vesialueiden omistajien yhteenliittymällä on oikeus yhteen edustajaan yleiskokouksessa mikäli 

hallinnoimien vesialueiden yhteenlaskettu pinta-ala on vähintään 50 hehtaaria. Jokaisella 23 §:n 2 momentissa 

tarkoitettu valtakunnallinen kalastusalan järjestöllä on oikeus yhteen edustajaan yleiskokouksessa, lukuun ottamatta 

vapaa-ajan kalastajia edustavaa järjestöä, jolla on oikeus kahteen edustajaan. Rekisteröidyillä alueellisilla yhdistyksillä, 

joiden tarkoituksena on ympäristön- tai luonnonsuojelun edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella 

kalastusalue tai osa siitä sijaitsee kalatalousalueella on yleiskokouksessa oikeus yhteen edustajaan, jolla on 

kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 

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. 

 

KALATALOUSALUEEN KUVAUS 

KALPA-rekisterissä on yhteensä 1.414 kiinteistöä joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 132.307,96 hehtaaria. Joillakin 

kiinteistöllä on sama omistaja joten omistajien lukumäärä on yhteensä 1305. Kiinteistöistä 259 kpl on yli 50 hehtaaria 

joka vastaa 301 ääntä. Yhteensä kuusi (6) ääntä kuuluu valtakunnallisille järjestöille joten yleiskokouksen 

kokonaisäänimäärä voi teoreettisesti olla 308 ääntä. 

Vesialueomistajien 301 jakaantuu pinta-alan mukaan 259 kiinteistölle joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 122.482,20 

hehtaaria, joista 114 kiinteistöä ovat osakaskuntia joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 91.440 hehtaaria ja joilla on 
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yhteensä on 143 ääntä (46,6 % kaikista äänistä). Osakaskunnista 49 ovat järjestäytyneitä ja niiden yhteenlaskettu pinta-

ala on 77.678 hehtaaria, joilla yhteensä 70 ääntä.   

Yksityiset yli 50 hehtarin kiinteistöjä on 142 kpl joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 43.175 hehtaaria ja joilla on 

yhteensä 158 ääntä. 

 

VALTAKUNNALLISIA KALASTUSALAN JÄRJESTÖJÄ 

Maa- ja metsätalousministeriö on vahvistanut luettelon valtakunnallisista kalastusalan järjestöistä viideksi vuodeksi 

kerrallaan. Järjestöillä joilla on toimintaa alueella ovat: 

 

Suomen Kalastusopaskilta ry 

Finlands Yrkesfiskarförbund rf / Suomen Ammattikalastajaliitto ry 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry / Finlands Fritidsfiskares Centralförbund rf, A 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry / Finlands Fritidsfiskares Centralförbund rf, B 

Kalatalouden Keskusliitto ry / Centralförbundet för Fiskerihushållning rf 

 

JÄSENYYS 

 

Kemiönsaaren-Särkisalon Kalatalousalue on Åbolands Fiskarförbundin r.y.:n jäsen. 

KALATALOUSALUEEN TOIMIELIMET 

Kalatalousalueen toimielimiä ovat yleiskokous, hallitus ja toiminnanjohtaja. 

Yleiskokous 

Kemiönsaaren-Särkisalon yleiskokous pidettiin perjantaina 25.9.2020 kl. 14 Villa Landella, Engelsbyntie 8, 25700 

Kemiö. Hallitus oli ensin päättänyt että yleiskokousta pidetään huhtikuussa, mutta vallitsevan Covid-19 pandemian ja 

valmiuslain tuomia rajoituksia kuinka monta ihmistä sai kokoontua kokouksiin samanaikaisesti, kokous järjestettiin 

vasta syyskuussa 2020. Suomen hallitus antoi keväällä 2020 poikkeuslain, jonka mukaan yhdistykset voivat laillisesti, 

sääntöjensä vastaisesti, pitää yleiskokoukset ennen syyskuun 2020 viimeinen päivä.  

Yleiskokoukseen osallistui 18 henkilöä, joista äänioikeutta oli 16 henkilöllä edustaen 29 ääntä. 

Kokoukseen osallistui myös FM Robin Ramstedt, Åbo Akademista joka esitteli ensimmäistä versiota käyttö- ja 

hoitosuunnitelmasta ja yleiskokous päätti laittaa tämä versio (ruotsiksi ja suomeksi) yleisön nähtäväksi ja 

kommentoitavaksi lokakuun aikana sivuilla www.abofisk.net.  

Yleiskokous uudelleen valitsi Stefan Lindgrenin puheenjohtajaksi vuodelle 2020 ja Peter Jägerskiöldin 

varapuheenjohtajaksi niin ikään vuodelle 2020. Yleiskokous valitse yksimielisesti uudelleen KHT Henry Maaralan 

varsinaiseksi tilintarkastajaksi vuodelle 2020 ja varatilintarkastajaksi KPMG OY:n.  

Yleiskokous päätti että puheenjohtaja saa kokouspalkkiona 80 euroa/kokous sekä 300 euron vuosipalkkion, kun taas 

hallitusjäsenet saavat kokouspalkkiona 60 euroa/kokous a tilintarkastaja palkkio laskun mukaan.  

Yleiskokous ratkaisi arvalla, missä järjestyksessä nykyiset hallituksen jäsenet ovat erovuorossa. Arvonta osui 

seuraavasti: Vuonna 2020 Nina Nummentalo, Peter Jägerskiöld ja Petteri Santalahti; vuonna 2021 Per-Erik Bergström, 

Torolf Gustafsson, Kurt Westberg ja Kaj Eriksson; ja vuonna 2022 Stefan Lindgren, Mikael Brunström, Kurt Nyman ja 

Teijo Lehtola. 

Yleiskokous päätti yksimielisesti uudelleen valita hallitusjäsenet Nina Nummentalo, Peter Jägerskiöld ja Petteri 

Santalahti hallituskaudelle 2020-2022 (vuoro erota yleiskokouksessa 2023). 

Yleiskokous päätti yksimielisesti hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020 sekä suunnitteluvuosille 

2021-2023. Yleiskokous päätti yksimielisesti olla nostamatta varoja Kalastuksenhoitorahastosta vuoden 2020 

kalaistutuksiin. 

http://www.abofisk.net/
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Yleiskokouksessa keskusteltiin myös vuoden 2018 ja 2019 kalastuksenhoito maksuvarojen matalasta tasosta, missä 

jotkut vesialueitten omistajat saivat vain 1/10 aiemmin saamista summista vaikka kalastuspaine on pysynyt samana. 

Todettiin että virheet osittain korjaantuvat käyttö- ja hoitosuunnitelmassa missä kalastuspaine luokitellaan nollan ja 

viiden välillä, missä viisi on suuri kalastuspaine ja nolla ei kalastusta olleenkaan. Kalatalousalue ei kuitenkaan pysty 

vaikuttamaan kalastonhoitomaksujen kokonaissummaan, vaan maa- ja metsätalousministeriö on se taho joka määrittää 

tämän.  

Yleiskokouksen pöytäkirjasta on ilmoitettu Virallisessa Lehdessä 9.10.2020/78 sekä Kemiönsaaren kunnan virallisella 

ilmoitustaululla, ja se on saanut lain voiman 15.11.2020. 

 

Hallitus 

       Kausi  (yleiskokoukseen)  

 

Stefan Lindgren  puheenjohtaja 2020 2019 - 20 - 21  2022 

Peter Jägerskiöld varapuheenjohtaja 2020 2020 - 21 - 22  2023 

  

Per-Erik Bergström   2019 - 20   2021 

Mikael Brunström   2019 – 20 – 21  2022 

Kaj Eriksson    2019 – 20  2021 

Torolf Gustafsson   2019 – 20  2021 

Teijo Lehtola    2019 – 20 – 21  2022 

Nina Nummentalo   2020 – 21 – 22  2023 

Kurt Nyman    2019 – 20 – 21  2022 

Petteri Santalahti   2020 – 21 – 22  2023 

Kurt Westberg    2019 – 20  2021 

 

Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen jäsenistä valitaan vuosittain kolmannes. Kahtena 

ensimmäisenä vuotena hallitusjäsenten erovuoroisuus ratkaistaan arvalla yleiskokouksessa 2020. 

 

Hallituksella oli vuoden aikana 3 kokousta. Kaikkiaan 35 pykälää on merkitty pöytäkirjoihin. 

Toiminnanjohtaja 

 

Toiminnanjohtajan tehtävä on ankkuroitu Åbolands Fiskarförbund ry:hyn vuotuisella sopimuksella. Toiminnanjohtajan 

tehtäväksi on hallitus valinnut Kaj Mattsson 26.4.2019 lähtien.  

 

MUU HALLINTO 

Kirjanpito ja kassanhoitajantehtävät hoitaa 26.4.2019 lähtien Mary-Anne Intonen, Åbolands Fiskarförbundista.  

Kalatalousalueen tilintarkastajaksi on valittu KHT Henry Maarala KPMG Oy Ab tilintarkastustoimistolta ja 

varatilintarkastajaksi on valittu KPMG Ab Oy:n KHT tilintarkastajaa. 
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YLEISTÄ 

Hallitus on aktiivisesti seurannut sekä tehnyt toimenpiteitä koskien alueen kalataloutta kalastusalin 379/2015 

mukaisesti. Hallitus työskentelee sääntöjen ja ELY-keskuksen sekä muitten viranomaisten ohjeitten mukaan sekä 

yhteistyössä naapuri- ja muitten Turunmaan kalatalousalueitten kanssa. Kalatalousalueella on oma internetti sivu 

osoitteessa: http://abofisk.net/sv/kimitoon-finby-fiskeriomrade/. Internettisivu toimii kalatalousalueen virallisena 

ilmoitustauluna. Yleiskokouksen pöytäkirjat pidetään nähtävänä myös Kemiönsaaren kunnan virallisella 

ilmoitustaululla, Vreetantie 19, 25700 Kemiö.  

KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA 

 

Käyttö- ja hoitosuunnitelma valmistuu vuoden 2021 aikana. Covid-19 pandemian takia käyttö- ja hoitosuunnitelman 

laatimiseen annettiin yksi vuosi lisäaikaa. Vuosina 2019 ja 2020 hallitus on ELY-keskukselta hakenut edistamisvaroja 

käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimiseen. tullaan laatimaan vuoden 2020 aikana. Hallitus on vuoden 2019 aikana ELY-

keskukselta hakenut edistämismäärävaroja käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimiseen. Hallitus on päättänyt että 

Åbolands Fiskarförbund yhdessä Åbo Akademin kanssa projektina hallinoi työtä KHS kanssa. Åbo Akademi palkkasi 

1.3.2020 FM Robin Ramstedtin ja hän on 15.10.2020 saakka tehnyt töitä laatien käyttö- ja hoitosuunnitelmaa. 

Ensimmäinen versio suunnitelmasta (ruotsiksi ja suomeksi) oli yleisön nähtävänä ja kommentoitavana lokakuun aikana 

osoitteessa  http://abofisk.net/sv/kimitoon-finby-fiskeriomrade/. Hallitus on kokouksissaan syys- sekä marraskuussa 

käsitellyt suunnitelmaa. Vuonna 2021 työ jatkuu suunnitelman loppuunsaattamiseksi ja sen hyväksyttämiseksi 

yleiskokouksessa ja lopuksi vielä ELY-keskus hyväksyy sen.  

KALASTUKSENVALVONTA 

 

Kalastuksenvalvonta kuluu kalatalousalueen perustehtäviin. Hallitus on nimennyt seuraavat kalastuksenvalvojat: Hannu 

Bastman, Mats Enberg, Torolf Gustafsson, Mikael Henriksson, Lauri Honkasalo, Esa Mäkelä, Jarmo Ratia, Petteri 

Santalahti, Tomas Stenström sekä Kurt Westberg. Alueen itä puolen sisäosissa esiintyy korkeampi kalastuspaine. 

Näissä alueissa kalastuksen valvontaa ollaan lisätty. Yksi ”hotspot” alue on Strömman kanava ja sen ympäröivät vedet. 

Vuoden aikana on tehty 29 valvontatehtävää missä kaikkiaan 221 henkilöltä on tarkistettu kalastusluvat. Åbolands 

Fiskarförbund on lisäksi kalatalousalueelta ostanut kalastuksenvalvontaa Strömman kanavassa sekä ympäröivissä 

vesissä missä erityisesti lohenkalastusta on valvottu.  

 

KURSSEJA, SEMINAAREJA SEKÄ KOULUTUSTA 

Viking Amorellalla järjestettiin 22. - 23.1.2020 kaksikielinen koulutusseminaari. Seminaari oli suunnattu 

kalataloustoiminnassa aktiivisesti toimiville henkilöille sekä kalastusviranomaisille ja neuvontajärjestöille. 

Kaksikieliseen seminaariin osallistui yhteensä 55 henkilöä. Osallistujat edustivat sekä kalatalousalueita että 

osakaskuntia, mutta mukana ovat myös kaupallisia kalastajia. Seminaari jaettiin 4 aiheeseen; 1) Paikallisen yhteistyön 

edut ja mahdollisuudet; 2) Kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu ja toteutus; 3) Kalatalousalueen hallintoa 

ja toimivaltaa koskevat kysymykset; 4) Toiminnan rahoitus eri kalatalousalueilla. Kemiönsaaren-Särkisalon 

kalatalousalueesta osallistuivat yksi hallituksen jäsen sekä toiminnanjohtaja ja rahastonhoitaja/kirjanpitäjä. 

Åbolands Fiskarförbund järjesti 27. – 28.1.2020 oman kalatalousalue seminaarin Viking Gracella Åbolandsin ja 

Uudenmaan hallitusjäsenille. Tähän seminaariin osallistui yhteensä 29 henkilöä. Seminaarin teema oli: Odotukset ja 

olosuhteet uusille kalatalousalueille. Seminaarin aikana keskusteltiin kolmesta teemasta: 1. käyttö- ja 

hoitosuunnitelmat; 2.) kalastusviranomaisten odotukset ja 3.) kalastuksenvalvonta. Seminaariin osallistui kuusi 

hallituksen jäsentä kalatalousalueelta, toiminnanjohtajaa ja kirjanpitäjä/rahastonhoitaja. 

http://abofisk.net/sv/kimitoon-finby-fiskeriomrade/
http://abofisk.net/sv/kimitoon-finby-fiskeriomrade/
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Suomen Kalatalouden Keskusliitto järjesti 11. - 13.2.2020 valtakunnalliset kalatalousaluepäivät Viking Mariellalla. 

Seminaarissa oli kolme teemaa: 1.) Kalatalousalan ajankohtaisuus; 2.) Kalatalousalueen toiminta vuonna 2020 ja 3.) 

vesialueen omistus. Mukana oli kaksi hallituksen jäsentä ja toiminnanjohtaja. 

 

Kalatalouden Keskusliitto järjesti 22.9 Zoom-ohjelman kautta rannikon alueelliset kalatalousaluepäivät. Päivän aikana 

keskusteltiin käyttö- ja hoitosuunnitelmista, lakipaketeista, kalatalousalueiden rahoitusmahdollisuuksista, 

kalatalousalueet kartalle, kalastuksenvalvonta suunnitelmista ja poliisin / syyttäjän näkemyksestä kalarikoksiin. 

Toiminnanjohtaja osallistui. 

Hallitus on aktiivisesti kouluttanut tehtäviinsä vuoden aikana osittain jatkuvana koulutuksena ja tiedottamisen avulla 

hallituksen kokouksissa sekä Fiskarpostenin, Fiskeritidsskriftenin ja Suomen Kalastuslehden kautta. Hallituksen 

jäsenten koulutus heidän luottamustehtävässään on tärkeää, varsinkin kun toiminta kalatalousalueilla on uutta. 

ELY-keskuksen yhteistyöryhmä piti kokouksen 5.3.2020 Säkylässä missä käsiteltiin käyttö- ja hoitosuunnitelma ja sen 

rahoitus.  

 

KALATALOUDEN KEHITTÄMINEN 

Kalastuslain § 23 mukaan kalastusalueen tarkoitus on kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää jäsentensä 

yhteistoimintaa kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi. Näitä kysymyksiä tullaan käsittelemään 

tulevassa käyttö- ja hoitosuunnitelmassa joka valmistuu vuonna 2021.  

AMMATTIKALSTUSKEN HANKKEITA 

Ei omia hankkeita koskien ammattikalastusta. Kalatalousalue seuraa Saaristomeren toimintaryhmän hankkeita.  

FISKEVATTENVÅRDEN 2020 

Siika 11,7 cm den 18.9 Mjösund /Peimarinselkä   4.667 st 

 11,7 cm den 18.9 Itäinen Hiittinen   5.600 st 

 11,7 cm den 18.9 Svartnäsin lauttaranta   3.267 st 

 11,7 cm den 18.9 Krokarna/Bergholmin selkä    4.667 st 

 11,7 cm den 18.9 Sundvikin satama   4.667 st 

 11,7 cm den 18.9 Strömman kanava   4.667 st 

 11,7 cm den 18.9 Niksaarenströömi    4.667 st 

 11,7 cm den 18.9 Petun selkä    4.667 st 

   

Kuha   6,6 cm den 26.8 Niksaarenströömi   8.041 st 

   6,6 cm den 22.9 Mjösund/Peimarinselkä   6.213 st 

   6,6 cm den 22.9 Sundvikin satama   4.342 st 

   6,6 cm den 22.9 Sirnäsin ranta    5.315 st    

   6,6 cm den 22.9 Krokarna/Bergholmin selkä   3.556 st 

 

LAUSUMAT 

Kalatalousalue on yhdessä Åbolands Fiskarförbundin kanssa antanut lausunnon Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan 

kansallisen merenhoitosuunnitelman luonnoksesta.  

EDUNVALVONTA 

ELY-keskuksen Lounais-Suomen Kalatalouden yhteistyöryhmä on pitänyt kokouksen Tupalan Hovissa Säkylässä 

5.3.2020. Kokoukseen osallistui Kemiönsaaren-Särkisalon kalatalousalueelta puheenjohtaja Stefan Lindgren ja 

toiminnanjohtaja Kaj Mattsson. Kokouksessa keskusteltiin yhteistyöryhmän roolista käyttö- ja hoitosuunnitelmaan 

hyväksymisessä ja taloudellisesta tuesta suunnitelman tekoon. 

Lisäksi kalastusalueen etuja on seurattu kaikissa kalastus- ja vedenkäsittelyasioissa, joissa on ollut merkitystä alueen 

näkemysten esittämiselle.  



 6 

INFORMAATIO  

Kalatalousalueen jäsenet on saanut aluetta koskevia tietoja, osin suoraan henkilökohtaisen neuvonnan ja informaation 

kautta, osin Fiskarposten lehden kautta. Toiminnanjohtaja on vastannut informoinnista.  

Infon painopiste on ollut asioissa jotka ovat koskeneet osakaskuntien järjestäytymistä, alueitten rahoittamisia tai 

kyselyitä osakaskuntien yhteystietoja kun joku osakas on halunnut kalastaa.  

KALASTONHOITOMAKSUJA JA VATIONAVUSTUKSIA 

KALASTONHOITOMAKSUJA VESIALUEITTEN OMISTAJILLE 

Varsinais-Suomen ELY-keskus on 16.12.2019 dnro 3172/3171/2019 antanut päätöksen koskien korvauksia 

vesialueitten omistajille kalavesien maksullisten yleiskalastusoikeuksien hyödyntämisestä sekä kalastusopastoimintaan 

perustuvasta käytöstä vuonna 2018. Päätöksen mukaan varoja jaetaan kalatalousalueille Luonnonvarakeskuksen 

selvityksen viehekalastusrasituksesta joka on julkaistu 30.10.2019 (Viehekalastus kalatalousalueilla, Eskelinen, P. & 

Mikkola, J. 2019, Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 75/2019). Tämän selvityksen mukaan Varsinais-Suomen 

ELY-keskus jakoi kaikkiaan 1.361.043 euroa missä Kemiönsaaren-Särkisalon kalatalousalueen osuus kaikista ELY-

keskuksen päivistä oli 2,699 % ja vastaa 36.735 euron osuutta.  

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus on 8.4.2020 dnro 553/3171/2020 antanut päätöksen koskien korvauksia vesialueitten 

omistajille kalavesien maksullisten yleiskalastusoikeuksien hyödyntämisestä sekä kalastusopastoimintaan perustuvasta 

käytöstä vuonna 2019. Päätöksen mukaan varoja jaetaan kalatalousalueille Luonnonvarakeskuksen selvityksen 

viehekalastusrasituksesta joka on julkaistu 30.10.2019 (Viehekalastus kalatalousalueilla, Eskelinen, P. & Mikkola, J. 

2019, Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 75/2019). Tämän selvityksen mukaan Varsinais-Suomen ELY-keskus 

jakoi kaikkiaan 1.247.725 euroa missä Kemiönsaaren-Särkisalon kalatalousalueen osuus kaikista ELY-keskuksen 

päivistä oli 2,699 % ja vastaa 33.676 euron osuutta. 

 

Ylimääräinen yleiskokous 12.11.2019 päätti että vuoden 2018 ja 2019 Kemiönsaaren-Särkisalon kalatalousalueen 

kalastuksenhoitovarat jaetaan vesikiinteistöjen pinta-alan mukaan.  Tästä päätöksestä on ilmoitettu ELY-keskukselle 

päätös 11.10.2019 dnr. VARELY/2638/3171-2019 mukaisesti, missä ELY pyytää kaikki kalatalousalueet ilmoittamaan 

millä perusteella vuoden 2018 ja 2019 vesialueomistaja korvaukset jaetaan.  

Nämä yllämainitut kalastoinhoitomaksu korvaukset vuosilta 2018 ja 2019 on kesäkuussa 2020 maksettu niille 

vesialueomistajille joiden tiedot ovat olleet tiedossa.  

 

Vuoden 2018 kalastuksenhoitomaksu varat jakautuivat seuraavalla tavalla: 

 
 

Euroa Hehtaaria 

Kalastuskenhoitovarat 2018 36735 131712 

Maksettu 24123,20  86492,8674 

Varataan (maksamattomat)   5263,97   18873,78 

Kalatalousalueelle (50 e raja)   7347,82  26345,35 

Yhteensä 36735 131712 
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Vuoden 2019 kalastuksenhoitomaksu varat jakautuivat seuraavalla tavalla: 

 
 

Euroa Hehtaaria 

Kalastuskenhoitovarat 2019 33676 131712 

Maksettu 21970,46   85929,8274 

Varataan (maksamattomat)   4729,89   18499,32 

Kalatalousalueelle (50 e raja)   6975,65   27282,85 

Yhteensä 33676 131712 

 

Omistaja korvausten jaossa tullaan käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksymisen jälkeen käyttämään KALPA-ohjelmaa. 

Nyt on tehty jakolistoja excelissä käyttäen KALPA-ohjelman kiinteistötietoja missä näkyy kiinteistöt, pinta-ala, 

korvauksen saajat, yhteystiedot sekä pankkinumero. Kalastuslain § 84 mukaan on jokainen vesialueen omistaja 

velvollinen antamaan yhteystietoja sekä ilmoittaa näitten muutoksista.  

Varsinais-Suomen ELY-keskus on 31.12.2019 Dnro 3222/3170/2019 antanut päätöksen koskien jakamattomien 

korvauksen § 132 mukaan jotka Särkisalo-Finbyn kalastusalue on siirtänyt ELY-keskukselle. Päätöksen mukaan ELY-

keskus on 20.2.2020 Kemiönsaaren-Särkisalon kalatalousalueelle siirtänyt 79.954,72 euroa. Kalatalousalue voi käyttää 

varat kalastuslain 82 § 1 mom. 1 pykälän kustannuksiin, jotka ovat kalavesien kestävän käytön ja hoidon, suunnittelu 

kustannukset, toteutukset, ohjaus sekä kehittäminen sekä kalastuksen valvonnan kustannukset.  

TOIMINTAMÄÄRÄRAHAT 

Hakemuksen mukaan Kemiönsaaren-Särkisalon kalatalousalue on Varsinais-Suomen ELY-keskukselta 18.4.2020 Dnro 

VARELY/988/2020 myöntänyt 14.983 euro toimintamääräraha momentilta 30.40.51. Toimintamääräraha voidaan 

käyttää kalatalousalueen kustannuksiin jotka syntyvät kun toteutetaan maa- ja metsätalousministeriön asettamat 

tulostavoitteet.  

PROJEKTIEN AVUSTUKSET 

Kalatalousalue on ELY-keskukselta 11.10.2019 Dnr 2664/3172/2019 myönnetty 10.000 euroa edistämismääräraha 

avustuksen käyttö- ja hoitosuunnitelman tekemiseen vuoden 2020 aikana. 

 

Kalatalousalue on ELY-keskukselta 29.5.2020 Dnr VARELY/987/2020 myönnetty 7.500 euroa edistämismääräraha 

avustuksen käyttö- ja hoitosuunnitelman tekemiseen vuoden 2020-2021 aikana. 

 

 

Kemiönsaaren kunta on 20.11.2020 hakemuksen mukaan 9.12.2020 (KK/235/2020) antanut 3.847,50 euroa avustusta 

vuoden 2020 kalaistutuksiin. Myös vuoden 2019 Kemiönsaaren kunnan avustus kalaistutuksiin, jotka tulivat tilille 2020 

yhteensä 3.343 euroa on kirjattu vuoden 2020 tulokseen.  

 

AMMATTIMAISTEN KALASTUSOPPAITTEN KALASTUS 2019 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen virkamies Vesa Vanninen on e-postitse 9.12.2020 pyytänyt lausuntoa koskien 

kalastusoppaitten toiminnasta 2019. ELY-keskuksen raportti ei sano paljon mitään ja antaa hyvin suppean tiedon 

kalastusoppaitten toiminnasta. Oppaat eivät tarvitse ilmoittaa saalitietoja, tai missä ovat kalastaneet tai kalastaneitten 

ihmisten määrät. Raportin mukaan Kemiönsaaren-Särkisalon kalatalousalueella oli 2019 kaikkiaan 117 asiakaspäivää 

kun sama luku 2018 oli 2017 päivää. Kaikkiaan asiakaspäiviä koko rannikolla oli 2019 4157 päivää kun sama luku 

vuonna 2018 oli 4434 päivää. Kalatalousalue ei ole antanut lausuntoa koskien asiakaspäiviä. 
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KALAVESIEN HOITORAHASTO 
 

Kemiönsaaren-Särkisalon kalatalousalueen ylimääräinen yleiskokous päätti 12.11.2019 § 10 perustaa kalavesien 

hoitorahaston Kemiönsaaren-Särkisalon kalatalousalueelle. Rahasto on jatko samankaltaisista rahastoista Dragsfjärd-

Västanfjärd- sekä Kemiön kalastusalueilta. Rahastossa on kaikkiaan 118.381,20 euroa. Yleiskokous päätti myös 

rahaston säännöistä sekä miten varat voidaan käyttää, missä hallitus hoitaa kalavesien hoitorahastoa kalastuslain sekä 

kalatalousalueen sääntöjen mukaisesti. Rahaston varat käytetään hallituksen esityksestä ja yleiskokoukseen päätöksellä. 

Varojen sijoittamisesta päättää hallitus. Kalavesien hoitorahastoon voidaan myös siirtää testamentin ja lahjoituksen 

kautta saatuja varoja.   

Vuonna 2020 yleiskokous päätti (25.9.2020, § 15) ettei rahastosta nosteta varoja vuoden 2020 kalaistutuksiin.  

 

VUODEN KOKONAIS TALOUS 

Vuoden toiminta antoi 55.231,92 euron ylijäämää. Ylijäämä johtuu ELY-keskus maksamasta 79.954,72 euron suuruista 

aikaisempien vuosien vesialueomistaja maksuista. Taseen vieras pääoma sisältää myös vanhoja kalastusalueitten 

jakamattomia kalatalousmaksuja uuden kalastuslain mukaisesti.  

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

Alueen toiminnan näkymät ovat suhteessa toimintamäärärahoihin. Kalatalousalueella on vakaa taloudellinen perusta 

millä seisoa ja hyvä likviditeetti. 
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