TOIMINTAKERTOMUS 2021
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 1.425 kiinteistöä joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 132.314,77 hehtaaria. Joillakin
kiinteistöllä on sama omistaja joten ostajien lukumäärä on yhteensä 1332. Kiinteistöistä 259 kpl on yli 50 hehtaaria
joka vastaa 302 ääntä. Yhteensä kuusi (6) ääntä kuuluu valtakunnallisille järjestöille joten yleiskokouksen
kokonaisäänimäärä voi teoreettisesti olla 308 ääntä.
Vesialueomistajien 302 jakaantuu pinta-alan mukaan 256 kiinteistölle joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 123.389,50
hehtaaria, joista 112 kiinteistöä ovat osakaskuntia joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 91.168 hehtaaria ja joilla on
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yhteensä on 142 ääntä (46,1 % kaikista äänistä). Osakaskunnista 49 ovat järjestäytyneitä ja niiden yhteenlaskettu pintaala on 77.678 hehtaaria, joilla yhteensä 70 ääntä.
Yksityiset yli 50 hehtarin kiinteistöjä on 144 kpl joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 43.175 hehtaaria ja joilla on
yhteensä 160 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 torstaina 29.4.2021 kl. 14 Villa Landella, Engelsbyntie 8, 25700
Kemiö. Hallitus päätti pitää yleiskokousta etänä vaikean Covid-19 tilanteen ja viranomaisten kokousrajoitusten takia.
Oli myös mahdollisuus osallistua fyysisesti paikan päällä kokoukseen.
Yleiskokoukseen osallistui yhteensä 18 henkilöä, joista äänioikeutta oli 14 henkilöllä edustaen 23 ääntä. Viisi henkilöä
oli fyysisesti paikan päällä ja 13 osallistui etäyhteys TEAMSin kautta.
Yleiskokous hyväksyi vuoden 2020 tilinpäätöstä sekä antoi vastuuvapauden hallitukselle, toiminnanjohtajalle sekä
vastuullisille toimioille. Yleiskokous hyväksyi myös vuoden 2021 talousarviota ja toimintasuunnitelmaa.
Yleiskokous valitsi yksimielisesti uudelleen hallitusjäsenet Kaj Eriksson, Torolf Gustafsson ja Kurt Westbergiä
toimintakaudelle 2021 – 2023. Hallitusjäsen Per-Erik Bergström oli kieltäytynyt uudelleen valinnasta ja hänen tilalle
valittiin Pontus Enestam (kirjallisella myöntymyksellä) uudeksi hallitusjäseneksi toimintakaudelle 2021 – 2023.
Yleiskokous valitsi yksimielisesti uudelleen Stefan Lindgreniä puheenjohtajaksi vuodelle 2021 ja Peter Jägerskiöldiä
varapuheenjohtajaksi niin ikään vuodelle 2021. Yleiskokous valitse yksimielisesti uudelleen KHT Henry Maaralaa
varsinaiseksi tilintarkastajaksi vuodelle 2021 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 ja tilintarkastaja palkkio laskun mukaan.
Yleiskokous päätti yksimielisesti olla nostamatta varoja Kalastuksenhoitorahastosta vuoden 2021 kalaistutuksiin.
Yleiskokouksen pöytäkirjasta on ilmoitettu Virallisessa Lehdessä 37, 14.5.2021, Kemiönsaaren kunnan virallisella
ilmoitustaululla, sekä kalatalousalueen nettisivulla www.abofisk.net ja se on saanut lain voiman 20.6.2021.

Ylimääräinen Yleiskokous
30.9.2021 klo. 14 pidettiin Villa Landella, Engelsbyntie 8, 25700 Kemiö, ylimäärääinen yleiskokous. Yleiskokoukseen
osallistui 20 äänioikeutettuja jäseniä/kiinteistöjä edustaen 28 ääntä. Kaikkiaan 18 henkilöä osallistui joista 13 oli
fyysisesti läsnä ja 5 TEAMSin välityksellä.
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Yleiskokouksessa hyväksyttiin käyttö- ja hoitosuunnitelma pienillä korjauksilla/parannuksilla. Yleiskokous päätti myös
että vuoden 2020 korvausvarat vesialueenomistajille vesialueitten kalaoikeuksien käytöstä jaetaan ns. KALPA-kartan
mukaan joka sisältyy käyttö- ja hoitosuunnitelmaan. Yleiskokouksen pöytäkirjaa on kuulutettu Virallisessa Lehdessä
15.10, Kemiönsaaren kunnan virallisella ilmoitustaululla, ja kalatalousalueen kotisivulla www.abofisk.net ja on
saavuttanut lainvoiman 23.11.2021.

Hallitus,
Kausi

(yleiskokoukseen)

Stefan Lindgren

puheenjohtaja 2021

2019 - 20 - 21

2022

Peter Jägerskiöld

varapuheenjohtaja 2021

2020 - 21 - 22

2023

Mikael Brunström

2019 – 20 – 21

2022

Pontus Enestam

2021 – 22 – 22

2024

Kaj Eriksson

2021 – 22 - 23

2024

Torolf Gustafsson

2021 – 22 - 23

2024

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

2021 – 22 - 23

2024

Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen jäsenistä valitaan vuosittain kolmannes. Kahtena
ensimmäisenä vuotena hallitusjäsenten erovuoroisuus ratkaistaan arvalla yleiskokouksessa 2020.
Hallituksella oli vuoden aikana 4 kokousta. Kaikkiaan 47 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 valmistui FM Robin Ramstedtin toimesta keväällä 2021. Hallitus päätti 10.6 että
suunnitelma laitetaan yleisön nähtäväksi ja kommentoitavaksi kalatalousalueen internetsivuilla 15.6 – 16.8.2021
välisenä aikana. Tästä on kuulutettu ilmoituksilla Turun Sanomissa, Åbo Underrättelserissä, Virallisessa Lehdessä,
Perniönseudun Lehdessä sekä Annonsbladetissa. Hallitus päätti 3.9.2021 että käyttö- ja hoitosuunnitelma annetaan
hyväksyttäväksi ylimääräisessä yleiskokouksessa 30.9.2021. Yleiskokous hyväksyi pienillä muutoksilla käyttö- ja
hoitosuunnitelman ja päätös on saanut lainvoiman 23.11.2021. Hallitus on korjannut suunnitelmaa 26.11.2021 ja
suunnitelma lähetettiin hyväksyttäväksi ELY-keskukselle 9.12.2021. Vuoden 2022 aikana ELY-keskus tulee pyytää
Lounais Suomen kalastusyhteistyöryhmältä lausuntoa sekä antamaan yleisen laajan kuulemisen.

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 2021 aikana on tehty 11 valvontatehtävää ja 27,4 tuntia missä kaikkiaan 58 henkilöltä on tarkistettu
kalastusluvat sekä 72 kalastusvälinettä/pyydystä.

KURSSEJA, SEMINAAREJA SEKÄ KOULUTUSTA
Vallitsevan Covid-19 pandemian takia minkäänlaisia fyysisiä koulutustilaisuuksia ei olla järjestetty.
7.10 Kalatalouden Keskusliitto piti etäkoulutuksen kalatalousalueitten toiminnanjohtajille. Koulutus tapahtui Zoomin
kautta missä käytiin läpi KALPA-ohjelmaa sekä ajankohtaista laki asiaa.
20.10 Kalatalouden Keskusliitto järjesti Rannikon Kalatalousaluepäivät käyttäen Zoom-alustaa. (Toiminnanjohtaja Kaj
Mattsson osallistui). Näytettiin esimerkkejä kenttätöistä missä erillaisia vesialueita kunnostettiin. Käyttö- ja
hoitosuunnitelmien tilanne oli tapetilla ja ELY-keskuksen sekä ministeriön edustajilla oli puheenvuoroja ajankohtaisista
aiheista.
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KALATALOUDEN KEHITTÄMINEN
Kalastuslain § 23 mukaan kalastusalueen tarkoitus on kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää jäsentensä
yhteistoimintaa kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi. Näitä kysymyksiä käsitellään käyttö- ja
hoitosuunnitelmassa joka valmistui ja jonka yleiskokous hyväksyi vuonna 2021.

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

VIRTAAVIEN VESIEN HANKE
Kalatalousalue on halunnut selvittää kalojen esiintymiset virta- ja makeassa vedessä Kemiönsaarella sekä Särkisalossa
ja ollut mukana 2000 eurolla VALONIAn kartoitus hankkeessa ”Kemiönsaaren virtavesien kartoitukset”.
Kartoituksessa kartoitettiin silmämääräisesti 29 virtaavaa vesialuetta Kemiönsaarella sekä 2 Särkisalossa. Kartoituksen
perusteella valittiin 5 kohdetta missä suoritettiin sähkökoekalastusta, Fröjbölen puro, Sunnanå, Lillängenin puro,
Östanånpuro (Kobbölenkoski) ja Dragsfjärdenin puro joka laskee Laxvikeniin.
Sunnanåssa löydettiin meritaimenpoikasia. Muita sähkökalastuksessa havaittuja kalalaijeja olivat kolmi- ja
kymmenpiikki, kiiski, hauki, särki, ahven sekä made.
Meritaimen löytö Sunnanåssa on ainutlaatuinen löydös ja poikasista otettiin DNA-näytteitä mistä vidaan anlysoida
mistä kannasta poikaset tulevat. Sunnanåssa tarvitaan jatkotutkimuksia jottaa voidaan selvittää voidaanko millään
tavalla parantaa meritaimenta kutua.
Janne Antila (Suomen Vapaa-ajankeskusliitto) on maanomista Konstsamfundetin kanssa tehnyt Tolfsnäsiin
”Haukitehtaan”, missä yksi alue on kaivettu ylös niin että hauet ja muut kalat pääsevät siihen kutemaan. Kalatalousalue
ei ole aktiivisesti ollut projektissa mukana, mutta hallitusjäsen Kaj Eriksson on informoinut hallitusta ja piti projektista
esitelmän 26.11.

FISKEVATTENVÅRDEN 2021
Meritaimen

20,3 cm
20,3

den 30.4
den 30.4

Glännan/Tolvsnäsin selkä
Strömman kanava

292
1.264

Siika

10,6 cm
12,0 cm
12.0 cm
12,0 cm
12,0 cm
12,0 cm
12,0 cm

den 16.9
den 16.9
den 16.9
den 16.9
den 16.9
den 16.9
den 16.9

Itäinen Hitistenmaa
Ekhamnen
Taalintehdas satama
Sundvik satam
Strömman kanava
Niksaarenströömi
Pettun selkä

6.098 st
4.310 st
4.310 st
4.310 st
4.310 st
4.310 st
4.310 st

Kuha

8,1 cm
8,1 cm
8,1 cm
8,1 cm
8,4 cm
8,4 cm
8,4 cm

den 5.10
den 5.10
den 5.10
den 5.10
den 5.10
den 5.10
den 5.10

Rungoströömi
Kärra bukten
Lövö krokar
Västanfjärdin lahti
Västanfjärdin lahti
Sundvikin satama
Strömman kanava

2.590 st
2.553 st
2.590 st
2.114 st
431 st
2.320 st

8,4 cm
..8,4 cm

den 5.10
den 5.10

Niksaarenströöömi
Itäinen Pettu

2.320 st
2.320 st

2.320 st
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LAUSUMAT
Kalatalousalue ei ole vuonna 2021 antanut lausuntoja.

EDUNVALVONTA
Lisäksi kalastusalueen etuja on seurattu kaikissa kalastus- ja vedenkäsittelyasioissa, joissa on ollut merkitystä alueen
näkemysten esittämiselle.

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 24.3.2021 dnro VARELY/1723/2021 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 1.296.650 euroa missä Kemiönsaaren-Särkisalon kalatalousalueen osuus kaikista ELYkeskuksen päivistä oli 2,699 % ja vastaa 34.997 euron osuutta.
Ylimääräinen yleiskokous 30.9.2021 päätti että vuoden 2020 Kemiönsaaren-Särkisalon kalatalousalueen
kalastuksenhoitovarat jaetaan käyttämällä jakokarttaa käyttö- ja hoitosuunnitelmassa sekä KALPA-ohjelmaa ja että
varojen jakoa voi tapahtua sen jälkeen kun päätös on saanut lain voiman (23.11.2021).
Yllä mainitut vuoden 2020 kalastonhoitomaksuvarat ovat joulukuussa maksettu niille vesialueenomistajille joiden
pankkitilit ja yhteystiedot ovat olleet tiedossa.
Vuoden 2020 kalastuksenhoitomaksu varat jakautuivat seuraavalla tavalla:
Euroa
Kalastuskenhoitovarat 2020

34997

Maksettu 31.12.2021

20424,11

Varataan (maksamattomat)

428,95

Varataan (epäselviä 2025 asti)

6529,72

Kalatalousalueelle (50 e raja)

7614,22

Yhteensä

34997
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TOIMINTAMÄÄRÄRAHAT
Hakemuksen mukaan Kemiönsaaren-Särkisalon kalatalousalue on Varsinais-Suomen ELY-keskukselta 21.5.2021 Dnro
VARELY/558/2021 myöntänyt 15.597 euro toimintamääräraha. Toimintamääräraha voidaan käyttää kalatalousalueen
kustannuksiin jotka syntyvät kun toteutetaan maa- ja metsätalousministeriön asettamat tulostavoitteet.

PROJEKTIEN AVUSTUKSET
Kalatalousalue on ELY-keskukselta 4.5.2021 Dnr VARELY/538/2021 saanut 3000 euroa edistämismääräraha avustusta
Saariston kalastuspäivän järjestämiseksi Kemiönsaaren ja Särkisalon koululaisille. Covid-19 pandemian takia
kalastuspäivää ei voitu järjestää 2021 ja projektia on lykätty vuoteen 2022 ( päätös 20.9.2022 Dnr.
VARELY/538/2021).
Kalatalousalue on ELY-keskukselta 4.5.2021 Dnr VARELY/680/2021 saanut 1.500 euroa edistämismääräraha
avustuksen käyttö- ja hoitosuunnitelman kääntämiseksi ruotsista suomeen. Suunnitelma on elo-syyskuussa käännetty ja
kielitarkastettu.
Kalatalousalue on myös ELY-keskukselta hakenut 3.000 euroa avustusta Kalastusmajakoiten korjauksiin, mutta tämä
projekti ei ole saanut avustusta (päätös 8.5.2021 Dnr. VARELY/539/2021).

AMMATTIMAISTEN KALASTUSOPPAITTEN KALASTUS 2020
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen virkamies Vesa Vanninen on e-postitse 9.12.2021 pyytänyt lausuntoa koskien
kalastusoppaitten toiminnasta 2020. 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 2020 kaikkiaan 122 asiakaspäivää
kun sama luku 2019 oli 117 päivää ja 2018 oli 217 päivää. Kaikkiaan asiakaspäiviä koko rannikolla oli 2020 3023
päivää kun sama luku vuonna 2019 oli 4157 päivää ja 2018 oli 4434 päivää. Kalatalousalue ei ole antanut lausuntoa
koskien asiakaspäiviä.

KALAVESIEN HOITORAHASTO
Kemiönsaaren-Särkisalon kalatalousalueen ylimääräinen yleiskokous päätti 12.11.2019 § 10 perustaa kalavesien
hoitorahaston Kemiönsaaren-Särkisalon kalatalousalueelle. Rahasto on jatko samankaltaisista rahastoista DragsfjärdVästanfjärd- 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. Rahastossa oli 68.381,20 euroa 31.12.2021
Vuonna 2021 yleiskokous päätti (29.4.2021, § 16) että rahastosta nostetaan 25.000 euroa kalavesien hoitorahastosta
käytettäväksi vuoden 2021 kalaistutuksiin.

VUODEN KOKONAIS TALOUS
Vuoden toiminta antoi 4.252,56 euron alijäämää. Alijäämä johtuu osittain ylimääräisistä kustannuksista käyttö- ja
hoitosuunnitelmien teossa sekä pienemmistä tuloista verrattuna vuoteen 2020. Maksukyky on vuoden aikana ollut hyvä.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Alueen toiminnan näkymät ovat suhteessa toimintamäärärahoihin. Kalatalousalueella on vakaa taloudellinen perusta
millä seisoa ja hyvä likviditeetti vaikkakin tilinpäätös 2021 näytti – 4.252,56 euron alijäämää.
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