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Iijoen kalatalousalueen yleiskokous 

Aika:   Torstai 21.4.2022 klo 15.00 (valtakirjat, osallistujat ja äänimäärät 14.30 alkaen) 

Paikka:  Pudasjärven kaupungintalo, valtuustosali (Otava), Varsitie 7, Pudasjärvi 

 

 

1. Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja Jari Jussila avasi kokouksen. 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

 Valittiin puheenjohtajaksi Pekka Pitkänen. 

Valittiin sihteeriksi Pekka Keränen. 

Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi ja Reino Loukusa ja 

Reino Salmirinne. 

3. Läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten toteaminen 

 Todettiin äänioikeutetut jäsenet ja kokouksen osallistujat (liite 1). 

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

 Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi. 

6. Hallituksen kertomus kalastusalueen toiminnasta edelliseltä vuodelta 

 Jari Jussila esitteli hallituksen kertomuksen kalatalousalueen toiminnasta 

2021 (liite 2). 

Päätös: hyväksyttiin toimintakertomus. 

7. Tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajan lausunto 

 Esitettiin tuloslaskelma, tase 2021 ja tilintarkastajan lausunto (liite 3). 

8. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja rahastonhoitajalle 

 Päätös: Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja rahastonhoitajalle. 

9. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien sekä muut mahdolliset palkkiot 



IIJOEN KALATALOUSALUE PÖYTÄKIRJA 2/3 

 Päätös: 

1) kokouspalkkiot läsnäolokokous 100 €/kokous/hlö ja etäkokous 50 

€/kokous/hlö, matkakorvaukset toteutuneiden kulujen mukaisesti, 

2) hallituksen puheenjohtajan palkkio 2 000 €/vuosi,  

3) tilintarkastajan palkkio 400 € (alv 0 %). 

10. Hallituksen jäsenten lukumäärä 

 Päätös: hallituksen jäsenten määrä on 11 henkilöä, huomioitu alueellisuus 

ja osaaminen. 

11. Jäsenten valinta kalatalousalueen hallitukseen vuonna 2022 erovuoroisten tilalle 

 Päätös: Valittiin kalatalousalueen hallitukseen vuonna 2022 erovuorossa 

olleet jäsenet Hannu Kaisto, Vesa Rahikkala ja Jyrki Salo uudelleen vuosiksi 

2023–2025. 

12. Kalatalousalueen hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 

 Päätös: Valittiin kalatalousalueen hallituksen puheenjohtajaksi Jari Jussila 

ja varapuheenjohtajaksi Risto Tolonen. 

13. Tilintarkastaja / tilintarkastusyhteisö ja tarvittaessa varatilintarkastaja 

 Hallituksen esitys: tilintarkastusyhteisöksi valitaan KPMG Juha Väärälä. 

Päätös: Valittiin tilintarkastajayhteisöksi KPMG / Juha Väärälä. 

14. Toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2022 

 Esiteltiin toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2022. 

Päätös: Vahvistettiin toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2022 

(liite 4). 

15. Kalavesienomistajille yleiskalastusoikeuksien hyödyntämisestä maksettavien 
korvauksien jakaminen vuodelta 2021 

 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. 
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Päätös: Vahvistettiin, että kalavesienomistajille yleiskalastusoikeuksien 

hyödyntämisestä maksettavista korvauksista kertyneet varat jaetaan 

hallituksen esityksen mukaisesti. 

 

16. Kalatalousalueille palautuneiden alle 50 euron jakamatta jääneiden korvausvarojen 
käyttö 

 Hallituksen esitys: jos vesialueen omistajalle jaossa tuleva määrä olisi 

enintään 50 euroa, varoja ei jaeta omistajalle, vaan ne jäävät 

asianomaiselle kalatalousalueelle käytettäväksi kalakantojen hoitoon. 

Korvauksia ei pidetä valtionavustuslaissa (688/2001) tarkoitettuna 

valtionavustuksena. 

Päätös: kalatalousalueelle palautuneet alle 50 euron jakamatta jääneet 

korvausvarat käytetään kalakantojen hoitoon hallituksen esityksen 

mukaisesti. 

17. Muut asiat 

 Keskusteltiin yhteisen kalaveden osakaskuntien yhdistymisestä ja 

hankkeistamisesta. 

Kokouksesta laadittu ja tarkistettu pöytäkirja liitteineen pidetään 

nähtävänä Pudasjärven kaupungin nettisivuilla www.pudasjarvi.fi 28.4.-

13.5.2022 sekä kalatalousalueen nettisivuilla www.iijoenvesilla.fi. 

18. Kokouksen päättäminen 

 Päätettiin kokous klo 17.13. 

 

 

 

 

Vakuudeksi 

 

Puheenjohtaja Pekka Pitkänen 

 

Sihteeri Pekka Keränen 

 

Pöytäkirjan tarkistajat 

 

Reino Loukusa 

 

Reino Salmirinne 
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Iijoen kalatalousalueen 
toimintakertomus   

vuodelta 2021 
 

KOLMAS TOIMINTAVUOSI  

LIITE 2



 
IIJOEN KALATALOUSALUE  
Toimintakertomus vuodelta 2021  
 
Yleistä 
Iijoen kalatalousalueen kolmas toimintavuosi oli edelleen Koronan sävyttämä. Kaikki kokoukset, 
joissa oli mahdollista olla liian lähellä toisia, peruttiin taudin tartuntavaaran vuoksi. Hallitus kokoontui 
etäkokouksin mutta yleiskokous pidettiin syyskuun 23. pvä lähikokouksena. 
 
Iijoen kalatalousalue käsittää seuraavat vesialueet: Iijoen edustan merialueen, ja Iijoen vesistön 
valuma-alueen, pois lukien Irnin padon yläpuoliset vedet sekä osa Kostonjärveen laskevista vesistä. 
Kalatalousalueen vesipinta-ala on yhteensä 74410 hehtaaria.   
Kalatalousalueen tarkoituksena on kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää jäsentensä 
yhteistoimintaa kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi.  
Kalatalousalue järjestää toimintansa kalastuslain ja –asetuksen määrittämällä tavalla.   
 
Iijoen kalatalousalue on yksi Suomen laajimmista ja monipuolisimmasta  kalatalousalueista pitäen 
sisällään erilaisia  ja erityisiä vesistön osia: Iijoen alaosa nousukaloineen, rakennettu Iijoki 
voimalaitoksineen, rakentamaton Iijoen keskiosa, jossa voimalakäytön vaikutukset ovat kuitenkin 
havaittavissa, lukuiset erilaiset sivuvesistöt ja pienet ja suuremmat järvialueet muodostavat 
kokonaisuuden, jonka asioiden hoitamiseen ja edistämiseen tarvitaan varoja, joita kalatalousalue 
pyrkii saamaan kalanhoitomäärärahoista. 
 
Iijoen kalatalousalueen sen hallinnon kotipaikkana on Pudasjärvi. 
 
Hallituksen kokoukset 
Kalatalousalueen hallitus kokoontui 8 kertaa, jotka kaikki olivat etäkokouksia. 
 
Hallituksen jäsenet (11-jäsentä) muodostavat sekä osaamiseltaan että alueelliselta 
edustavuudeltaan kattavan ja ammattitaitoisen toimielimen. 
Perustamiskokouksessa alueelle valittiin alueen eri osia ja sidosryhmiä edustava hallitus, joka jatkoi 
vuosikokouksen jälkeenkin samalla kokoonpanolla lukuunottamatta Kari Sarajärveä, jonka tilalle 
valittiin Eero Hartikainen. Muut erovuoroiset valittiin uudelleen: 
Jari Jussila, Taivalkoski, puheenjohtaja, erovuorossa 2023 
Risto Tolonen, Ii, varapuheenjohtaja, erovuorossa 2023 
Reino Loukusa, Posio, erovuorossa 2023 
Olavi Kammonen, Taivalkoski, valittiin uudelleen ja on erovuorossa 2024 
Eero Oinas-Panuma, Pudasjärvi, erovuorossa 2023 
Mikko Kanniainen, Puolanka, valittiin uudelleen ja on erovuorossa 2024 
Tuula Liikanen, Ii, valittiin uudelleen ja on erovuorossa 2024 
Eero Hartikainen, Pudasjärvi, ja on erovuorossa 2024. 
Jyrki Salo Oulu, erovuorossa 2022  
Vesa Rahikkala SVK, erovuorossa 2022  
Hannu Kaisto kaupallinen kalastaja, erovuorossa 2022 
 
Kalatalousalueen kokoukset 
 
Kalatalousalue pitää yleiskokouksen kerran vuodessa ja ylimääräisiä yleiskokouksia tarvittaessa. 
Kalatalousalueen hallitus kokoontuu tarvittaessa.  Kokouspaikkana on pääsääntöisesti Pudasjärvi. 
Toiminta-alueeseen tutustumiseksi alkuvaiheessa kokouksia pyritään järjestämään myös alueen 
muissa osissa. 
 
Yleiskokouksia pidettiin yksi kokous eli Koronan takia viivästettynä 23.9.2021 Pudasjärven 
kaupungintalolla. 
 



 
Kokouksessa käytiin läpi sääntöjen määräämät asiat kuten: 
- edellisen vuoden toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus 
- hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja muut palkkiot 
- hallituksen jäsenten lukumäärä, ja jäsenet erovuoroisten tilalle 
- hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
- tilintarkastajayhteisö 
- toimintasuunnitelma ja varainkäyttösuunnitelma 
- vahvistetaan omistajakorvausien jakamisperusteet ja jakamatta jääneiden korvausten käyttö 
- päätettiin omistajakorvauksien osittaisesta jättämisestä kalatalousalueen käyttöön 
- Käyttö- ja toimintasuunnitelman hyväksyminen vuosille 2021-2030. 
 
Kokoukseen osallistui 14 äänioikeutettua kokousedustajaa, joilla oli käytössään 30 ääntä sekä 2 
muuta henkilöä, joilla ei ollut äänivaltaa. 
 
 
 
 
Jäsentoiminta 
Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat kalastuslain määräämällä tavalla. 
Lisäksi jäseniä ovat valtakunnalliset kalastusalan järjestöt, jotka maa- ja metsätalousministeriö 
vahvistaa viideksi (5) vuodeksi kerrallaan. 
Kalatalousalue rohkaisee järjestäytymättömiä vesialueiden omistajia perustamaan osakaskuntia 
kalavesien hoidon järjestämiseksi. Kalatalousalue auttaa liian pieniä osakaskuntia yhdistymään 
suuremmiksi osakaskunniksi. 
 
Puheenjohtaja Jari Jussila on osallistunut 2 osakaskunnan kokoukseen. Asiana on ollut 
Kalatalousalueen nykytila ja pienten osakaskuntien yhdistyminen. 
 
 
Yhteistoiminnan kehittäminen 
Kalatalousalueen toiminnan tärkeä osa on yhteistoiminnan kehittäminen kalatalousalueen muiden 
toimijoiden kesken. Alueella on toteutettu ja on käynnissä hankkeita kuten vaelluskalahankkeet, 
vaelluskala-kärkihanke, vesienhoitosuunnitelma, Iijoki-sopimus ja siihen liittyvät työt, ProAgrian ja 
Perämeren Liiton muita hankkeita. Hankkeita ja niiden avulla saatua tietoa pyritään hyödyntämään 
kalatalousaluetyössä. Kalatalousalue päätti myös osallistua v. 2022 syksyllä alkavaan Lohi Iijokeen 
-hankkeeseen.  
Kalatalousalue kuuluu jäsenenä Osuuskunta Team Kalaan.   
 
 
 
 
Kalakantojen hoito ja velvoiteistutukset  
Kalakantojen hoito on kalojen luontaisen lisääntymistä edistävää toimintaa. Kalatie-kärkihanke, 
Raasakan kalatien rakentaminen, vaelluskalojen istutukset keski- ja yläjuoksulle, tutkimukset alas 
laskeutuvien poikasten selviämiseksi voimalaitosten läpi merelle, Iissä Iijoen vanhan uoman hanke, 
monet muut laajan alueen kehittämistoimet ovat juuri tätä.  Kalatalousalue on osallistunut näissä 
toiminnoissa resurssiensa puitteissa.   
Kalatalousalue haki lohien ylisiirtolupaa. Lupa saatiin yhdeksi vuodeksi. Osuuskunta Team Kalan 
toimesta ylisiirrettiin 137 merilohta ja 1 meritaimen. Ruokavirastolle toimitettiin näytekaloiksi 41 kpl 
merilohia. 
 
Kalakantojen hoitoon kuuluu Suomen toiseksi suurimmat velvoitteet sekä sisävesillä että 
merialueella ja niiden hoito ja velvoitehoidon tuloksellisuuden seuranta. Tavoite on, että velvoitteet 
tulee pyrkiä hoitamaan mahdollisimman luontaisesti jokivarren alueella, mikä nykyisin toteutuu 



monin osin. Velvoitteiden hoitoon ja niiden kehittäminen kuuluu oleellisena osana velvoiteistutuksista 
saatavien tulosten hyödyntäminen kalansaaliin muodossa.   
Iijokisuulla on velvoitehoidon lisäksi Etelä- ja Pohjois-Iin jakokuntien omistama hautomo ja 
emokalatilat.  Hautomolta istutettiin keväällä runsaat 7 miljoonaa vastakuoriutunutta siianpoikasta, 
syksyllä mätimäärä jäi hylkeiden ja tulvan vuoksi vähäiseksi, n. 270 litraan.   
 
Omistajakorvaukset 
Vuoden 2020 omistajakorvauksien jakaminen toteutettiin yleiskokouksen päätösten mukaisesti. 
Omistajakorvauksia tuli yhteensä 32604 euroa. Alle 50 euron osuudet yhteensä 1961 ? euroa jää 
kalatalousalueen käyttöön. Rahat on käytettävä kalastuslain mukaan kalakantojen hoitoon.  
 
Lausuntojen antaminen 
Kalatalousalue antaa lausuntoja koskien Iijoen vesistön alueella tapahtuvia tai suunniteltuja 
hankkeita sekä valtakunnallisen kalatalouden sektorin asioita. 
Vuoden 2021 aikana ei annettu lausuntoja. 
 
Tiedotus 
Kalatalousalue ylläpitää iijoenvesilla.fi-sivustoa, johon kootaan tietoa osakaskunnista, 
kalastuspaikoista, hallinnosta jne.  
Kotisivulta löytyvät kalatalousalueen pöytäkirjat, päätökset ja tiedotteet. Myös tapahtumat 
tiedotetaan kotisivujen kautta. Alueen kuntien kotisivuille laitetaan linkki iijoenvesilla-sivustolle. 
Sivujen ylläpito toteutettiin ostopalveluna Pauli Jussilalta. 
Paikallislehtien kautta on tapahtunut ajankohtaisista asioista, kuten käyttö- ja hoitosuunnitelmasta, 
tiedottaminen tiedotteiden ja normaalien lehtijuttujen kautta. 
 
 
 
KEHITTÄMINEN 
 
Nuorisotyön kehittäminen 
Kalatalousalue on mukana nuorisotyön kehittämisessä kalastusharrastuksen lisäämiseksi.  
Tavoitteena on kalastus- ja kalaveden hoitotaitojen edistäminen ja tulevaisuuden turvaaminen.  
Osallistuimme kolmen eri tapahtumakokonaisuuden tukemiseen: Koululaisten pilkkitapahtumat Iissä 
kevään aikana (Vesa Rahikkala) sekä Iin aseman koululla järjestetty Iijoki-teemapäivä, Kalakunkku-
kisa Panumajärvellä (Eero Oinas-Panuma) Pudasjärvellä ja Kalastustapahtuma Suolijärvellä (Mikko 
Kanniainen) Puolangalla. 
Toimintaan haettiin rahoitusta edistämismäärärahoista ja saatiin 5000 euroa josta käytettiin 1948,87 
euroa. Lopuille haettiin käyttölupaa vuoden 2022 aikana. 
 
Kalastuksen valvonta 
Kalastuksen valvonnan kehittäminen ja toteutus on yksi lakimääräisistä tehtävistämme.  Valvontaa 
toteutetaan sekä omien koulutettujen valvojien toimesta että ostopalveluna Metsähallitukselta tai 
muilta toimijoilta. Valvontayhteistyötä valvojien ja vesialueiden omistajien välillä lisätään ja 
nopeutetaan. Valvojia pyritään ohjaamaan alueen eri tapahtumiin tarpeen mukaan. Osakaskunnat 
voivat tiedustella kalastuksenvalvojista kalatalousalueelta. 
Valvonnan tarve korostuu velvoiteistutusten ja kärkihankkeen toimenpiteiden takia. 
Toimintaan haettiin rahoitusta edistämismäärärahoista ja saatiin 5000 euroa. 
Metsähallitukselta ostettiin valvontapalvelua 5000 eurolla. Valvontaa on ostettu jo useamman 
vuoden ajan, ja yhteistyöstä on saatu hyviä kokemuksia, valvonta on ammattimaista. 
 
 
 
Käyttö- ja hoitosuunnitelma 



Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman laatiminen on alueen yksi tärkeimmistä töistä.  
Vuoden 2021 aikana valmistui Iijoen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma.  Suunnitelma 
vahvistettiin syksyn yleiskokouksessa ja lähetettiin hyväksyttäväksi Lapin Ely-keskukseen.  
 
 
KALATALOUSALUEEN TALOUS 
 
Kalatalousalue	 on	 lakisääteinen	 yhteistyöelin,	 jonka	 toiminta	 perustuu	 kalastuksenhoitovaroista	
saatavaan	 toimintamäärärahaan,	 jonka	 tulisi	 kattaa	 alueen	 toiminnan	 järjestämisen.	 Lisäksi	 on	
mahdollisuus	 saada	 rahoitusta	 hankkeisiin,	 joilla	 voidaan	 toteuttaa	 alueen	 kehittämiseen	 tähtääviä	
toimia.	Kalatalousalueella	ei	ole	omaa	varainhankintaa 
 
Iijoen kalatalousalue pyrkii toiminnallaan edistämään kalavarojen kestävää käyttöä ja hoitoa, johon 
kuuluu hyvä yhteistyö jäsenistön, viranomaisten sekä kaikkien kala- ja vesiasioiden parissa 
työskentelevien tahojen kanssa. 
 
Iijoen kalatalousalue on yksi Suomen suurimmista kalatalousalueista ja on erityisen monimuotoinen 
sisältäen merialuetta, merkittävän jokisuualueen, voimakkaasti rakennetun voimalaitosalueen, 
rakentamattoman Iijoen keskijuoksun, laajat sivujoet sekä lukuisan määrän erilaisia järvialueita.  
Kolmannelle toimintavuodelle alue sai toimintarahaa vain 13544 euroa, joka mahdollistaa alueen 
hallinnon ja osallistumisen osaan sidosryhmätoiminnasta, mutta ei mahdollista aluetoiminnan eikä 
alueen kalatalouden kehittämistä.   
Kalastuslain mukaisen käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimiseen alue sai päätöksen 6000 euron 
lisämäärärahasta.   
 
 
Alueen tilitoimistoksi toimii Tili- Tekno Pelttari Oy ja tilintarkastusyhteisönä KPMG OY, Juha Väärälä.  
Pankkitili on Pudasjärven Osuuspankissa. 
 
Kalatalousalueen toiminta on jatkunut niukkojen resurssien puitteissa. Pakolliset kokoukset on voitu 
pitää koronasta huolimatta, ja alueen käyttö- ja hoitosuunnitelma on saatu laadituksi. Yhteistyö 
omien jäsenten ja kumppaneiden kanssa toimii. Samoin viranomaisyhteistyö on asiallisella mallilla.  
 
Velvoitetoiminnan kehittäminen vaatii osaamista ja panoksia paremman tuloksellisuuden 
saamiseksi. Säännöstelyn vaikutuksia ja sen haittoja tulee seurata jatkuvasti.  Vaelluskalojen 
luontaisen kierron edistämiseksi työskennellään jatkuvasti ja kalaston tilaa pyritään parantamaan 
vesistön kunnostus ym. toimenpiteillä.  
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Iijoen kalatalousa/ue 
Tilintarkastuskertomus 

tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 

- Muodostan käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäkseni suunnit
telemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta en siinä tarkoituksessa, 
että pystyisin antamaan lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

- Arvioin sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjan
pidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

- Teen johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen 
toiminnan jatkuvuudesta, ja teen hankkimani tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, 
esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkit
tävää aihetta epäillä yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätökseni on, että olennaista 
epävarmuutta esiintyy, minun täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessani lukijan huomiota epävar
muutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole 
riittäviä, mukauttaa lausuntoni. Johtopäätökseni perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään 
mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa 
sii�. tei kalatalousalue pysty jatkamaan toimintaansa.

- :tGvioin tilinpäätöksen, lkki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, ra- 
kennetta ja sisältöä ja sit ·, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, 
että se antaa oikean ja riitt vän kuvan. 

Kommunikoi n hallintoelinten ka ssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta 
sekä merkittävistä tilintarkastu avalnnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puut
teellisuudet, jotka tunnistan til" tarkastuksen aikana. 

Rovaniemellä il. huhtiku 

�Wlh �v-- -�G1� u a aara a
KHT, JHT 
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Iijoen kalatalousalue 
 
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022 
 
Jäsentoiminta 
Rohkaistaan järjestäytymättömiä vesialueiden omistajia perustamaan osakaskuntia 
kalavesien hoidon järjestämiseksi. Autetaan voimavarojen puitteissa liian pieniä 
osakaskuntia yhdistymään suuremmiksi osakaskunniksi. Selvitetään pienten osakaskuntien 
yhdistymishalukuutta mahdollisen kehittämishankkeen kautta. 
 
Yhteistoiminnan kehittäminen 
Osallistutaan alueen yhteistoimintahankkeisiin (vaelluskalahanke 2020–2022 ja sen jatko 
Lohi Iijokeen -hanke, Iijoki-sopimus ja siihen liittyvät työt, Vyyhti- hanke) voimavarojen 
puitteissa. Osallistutaan Osuuskunta Team Kalan toimintaan jäsenyyden mukaisesti. 
 
Kalakantojen hoito ja velvoiteistutukset 
Osallistutaan vaelluskalojen elvyttämishankkeisiin ja muihin alueen kalastohankkeisiin 
voimavarojen puitteissa. Haetaan aluehallintovirastolta merilohien ylisiirtoon tarvittava 
lupa, mahdollisuuksien mukaan pitkäaikaisena. Osallistutaan lohien ylisiirtoon voimavarojen 
puitteissa. Kalatalousalue aktivoi vesialueen omistajia PVOV:n velvoiteistutussuunnitelmien 
päivittämisessä. 
 
Lausuntojen antaminen 
Annetaan lausuntoja koskien Iijoen vesistön alueella tapahtuvia tai suunniteltuja hankkeita 
sekä valtakunnallisen kalatalouden sektorin asioita. 
 
Kalatalousalueen kokoukset 
Järjestetään sääntömääräinen yleiskokous (koronatilanne huomioon ottaen) ja ylimääräisiä 
yleiskokouksia tarvittaessa. Kalatalousalueen hallitus kokoontuu tarvittaessa. 
Kokouspaikkana on pääsääntöisesti Pudasjärvi. Toiminta-alueeseen tutustumiseksi 
kokouksia pyritään järjestämään myös alueen muissa osissa. 
 
Tiedotus 
Päivitetään kalatalousalueen nettisivut. Alueen kuntien kotisivuille laitetaan linkki 
kalatalousalueen nettisivuille. Kalatalousalue on aktiivinen ajankohtaisten kalatalouteen 
liittyvien asioiden tiedottamisessa. 
 
Nuorisotyön kehittäminen 

Edistetään nuorison kalastusharrastusta järjestämällä kalastusaiheisia tilaisuuksia 
kalatalousalueen eri osissa. Kalatalousalue kannustaa osakaskuntia nuorisotyöhön. 
Osallistutaan tarvittaessa muihin tapahtumiin tai tilaisuuksiin. Toimintaan haetaan 
rahoitusta edistämismäärärahoista. 
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Kalastuksen valvonta 
Toteutetaan kalastuksenvalvontaa sekä omien koulutettujen valvojien toimesta että 
ostopalveluna Metsähallitukselta tai muilta toimijoilta. Valvontayhteistyötä valvojien ja 
vesialueiden omistajien välillä lisätään ja nopeutetaan. Valvojia pyritään ohjaamaan alueen 
eri tapahtumiin tarpeen mukaan. Toimintaan haetaan rahoitusta edistämismäärärahoista. 
 
 
 
VUOTTA PIDEMPÄÄ AIKAA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA 
Aloitetaan kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpano ELY-keskuksen 
hyväksyttyä suunnitelman. 
 
 
 
 
Pudasjärvellä 25.1.2022 
Kalatalousalueen hallitus 
 



Varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2022 Iijoen kalatalousalue 

Kustannuspaikoittain
Oma toiminta Kalatalousalueen toiminnan tuki Kalatalouden edistäminen Yhteensä

Tulot
Toimintaraha 15 000 15 000
Valvonta 5 000 5 000
Omistajakorvaukset 35 000 35 000
Jakojäännös yms 0
Nuorison kalastusharrastus 5 000 5 000
Nettisivut 4 000 4 000
Yhteensä 35 000 15 000 14 000 64 000

Kulut 
Toiminnanjohtaja 2 000 2 000
Kokoukset, 4 x hallitus, 1 x yleiskokous 3 000 3 000
Pj. palkkio kuluineen 3 000 3 000
Toimisto, Tilitsto, tilintark 1 500 1 500
Vakuutukset 1 000 1 000
Kalatiehanke 500 500
Omistajakorvaukset 30 000 30 000
Kalakannan hoito 5 000 5 000
Nuorison kalastusharrastus 5 000 5 000
Kalastuksen valvonta 5 000 5 000
Matkat 4 000 4 000
Kehittäminen muut Nettisivut yms 4 000 4 000
Yhteensä 35 000 15 000 14 000 64 000
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OIKAISUVAATIMUSOSOITUS 

Se, jonka oikeutta kalatalousalueen yleiskokouksen tai hallituksen taikka toiminnanjohtajan 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 viranomaisille. 

Oikaisuvaatimusaika 
Oikaisuvaatimusaika on 30 päivää. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. 
Tiedoksisaantipäivä laskentaan seuraavasti: 
- päätöksen julkaisupäivä sääntöjen määräämillä sähköisillä ilmoitustauluilla. 
- 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 päätön on maksuton. 

Yhteystiedot: 
Iijoen kalatalousalue 
Hallituksen puheenjohtaja: Jari Jussila, jaripjussila@gmail.com, 0400 686639 
Osoite: Mäntytie2, 93400 TAIVALKOSKI 

 




