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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2022    

Aika 3.11.2022 kello 17:00  

Paikka Sokos Hotel Tripla, Fredikanterassi 1, 00520 Helsinki 

Läsnä: Kokouksessa oli paikalla edustettuina aluksi 17 liiton jäsentä, joista 1 valtakirjalla. 

Jäsenten yhteinen äänimäärä oli 363. Lisäksi paikalla oli liiton henkilökunta sekä hallituksen 

puheenjohtaja. Osallistujaluettelo pöytäkirjan liitteenä (liite 1). 

 

1. Kokouksen avaus ja puheenjohtajan valinta  

Liiton hallituksen puheenjohtaja Irja Skytén-Suominen avasi kokouksen klo 17.10. 

Syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Irja Skytén-Suominen. 

 

2. Kokouksen sihteerin valinta  

Kokouksen sihteeriksi valittiin Mari Virtanen. 

 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse jäsenille (sekä kirjeitse niille jäsenille, jotka eivät käytä 

sähköpostia) 20.9.2022. Kutsu pöytäkirjan liitteenä 2. Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti 

koollekutsutuiksi ja siten lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi. 

 

4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta  

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sami Suominen ja Yrjö Lankinen, jotka toimivat tarvittaessa 

myös ääntenlaskijoina. 

 

5. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2023 

 Mari Virtanen esitteli hallituksen ehdotuksen vuoden 2023 toimintasuunnitelmaksi (liite 3).  

 Kokous päätti hyväksyä vuoden 2023 toimintasuunnitelman sellaisenaan.  
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6. Jäsenmaksujen suuruus ja perimistapa vuonna 2023 

Hallitus esitti kokoukselle, että jäsenmaksut ja niiden perimistapa säilytetään ennallaan. Kokous 

päätti hyväksyä esityksen. 

 

Todettiin, että Liiton hallitus kartoittaa vuoden 2023 aikana potentiaalisia uusia jäseniä, sekä 

tarkistaa jäsenmaksuluokat sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavaan syyskokoukseen. 

 

7. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot vuonna 2023 

Vaalivaliokunta esitti kokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään 

ennallaan. Puheenjohtajan palkkio on 630€/kk ja jäsenten kokouspalkkio 80€/kokous. Kokous 

päätti hyväksyä ehdotuksen. 

 

8. Talousarvio vuodelle 2023 

Liiton hallituksen puheenjohtaja Irja Skytén-Suominen esitteli kokoukselle talousarvion vuodelle 

2023 (liite 4). Kokous päätti hyväksyä talousarvion 2023 esitetyssä muodossa. 

 

9. Hallituksen puheenjohtajan valinta  

Vaalivaliokunta ehdotti, että hallituksen puheenjohtajaksi vuosille 2023 ja 2024 valitaan Johan 

Åberg. Kokous hyväksyi vaalivaliokunnan ehdotuksen. 

 

10. Hallituksen varsinaisten jäsenten valinta  

Vaalivaliokunta ehdotti, että hallitukseen valitaan erovuoroisten tilalle varsinaisiksi jäseniksi 

vuosiksi 2023 ja 2024 Yrjö Lankinen, Alf-Håkan Romar, Jörgen Andersson ja Matias Juslin. 

Kokous päätti hyväksyä vaalivaliokunnan ehdotuksen. 

 

11. Hallituksen varajäsenten valinta   

Hallituksen varajäsenet, Jan Valtanen ja Tuomo Toikkanen on valittu vuosiksi 2022 ja 2023. 

 

12. Kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä valinta vuodeksi 2023 

Hallitus ehdotti syyskokoukselle, että liiton tilintarkastajiksi valitaan vuodelle 2023 

Tilintarkastusyhteisö Revico Grant Thornton Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Camilla 

Viherlaakso, KHT. Kokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen. 



 Pöytäkirja 
  7.11.2022 

   

3 (16) 

 

 

13. Muut asiat 

Kokouksessa ei käsitelty muita asioita. 

 

14. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 18:09. 

 

Kokouksen puheenjohtaja   Kokouksen sihteeri 

 

 

___________________________________                ___________________________________ 

Irja Skytén-Suominen   Mari Virtanen 

 

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 

______kuun____päivänä 2022 _____________________________________________ 

 Sami Suominen 

 

______kuun____päivänä 2022 _____________________________________________ 

 Yrjö Lankinen 

Pöytäkirjan liitteet: 

 Liite 1: Osallistujaluettelo 

Liite 2: Kokouskutsu  

 Liite 3: Toimintasuunnitelma 2023 

 Liite 4: Talousarvio vuodelle 2023 
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Etäosallistujat: (yrjo.lankinen = yhteyskone) 

 

1. Yhteenveto

Kokouksen otsikko Kalankasvattajaliiton syyskokous

Osallistuneet osallistujat 6

Alkamisaika 3.11.22 klo 16.09.56

Päättymisaika 3.11.22 klo 18.10.33

Kokouksen kesto 2 t 37 s

Keskimääräinen osallistumisaika 1 t 31 min 23 s

2. Osallistujat

Nimi Ensimmäinen liittyminen Viimeinen poistuminen

Mari Virtanen 3.11.22 klo 16.10.20 3.11.22 klo 18.10.33

kalankasvattajaliitto esitys 3.11.22 klo 16.10.49 3.11.22 klo 18.10.13

Juha Pirilä 3.11.22 klo 16.40.58 3.11.22 klo 18.09.53

Matias Juslin 3.11.22 klo 16.46.32 3.11.22 klo 18.09.59

Vesa Määttä 3.11.22 klo 16.59.31 3.11.22 klo 18.10.00

yrjo.lankinen 3.11.22 klo 17.04.09 3.11.22 klo 18.10.02  
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http://www.kalankasvatus.fi/
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Toimintasuunnitelma 2023 
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KALANKASVATTAJALIITON VISIO  

Liitto on asiantunteva ja vahvasti vaikuttava kalanviljelyalan edunvalvoja, jonka 

kannanottoja kuunnellaan ja lausuntoja arvostetaan. 

Suomessa on menestyvä, monipuolinen ja kilpailukykyinen kalanviljelyelinkeino, 

joka huomioidaan tasavertaisena muun elintarviketuotannon rinnalla Suomen 

ympäristö-, elinkeino- ja ruokapolitiikassa. 

KALANKASVATTAJALIITON TOIMINTA 2023 

Kalankasvattajaliitto edistää ja kehittää vesiviljelyn toimintaedellytyksiä, tekee alaa 

koskevia aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja, toteuttaa vesiviljelyn tiedotusta, 

jäsenneuvontaa ja koulutustoimintaa. 

Kalankasvattajaliitto valvoo jäsenkunnan etua sekä edistää elinkeinon ja 

viranomaisten välistä yhteistoimintaa. Kalankasvattajaliitto pyrkii sitouttamaan eri 

osapuolet toteuttamaan elinkeinoa koskevia ohjelmia ja linjauksia elinkeinon 

lähtökohdista. Liitto ottaa huomioon ja edustaa tasapuolisesti kaikkia viljelijäryhmiä 

ja tuotantomuotoja.  

http://www.kalankasvatus.fi/
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EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMINEN   

Kotimaisen kalan edistämisohjelma ja vesiviljelystrategia 

Valtioneuvoston periaatepäätöksinä on 8.7.2021 vahvistettu Kotimaisen kalan 

edistämisohjelma sekä 17.2.2022 uusi Vesiviljelystrategia, jotka tähtäävät mm. 

kotimaisen kalankasvatuksen kolminkertaistamiseen. 

 Kiirehditään Kotimaisen kalan edistämisohjelman ja Vesiviljelystrategian 

toteutusta sekä vaikutetaan niiden toimenpanoon. Vaaditaan, että 

kalanviljelyn mahdollisuudet kalan oma-varaisuuden lisääjänä otetaan 

täysimääräisesti käyttöön, jolloin samalla pienennetään kalan 

kauppataseen vajausta. 

 Viestitään kansanedustajaehdokkaille ja puolueille kalanviljelyn tärkeydestä 

sekä vaikutetaan yhdessä sidosryhmien kanssa tulevaan hallitusohjelmaan. 

Kalanviljelyn sääntelyn yksinkertaistaminen ja luvituksen helpottaminen 

Kalankasvatuslupien myöntämiseen sekä lupaharkintaan ja valvontaan on luotava 

helpotuksia. Tavoitteena tulee olla käsittelyaikojen lyhentäminen, käsittelyyn 

osallistuvien viranomaisten määrän vähentäminen, moninkertaisen lupaharkinnan 

vähentäminen sekä säännösten ristiriitaisuuden vähentäminen.  

 Vaaditaan kevennystä sääntelyyn, vaikutetaan säännösten uudistus- ja 

kehitystyöhön. 

 Vaaditaan kriisi- ja poikkeustilanteita varten mahdollisuus joustoihin. 

 Vaaditaan alaan kohdistuvien velvoitteiden ja rajoitusten kohtuullistamista. 

 Vaaditaan ravinnekompensaatioita koskevien toimien saamista käytäntöön.  

 Vaaditaan luvanhakijan ja viranomaisten välisen ennakkoneuvottelun 

lisäämistä ja kehittämistä.  

Muu vaikuttaminen ja muu edunvalvonta 

Vaikutetaan kansallisten ja kansainvälisten ohjelmien ja suunnitelmien laadintaan 

sekä niiden toimeenpanoon 

Osallistutaan alan työ- ja kehittämisryhmiin, komiteoihin ja toimikuntiin 

JÄSENPALVELUT 

Tarjotaan asiantuntemusta jäsenten ja sidosryhmien käyttöön sekä edistetään 

viljelijöiden osaamista, yhteistyötä, työssä jaksamista sekä yhteisöllisyyttä 

koulutuspäivien avulla.  

TIEDONTUOTANTO JA VIESTINTÄ 

 

http://www.kalankasvatus.fi/
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Viestitään kohdennetusti, tehokkaasti ja vuorovaikutteisesti liiton tekemistä 
toimenpiteistä edunvalvonnassa. 
 
Tiedotetaan jäsenille alan ajankohtaisista asioista sähköpostitse ja kirjeitse sekä 
julkaistaan sähköistä uutiskirjettä.  
 
Kehitetään ja lisätään ulkoista viestintää ja vaikuttamista hankkeiden, 
somekampanjoiden ja tiedotteiden keinoin.  

HANKETOIMINTA 

 

Osallistutaan sidosryhmien hankkeisiin kumppaneina ja ohjausryhmien jäseninä. 

Osallistutaan Innovaatio-ohjelmien suunnitteluun ja käynnistämiseen sekä 

osallistutaan päättyvien ohjelmien loppuunsaattamiseen ja arviointiin. 

Tarpeen vaatiessa valmistellaan ja toteutetaan ajankohtaiseen tarpeeseen 

vastaava hanke. Hankkeista laaditaan rahoitusta haettaessa erillisbudjetit ja 

hankesuunnitelmat, joiden mukaan hankkeita toteutetaan. 

KALANKASVATTAJALIITON RESURSSIT  

Liiton talouden perusta ovat jäsenmaksutulot. Muita varainhankinnan keinoja ovat 

hankkeiden toteuttaminen tai niissä partnerina toimiminen.  

Liitossa käytännön töitä hoitaa koordinaattori, Liiton työntekijäresursseja 

täydennetään taloudellisten voimavarojen puitteissa. Lisäksi erityisesti alueellisiin 

työ- ja ohjausryhmiin on nimetty paikallistuntemusta omaavia hallituksen tai Liiton 

jäseniä. 

 

 

 

 

 

http://www.kalankasvatus.fi/
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