
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKOUSKUTSU     30.10.2017 

 

Asia: Satakunnan Kalatalouskeskuksen sääntömääräinen syysedustajakokous 2017. 

Aika: Maanantai 20.11. klo 17.00 alkaen. 

Paikka: Ravintola Liisanpuiston auditorio (Liisankatu 20, 28100 Pori) 

 

Kokouksen aluksi kuulemme Kalatalouden keskusliiton järjestöjohtaja Risto Vesan luennon. 
Jaamme myös historiassaan viimeiset kalastusaluemitalit!  

Ilmoittaudu kokoukseen ma 13.11.2017 mennessä: 

Netissä www.satakuntakala.fi, sähköpostilla info.lansi@proagria.fi (ilmoita nimesi ja 
edustamasi yhteisö) tai puhelimitse 020-7472550 (puhelinvaihde) 
 

ESITYSLISTA 

- Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 
- Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijaa 
- Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus 
- Valitaan kalatalouskeskuksen hallituksen jäsenet vuosiksi 2018-2020, sekä heille 

henkilökohtaiset varajäsenet. Erovuorossa merialueelta ovat Timo Erkkilä (Harri Huhtinen ), 
sisävesiltä Jukka Hietamäki (Jarmo Rantala). 

- Valitaan johtokunnan keskuudesta edustaja ProAgria Länsi-Suomen hallitukseen 
asiantuntijajäseneksi ja hänelle varamies. 

- Valitaan kaksi toiminnan kehittäjää. Toinen valitaan edustajakokouksesta, toinen 
kalatalouskeskuksen johtokunnasta sääntöjen mukaisesti. 

- Hyväksytään kalatalouskeskuksen hallituksen ProAgrian Länsi-Suomen hallitukselle laadittu 
ehdotus kalatalousneuvonnan toimintasuunnitelmaksi sekä talousarvio vuodelle 2018. 

- Käsitellään muut kokousilmoituksessa mainitut asiat 
- Keskustellaan muista esille tulleista asioista 
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Syystervehdys Kalatalouskeskuksesta! 

 
Syysedustajakokous järjestetään maanantaina 20.marraskuuta kello 17 Ravintola 
Liisanpuistossa.  Kalastusalueiden viimeinen toimintavuosi käynnistyy ja uusien 
kalatalousalueiden muodostaminen on käsillä, joten edessämme on paljon uusia haasteita. 
Kokouksen aluksi kuulemme Kalatalouden keskusliiton järjestöjohtajan Risto Vesan luennon 
ajankohtaisista asioista, ja jaamme myös historian viimeiset kalastusaluemitalit 
kalastusaluetoiminnassa ansioituneille työmyyrille. Tule paikalle seuraamaan mitalien jakoa ja 
kuulemaan miltä tulevaisuus näyttää! 

Kirjanpitopalvelumme 

Kirjanpitolakia on uudistettu 1.1.2016 voimaan tulleella lainmuutoksella. Osakaskunnat ovat jatkossa 
aina kirjanpitovelvollisia.  Osakaskuntien tulee siis noudattaa kirjanpitolakia ja niiden on pidettävä 
kahdenkertaista kirjanpitoa. 

Meiltä Kalatalouskeskuksesta saatte kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelun. Olemme muokanneet 
hinnoittelua sopivammaksi myös pienille osakaskunnille ottamalla käyttöön ”Mini”- ja ”Perus”-versiot 
palvelusta. Lisäksi hinta on edullisempi aiemmin tilattuna. Taulukon hintoihin lisätään alv 24%. 

 31.12. mennessä 28.2. mennessä 28.2 jälkeen 
”Mini”  
(max. 15 tositetta) 

100 (jäsen)/125 € (ei 
jäsen) 

125/150 € 175/200 € 

”Perus”  
(16-100 tositetta) 

175/200 € 200/225 € 250/275 € 

 

Palvelusta vastaa asiantuntijamme Tero Ylikylä (tero.ylikyla@proagria.fi, p. 0400 590 251). 
Otathan yhteyttä mahdollisimman pian, niin laitetaan kirjanpitoasiat kuntoon! 

 

Bongaa netistä tuoreimmat kuulumisemme 

Päivitämme tärkeimmät kuulumisemme ja kalatalouden ajankohtaiset asiat nettisivuillemme 
www.satakuntakala.fi. Kuulumisiamme voitte seurata myös Instagramissa 
(@satakunnankalatalouskeskus)  

 

 
Terveisin, 

 
 

Johanna Möttönen 
Toiminnanjohtaja 

p. 0400-922 321 (huom. uusi numero) 
johanna.mottonen@proagria.fi 
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