Avustuksen saaja: Keminmaan kunta / Lohijokitiimi ry
Pöytäkirja

liite 5.
5.10.2018

Hanke: Vallitunsaaren kalatien pilottihankkeet
Kokousnro:
1.
Aika ja paikka: 4.10.2018 kello 12:00-14:28 Vallitunsaari Kemi
Jäsenet: Jyrki Salo PVO Vesivoima Oy
Erkki Huttula Kemijoki Oy
Maare Marttila Lapin Ely-keskus
Mikko Jaukkuri LUKE
Aapo Mäenpää Keminmaan kunta / Lohijokitiimi ry
Jukka Viitala Lohijokitiimi ry
Matti Kurkela Ala-Kemijoen kalastusalue
Lassi Kontiosalo Lapin liitto
Paikalla: Erkki Huttula Kemijoki Oy
Maare Marttila Lapin Ely-keskus
Aapo Mäenpää Keminmaan kunta / Lohijokitiimi ry
Jukka Viitala Lohijokitiimi ry
Jukka Kunnari Ala-Kemijoen kalastusalue
Lassi Kontiosalo Lapin liitto
ASIANTUNTIJARYHMÄN KOKOUS nro 1
1§

Kokouksen avaus
Kokouksen avasi Lapin Ely-keskuksen edustaja Maare Marttila
Marttila informoi kokousväkeä hankkeita valmistelevien kokousten
linjauksista. Alussa oli yksi isompi hanke, joka puolitettiin myöhemmin
kahdeksi eri hankkeeksi: Vallitunsaaren kalatien investointihanke,
jossa hankkeen vetäjä toimii Keminmaan kunta ja Vallitunsaaren
kalatien seurantahanke, jossa vetäjänä on Lohijokitiimi ry

2§

Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta
Päätös: Asiantuntijaryhmän kokousten Ppuheenjohtajaksi valittiin
Maare Marttila ja
varapuheenjohtajaksi Aapo Mäenpää. Kokouksien

Muotoiltu: Sisennys:Ensimmäinen
rivi: 1,27 cm

sihteerinä toimii
Jukka Viitala
3§

Asiantuntijaryhmän kokoonpano
Hanketta valmistelevassa kokouksessa esitettiin ohjausryhmän jäseniksi
kokoukseen kutsuttuja tahoja. Lisäksi esitettiin, että asiantuntijaryhmä
toimisi myös molempien Vallitunsaaren kalatien pilottihankkeiden
ohjausryhmänä
Esitys: Hyväksytään asiantuntijaryhmän toimiminen myös ko. hankkeiden
ohjausryhmänä sekä todetaan ryhmän jäsenet
Päätös: Hyväksyttiin asiantuntijaryhmän toimiminen myös ko. hankkeiden
ohjausryhmänä sekä todettiin jakelun mukaiset ryhmän jäsenet. Jukka
Kunnari toimii kokouksessa Ala-Kemijoen kalastusalueen varsinaisen
jäsenen Matti Kurkelan sijaisena

4§

Ohjausryhmän tehtävien toteaminen
Ohjausryhmä on asiantuntijoista ja keskeisimpien sidosryhmien
edustajista koottu hankkeen toteuttajan tukiryhmä, jonka tehtävänä on
o ohjata hankkeen toteuttamista suhteessa hankesuunnitelmaan ja
rahoituspäätökseen sekä tarvittaessa tehdä muutosehdotuksia
hankkeen toteuttajalle
o hyväksyä väli- ja loppuraportit
o seurata budjetin toteutumista
o tehdä tarvittaessa esitykset koskien rahoituspäätöksen muutoksia (mm.
jatkoaika, kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman muutokset)
Esitys: Todetaan ohjausryhmän tehtävät. Avustuksen saaja on aina
vastuussa hankkeen toteuttamisesta ja tuen käytöstä.
Päätös: Todettiin ohjausryhmän tehtävät tutustumalla tehtävälistaan.
Asiantuntijaryhmän tehtävä on taas seurata/ohjata kalatie seurannan
toteutusta

5§

Ohjausryhmän kokouksen päätösvaltaisuudesta päättäminen
Yleinen käytäntö on, että kokous on päätösvaltainen, kun jäsenistä puolet
ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat paikalla.

Muotoiltu: Sisennys:Vasen: 1,27
cm, Ensimmäinen rivi: 1,03 cm

Esitys: Todetaan ohjausryhmän päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin ohjausryhmän päätösvaltaisuus, Päätettiin, että kokous
on päätösvaltainen, kun jäsenistä puolet ja puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ovat paikalla. Todettiin ohjausryhmän päätösvaltaisuus
tämän kokouksen osalta.

6§

Ohjausryhmän kokouksen laillisuudesta päättäminen
Kun kokouskutsu on lähetetty kahta viikkoa ennen kokousta ja
kokousmateriaali viikkoa ennen kokousta, katsotaan kokous laillisesti
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
Kokouskutsu voidaan lähettää joko kirjeitse tai sähköpostilla.
Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
Päätös: Todettiin kokouksen laillisuuden ehto, kokous on laillisesti koolle
kutsuttu ja päätösvaltainen kun kokouskutsu on lähetetty (kirjeitse tai
sähköpostilla) kahta viikkoa ennen kokousta ja kokousmateriaali viikkoa
ennen kokousta. Todettiin tämä kokous laillisesti koolle kutsutuksi.

7§

Pöytäkirjojen tarkastamisesta päättäminen
Pöytäkirja voidaan tarkastaa joko seuraavassa kokouksessa tai sitten
valitaan joka kokouksessa pöytäkirjantarkastajat, jotka tarkastavat
pöytäkirjan ennen seuraavaa kokousta.
Esitys: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
Päätös: Valittiin toimintatapana menettely, jossa jokaisessa kokouksessa
valitaan kokoukselle pöytäkirjan tarkastajat, meneillään olevan kokouksen
pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aapo Mäenpää ja Jukka Kunnari

8§

Ohjausryhmän omista kuluperusteista päättäminen
Ohjausryhmä päättää, maksetaanko kokouspalkkiota, joka voi olla
enintään 60 €/hlö/kokous. Matkakustannukset hyväksytään valtion tai

kunnan matkustussäännön mukaisesti. Viranhaltijoille ei makseta
kokouspalkkiota.
Esitys: Esitetään, että hanke ei maksa ohjausryhmän jäsenille
kokouspalkkiota tai matkakorvausta, edustaja voi tarpeen vaatiessa hakea
ko. korvausta taustaorganisaatioltaan
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukainen menettelytapa

9§

Hankkeen maksuliikenteestä päättäminen ja hankkeen tili
Avustuksen saajan tulee pitää erillistä kirjanpitoa tai riittävää
kirjanpitoluokitusta. Kirjanpitoon ei saa sisällyttää muita kuin hankkeeseen
kohdistuvia kuluja. Kirjanpidon tulee perustua tarkistettavissa oleviin
tositteisiin ja sen tulee tuottaa yksityiskohtaiset tiedot rahoitetun hankkeen
menoista ja tuloista.
Esitys: Todetaan, että hankkeita hallinnoi avustuksen saajat
Vallitunsaaren investointihanke Keminmaan kunta ja Vallitunsaaren
kalatien seurantahanke Lohijokitiimi ry ja maksuliikenne hoidetaan
kunnan / yhdistyksen kautta. Hankkeille on avattu omat
kustannuspaikat.
Päätös: Todettiin, että hankkeita hallinoivat avustuksen saajat ja että
hankkeiden rahaliikenne ja kirjanpito tullaan toteuttamaan sille asetettujen
vaatimusten mukaisesti.

10§

Hankkeen laskujen hyväksyjä/t
Hankkeen laskujen hyväksyjä vastaa siitä, että hankkeen varoista
maksetaan vain hankesuunnitelman mukaisia kuluja.
Esitys: Maksujen hyväksyjänä Keminmaan kunnassa toimii tekninen
johtaja ja Lohijokitiimi ry:ssä Jukka Viitala / Jyrki Kehus
Päätös: Todettiin hankkeiden maksujen hyväksyjät

11§

Vallitunsaaren investointihankkeen edistyminen

Esitys: Hyväksytään toimenpidesuunnitelman mukaisten kustannusten
toteutuminen ja esitetään että yhtiöt sitoutuisivat myös puuttuva 1 100
euron rahoitukseen
- Kameralaskuri
30 000 € toteutunut 30 500 €
- Vallitunsaaren kalatien pumppu 30 000 toteutunut 18 800 €
- Lisävesipumpun kiinnitin.
10 000 toteutunut 2 900 €
- muut materiaalihankinnat
pumpun taajuusmuuntaja ei
toteutettu varojen puutteen vuoksi
Kaikki yht:
70 000 €
52 200 €
Kemijoki Oy:n rahoitusosuus
5 000 €
PVO Vesivoima Oy:n rahoitusosuus 20 000 €
Kärkihankevarat
50%
26 100 €
-1 100 €
Päätös: Todettiin, että yhtiöiden ja kunnan välisiä sopimuksia yhtiöiden
osallistumisesta omarahoitukseen on valmisteltu. Tähänastisten
keskustelujen perusteella yhtiöiden omarahoituksen suuruus olisi
enimmillään Kemijoki Oy:n osalta 5 000 e ja PVO Vesivoima Oy:n osalta
20 000 e. Todettiin, että valtion tuki on enintään 50 % hankkeen
kustannuksista. Em. omarahoitusten toteutuessa hankkeen
omarahoitusvajetta syntyisi 1 100 e sekä yhtiöiden maksimi
omarahoitusosuudet Kejo 5 000 e ja PVO Vesivoima Oy 20 000 e.
Todettiin syntynyt tilanne ja kKäytiin keskustelua 1 100 e omarahoitusosuus
vajeesta. Hankkeen rahoituksen varmistamiseksi Lohijokitiimi ry sitoutui
rahoittamaan hanketta 1 100 euron puuttuvan rahoitusosuuden.
Hyväksyttiin syntyneet kustannukset ja todettiin, että taajuusmuutntaja
pyritään rakennetaan rakentamaan omana työnäinvestointihankkeen
päätyttyä keväällä 2019.

Lisäksi todettiin, että Keminmaan kunta on keskeyttänyt hankkeen
toteutuksen siihen asti, kunnes omarahoitusosuuksien sitoutumisesta on
laadittu kirjalliset sopimukset. Jatkon suhteen Jatkossa on tärkeää
varmistaa, että kokous esitti kunnalle huolellisuutta ko. asioiden suhteen.
Ssopimukset omarahoitukseen osallistumisesta tulee aina ollaovat laadittuna
ennen hankkeen käynnistämistä. Kokous esitti toiveen, Lopuksi että
sopimusosapuolet pyrkivät pääsemään mahdollisimman pian
omarahoituksesta sopimukseen jaohjausryhmän jäsenet esittivät yhteisen
toivomuksen sopimusten eri osapuolille, että osapuolet pääsisivät asian
suhteen myönteiseen päätökseen ja, että hankkeesta voitaisiin laatia
loppuraportti. Hallinnollinen loppuraportti tulee olla valmis hankkeen
päättyessä 15.11. Tarvittaessa hankkeelle voidaan hakea jatkoaikaa hyvissä
ajoin ennen hankkeen toteuttamisajan päättymistä..

12§

Vallitunsaaren kalatien seurantahankkeen edistyminen ja jatkotoimenpiteet
Esitys:

Hyväksytään toimenpidesuunnitelman mukainen

edistyminen ja syntyneet kustannukset
Toimenpidesuunnitelman mukaiset toimenpiteet
-

Betonin leikkuutyö
Ohjainaidan rakentaminen, materiaali
Tautitarkkailupyydyksen rak. (protomalli)
Toiminnan seuranta, raportointi

valmis
rakenteilla
rakenteilla
käynnissä

Syntyneet kustannukset (liite 1. maksatushakemus)
-

Henkilöstökustannukset
Matkakulut
Toiminta- ja toimistokulut
Kone- ja laitehankinnat
Rakennusten ja maa-alueiden
hankinta- ja vuokrakustannukset
- Ostopalvelut
- Toiminta- ja rakentamiskustannukset
Kokonaiskustannukset yhteensä

10 026,22 €
354,90
58,40
1 389,65
1 000,00
332,15
2 281,62
15 442,94 €

Päätös: Hyväksyttiin toimenpidesuunnitelman mukainen edistyminen
ja syntyneet kustannukset. Lisäksi käytiin keskustelua hankkeen
toteutumisesta ja todettiin, että tautitarkkailupyydyksen protomallin
rakentaminen on loppumetreillä ja valmistuu viimeistään keväälle
2019. Vastaava tilanne on kalatien ohjainaidan valmistumisen
suhteen, myös hankkeen raportointiin tarvittavan tiedon kasaamista
ollaan käynnistämässä lähiaikoina, kun kalatiet suljetaan.
Muotoiltu: Sisennys:Vasen: 2,3
cm, Ensimmäinen rivi: 0 cm

13§

Kalatie seurannan edistyminen (liite 2.) ja raportoinnin käynnistäminen
Esitys: Todetaan kalateiden kautta nousseiden kalojen määrät ja käydään
keskustelua väliraportissa esille otettavista seikoista.

Päätös: Todettiin kalateistä nousseiden kalojen määrä kokouksessa jaetun
liitteen mukaisesti. Lisäksi sovittiin, että ryhmän jäsenet voivat halutessaan
esittää toiveita hankkeesta laadittavassa raportissa julkaistavaksi.
Kaloista julkaistavaa informaatiota päädyttiin esittämään Simsonar Oy:n laatiman
listauksen mukaan.Raporttiin eritellään tiedot padon yläpuolelle nousseista
kaloista niin tarkasti kuin erilaisilla laskurilaitteilla kerättyä tietoa on käytettävissä:
havaitut lajit, ainakin lohikalalajeista yksilömäärät (per päivä ja kk) ja yksilökoko
(esim. päiväkeskiarvo lajeittain), eväleikkaukset.

Raportin julkaisu ja tarkempi ajankohta sovitaan myöhemmin

14§

Muut asiat
- Päätettiin tiedustella LUKEn tarpeista mahdollisuudet osallistua ko.
seurantamateriaalin hyödyntämiseenanalysointiin. Aiemmin käytyjen
keskustelujen perusteella Luke voisi tehdä aineistojen analysoinnin esimerkiksi
osana omaa kärkihankerahoitustaan.
- Lisäksi tulee selvittää Lukelta muut kalatiehen liittyvät tutkimusmahdollisuudet
- Muistutetaan Panua kalatiehen liittyvän tiedon käsittelylupauksesta
- Keskusteltiin tiedottamisesta. Tiedotteen laatiminen on ajankohtaista kalatien
seurantaraportin valmistuessa.
- Lisäksi pidettiin yhtenä mahdollisuutena kalatien toimintaan liittyvän

Muotoiltu: Sisennys:Vasen: 2,29
cm

informaation jakamista vuosittain marraskuussa Rovaniemellä pidettävillä
kalastusaluepäivillä

15§

Seuraava kokous
Seuraava kokous järjestetään 1.11.2018 kello 12 alkaen Vallitunsaaren
toimipisteessä.

16§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:28
________________________

___________________

Puheenjohtaja Maare Marttila

Sihteeri Jukka Viitala

Pöytäkirjan tarkastajat

______________________
Aapo Mäenpää

_____________________
Jukka Kunnari

Muotoiltu: Sisennys:Ensimmäinen
rivi: 0 cm, Riviväli: Useita 1,15 ri

