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TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUOSILLE 2022 ja 2023 
 

1. Yleistä 
Porvoon-Sipoon kalatalousalue on julkisoikeudellinen yhdistys, johon kuluu kaikki vesialueet Porvoon kaupungin 
ja Sipoon kunnan alueilla, yleinen vesialue Sipoonselällä sekä osa Loviisan kaupungin länsiosan merialueesta.  
Kalatalousalueen tehtävänä on kehittää alueensa kalataloutta ja edistää jäsentensä yhteistyötä järjestämään 
kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämisessä. Kalatalousalue voi tehdä sitoumuksia ja hankkia 
omaisuutta omiin nimiinsä tai omaan käyttöönsä.  
Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat ja valtakunnalliset kalatalousalan organisaatiot. 
Jäsenyys on automaattinen eikä sitä voida valita tai poistaa. Kalatalousalueen toimielimenä on yleiskokous, 
hallitus ja toiminnanjohtaja.  
 

2. Toimihenkilöt 
Toiminnanjohtajan tehtäviä hoitaa toimeksiantosopimuksen mukaisesti Tmi Gabi Lindholm, Gabriella Lindholm. 
Toiminnanjohtaja hoitaa kalatalousalueen juoksevia asioita hallituksen ohjeiden ja suuntaviivojen mukaisesti. 
Toiminnanjohtaja on se, joka vastaa siitä, että kalatalousalueen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on 
järjestetty luotettavalla tavalla. Tehtäviin kuuluu myös toimia kalastuksenvalvojien esimiehenä, suunnittelu, 
kalatalousalueen edunvalvonnan hoito sekä sisäinen ja ulkoinen viestintä.  

Kalastuksenvalvontaa koordinoivat yhdessä Göran Ek ja Thorbjörn Sirén. Petra Tallberg hoitaa kalastusalueen 
asiakirjojen käännökset ruotsin kieleltä suomen kielelle. Kalatalousalue maksaa Ekille tuntipalkkaa, Tallbergille 
palkkaa hallituksen sopimuksen mukaisesti, ja Sirén saa korvauksensa yrittäjänä. Jokitalkkarit hoitavat kalaportaan 
valvonnan Ilolanjoessa. 
 
3. Käyttö- ja hoitosuunnitelma 
Kalatalousalue jättää helmikuussa 2022 käyttö- ja hoitosuunnitelman Varsinais-Suomen Elinkeino- liikenne- ja 
ympäristökeskukselle (tästä eteenpäin VARELY) hyväksyttäväksi.  Suomenlahden kalatalouden yhteistyöryhmä 
käsittelee suunnitelman ja suunnitelma laitetaan suuren yleisön nähtäville kahden kuukauden ajan.  Tämän 
jälkeen VARELY päättää suunnitelman hyväksymisestä tai hylkäämisestä.  Päätöstä odotetaan kesäksi.   
 
VARELY hyväksyy suunnitelman, kun se 

✓ täyttää kalastuslain vaatimukset  
✓ on yhdenmukainen valtakunnallisten kalavarojen hoitosuunnitelmien kanssa eikä estä niiden 

täytäntöönpanoa   
✓ on yhdenmukainen lähellä olevien kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien kanssa  
✓ on käsitelty alueellisessa kalatalouden yhteistyöryhmässä 

 
Jos jokin näistä kohdista ei täyty, VARELY palauttaa suunnitelman kalatalousalueelle uuteen valmisteluun.  
 
Kalatalousalue ja vesienomistajat vastaavat suunnitelman täytäntöönpanosta siltä osin, kun täytäntöönpano 
koskee heitä ja viranomaisten on otettava huomioon ne yleiset linjaukset kalaresurssien hoidosta ja käytöstä, jota 
suunnitelmassa mainitaan.  
 
4. Kalastuksen valvonta ja tiedotus kalastussäännöistä (osatavoite 9) 
Kalatalousalue on vuoden 2022 alussa valtuuttanut 12 henkilöä kalastuksenvalvojiksi kalatalousalueella. Valvojat 
työskentelevät ensisijaisesti yrittäjinä mutta myös palkkaperusteisesti tai Vesistötalonmies-projektin kautta: 
hallitus on marraskuussa 2021 hyväksynyt kalastuksenvalvontasuunnitelman, jonka päämääränä on kasvattaa 
valvojien määrää sekä lisätä yleisön tietämystä kalastussäännöksistä, rajoituksista sekä kalastuskielloista. 
Tarkoituksena on aktiivisesti tiedottaa yleisölle erilaisista kalastusmääräyksistä sekä järjestää valvojille sisäistä 
koulutusta, mutta myös, että he osallistuvat toisten järjestämään koulutuksiin. Hallitus on helmikuussa 
valtuuttanut neljää uutta kalastauksenvalvojaa koeajalla 31.1.2023 asti. 
 
Jokaisella valvojalla on oma varsinainen valvonta-alueensa, mutta heillä on valvontaoikeus koko 
kalatalousalueella.  Valvonnan on oltava tasapuolinen niin, että eri kalastajaryhmät ovat yhtäläisen ja tarpeeksi 
tehokkaan valvonnan kohteina. Tarkoituksena on tehdä jatkuvaa yhteistyötä viranomaisten eli rajanvalvonnan, 
poliisin, VARELYn ja metsähallituksen kanssa.  
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Kalastusalueella on tällä hetkellä kuusi lisenssiä sähköiseen raportointijärjestelmään. Hallitus edellyttää, että 
varsinaiset kalastuksenvalvojat käyttävät sähköistä järjestelmää raportoinnissa ja hankki tarvittaessa lisää 
lisenssejä.  
 
Kalastusalueen toiminnanjohtaja koordinoi kalastuksenvalvontaa yhdessä päävastuullisten kalastuksenvalvojien 
Thorbjörn Sirénin ja Göran Ekin kanssa.  Sirénin päävastuulla ovat yhteydenpito median ja viranomaisten kanssa 
sekä valvojien koulutuksen järjestäminen.    
 
Merialueella yhteistyö Loviisan saariston sekä Helsinki-Espoon kalatalousalueiden kanssa vahvistetaan ja 
jokipuolella Mustijoki-Porvoonjoki kalastusalueen kanssa. Tämä toteutuu muun muassa sen kautta, että samat 
henkilöt toimivat kalastuksenvalvojina useammalla kalatalousalueella sekä valtuuttamalla naapurialueiden 
valvojat, jotta kalatalousalueiden rajat eivät ole esteenä valvonnalle. Pitemmällä tähtäimellä selvitetään 
mahdollisuudet saada valvojat valtuutettua valvomaan myös yleistä vesialuetta.  
 
Kalastajat tarvitsevat tietoa kalastussäännöistä myös maastossa. Kalastusalue päivittää ja hankkii kokonaan uudet 
kyltit vuosina 2022 ja 2023. Työ aloitettiin vuonna 2021 sellaisilla tiedoilla, jotka ovat kalastuslain mukaan 
voimassa, eivätkä riipu toimenpiteistä, jotka käsitellään käyttö- ja hoitosuunnitelmassa.  Tilanne on sama vuonna 
2022.  
 
Porvoonseudun ja Sipoon kalastusalueet sopivat kauan sitten kalastuksen valvonnasta joidenkin vesienomistajien 
kanssa.  Kalatalousalue on ottanut hoitaakseen kalastusalueen valvontasopimukset.  Sopimukset tullaan 
uudistaman, jotta ne täyttävät nykyajan tarpeet ja vaatimukset. Moni kiinteistö on myös vaihtanut omistajaa. 
Kalatalousalue tulee tiedottamaan asiasta kotisivuillaan sekä olemaan aktiivisemmin yhteydessä vesienomistajiin. 
Työ aloitetaan vuonna 2022.  Mitä tulee havaittuihin rikkeisiin, vesienalueiden omistajien ja kalastuksenvalvojien 
yhteistyö lisätään.  Kalastuksenvalvojan tulee tietää mitkä kalastussäännöt pätevät vesialueella ja miten valvojan 
kuuluu toimia, jos luvatonta kalastusta esiintyy.  
 
Kalatalousalue on vuoden 2022 talousarviossaan varannut 37 000 euroa kalastuksen valvontaan, sisältäen myös 
materiaalia, kokouksia ja koulutusta.  

 
5. Kalaston hoitotoimenpiteet 
Hallitus esittää yleiskokoukselle sellaisia kalastuksen säätötoimenpiteitä, jotka sisältyvät käyttö- ja 
hoitosuunnitelmaan ja tarvitsevat VARELYn erillisen hyväksynnän tullakseen voimaan.  
 
Kalatalousalue jatkaa kalaistutuksia mutta pienemmässä mittakaavassa verrattuna entiseen voidakseen myös 
osallistua toimenpiteisiin. jotka pitemmällä tähtäimellä johtavat elinvoimaisiin luonnollisiin kala- ja rapukantoihin 
(osatavoite 3).  
 
Kalaa istutetaan vuonna 2022 seuraavasti:  

Laji Summa Ikä Istutuspaikka/alue Tilataan toimijalta 

Saaristosiika 
(Bengtsår) 

3 000 € 1-kesäinen Emäsalon luotsiasema Nylands Fiskarförbund 

Meritaimen 
(Ingarskila tai Storå) 

3 000 € 2 vuotta Kalkkiranta Meritaimenkomitea 

Vesienomistajan tilauksesta 

Saaristosiika 4 000 € 1-kesäinen Pirttisaari-Bodö Nylands Fiskarförbund 
 
Istutusalueet valitaan huolellisesti huomioiden pedot, sää ja sopivat varttumisalueet kyseiselle lajille.  
 
Kalatalousalue seuraa vuosittain mitkä istutusvelvoitteet on toteutettu alueella ja antaa tilanteen tullen 
lausuntoja ELY-keskukselle tulevista istutuslajeista ja paikoista.  Istutukset esitellään vuosikertomuksessa.  
 
Kalatalousalue seuraa Nesteen ja Borealiksen jäähdytysvesitunnelista aiheutuvat haitat kalakannoille ja pyrkii 
mahdollisuuksien mukaan vaikuttamaan asiassa.  
 
Kalatalousalue osallistuu vuosina 2022-2025 Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys r.y:n 
projektiin ”Jokitalkkarit”.  Projektin tarkoituksena on laajassa mittakaavassa parantaa veden laatua ja edistää 
virkistystä, ympäristökasvatusta, luonnon monimuotoisuutta sekä kalataloutta alueen vesissä.  Kalastusalue 
osallistuu projektiin 5000 €:lla vuosina2022 ja 2023.  Kalatalousalue on vastuussa Ilolanjoen kalaportaan 
toiminnasta, mutta käytännössä Jokitalkkarit valvovat kalaportaan toimintaa.  
 



Porvoon-Sipoon kalatalousalue                  
 

3 

Kalatalousalue osallistuu Strömsbergin kalaportaan uudelleenrakentamiseen Porvoonjoessa.  Kalaporras on 
korjattava, sillä vaelluskalojen on hankala löytää kalaportaaseen. Lisäksi kalaporras on tällä hetkellä liian jyrkkä, 
eivätkä monet kalat kykene nousemaan siihen.  
 
Kalatalousalue osallistuu yhteistyöprojektiin Veckjärvessä josta puolet (7 600 €) rahoitetaan Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämistä valtiollisista vesien- ja ympäristönhoidon ja vesistöjen 
kunnostamismäärärahoista. Kalatalousalue hallinnoi projektia ja hoitaa maksuliikenteen ja raportoinnin ja Itä-
Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry on vetovastuussa kaikista käytännön 
toimenpiteistä. Projektin on määrä kartoittaa järven nykytila ja tehdä toimenpidesuunnitelma sille. Projektiin 
osallistuvat myös Porvoon kaupunki sekä Vekjärven Storträskin Kalastusyhdistys r.y.  
 
Kalatalousalue valmistelee vuonna 2022 projektia, jonka on määrä selvittää, ovatko alueet, jota paikallinen väestö 
pitää kutualueina, oikeasti kutualueita. Selvitettäviä asioita ovat mitkä alueet tutkitaan, kuka työn tekee, minkä 
hintaista se on, ja onko vesienomistajia tai järjestöjä, jotka haluavat tehdä yhteistyötä. Jos projekti voidaan 
toteuttaa, sen on oltava vähintään kaksivuotinen.  
 
Kalatalousalue on mukana Porvoonjoen komiteassa, joka on yhteistyöelin, joka on tehnyt 
toimenpidesuunnitelman joen vesistöille ja valuma-alueelle ja jonka on edistettävä ohjelmaa ja seurattava, miten 
se toteutuu.  Puheenjohtaja on kalatalousalueen varsinainen jäsen ja toiminnanjohtaja on hänen varajäsenensä.  
 
Kalatalousalue on mukana Helmi-elinympäristöohjelman seurantaryhmässä. Sipoonjoki on ohjelman kohteena 
kalatalousalueella.  Yksi ohjelman keskeisistä tavoitteista on eri elinympäristöjen sekä näiden kunnostus- ja 
hoitotarpeiden tutkiminen laajoina kokonaisuuksina ja useiden toimijoiden yhteistyönä.  Ohjelma on 
valtiorahoitteinen ja jatkuu vuoteen 2030 asti.  
 
Kalatalousalue seuraa hylje- ja merimetso-ongelmakokonaisuutta ja alueen vedenlaatua ja voi osallistua tähän 
liittyviin projekteihin.  Aikomuksena on hakea poikkeuslupaa merimetsokannan vähentämiseen VARELYltä heti 
kun edellytykset nopeammalle käsittelylle ja myönteisille päätöksille ovat olemassa.   Tällä hetkellä koko prosessi 
on farssi.  Uudenmaan ELY-keskuksen ympäristöosasto on asettanut merimetsotyöryhmän. Porvoo-Sipoon 
kalatalousaluetta edustaa Harro Pitkänen varajäsenenään Thorbjörn Sirén.  
 
Kalatalousalue tekee työtä sen eteen, että vesienomistajat sallisivat harmaahylkeiden metsästyksen, erityisesti 
ammattikalastajien pyydysten läheisyydessä mutta myös muualla.  
 
Kalatalousalue seuraa Gammelbacka-puron kunnostusta ja Mustijoen yhdistyksen, ”Mustijoesta elävä lohijoki 
ry:n”, toimintaa. 
 
Kalatalousalue osallistuu mielellään kalastuksen hoitotoimenpiteisiin, jotka:  

✓ vaikuttavat myönteisesti kalojen luontaiseen lisääntymiseen (osatavoite 3). 
✓ vähentävät ongelmia kaloja pyydystävien petojen, kuten merimetsojen ja hylkeiden, kanssa (osatavoite 1)  
✓ antaa uutta käyttökelpoista tietoa alueen kalakannoista ja kalastuksesta (osatavoitteet 5 ja 8) 
✓ vähentää ongelmia vedenlaadun kanssa 
✓ tuottavat tulosta pitemmäksi aikaa  
✓ tuottavat tulosta isommalle alueelle  
✓ hyödyntää kaikkien ryhmien kalastajia ja  
✓ tehdään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa 

 

6. Vesialueiden omistajarekisteri (Kalpa) ja korvaukset vesien omistajille 
Maa- ja metsätalousministeriö on rakentanut sähköisen palvelun kalatalousalueille. Palvelua kutsutaan Kalpaksi 
(Kalatalousalueiden sähköiset palvelut) ja sitä käytetään muun muassa omistajakorvauksien jakamiseen ja 
yleiskokousosallistujien listaamiseen.  Vastuu palvelusta on ministeriöllä ja palvelu on ilmainen kalatalousalueille.  

Kalatalousalue päättää vuoden 2022 yleiskokouksessa miten omistajakorvaukset, jotka juontuvat vuoden 2021 
kalastuksesta jaetaan. Perusperiaatteet käsitellään käyttö- ja hoitosuunnitelmassa.  Korvaukset perustuvat siihen, 
miten yleistä kalastusoikeutta on käytetty kalastusalueella sekä kalastusopastoimintaan. Yleisillä 
kalastusoikeuksilla tarkoitetaan vapakalastusta; heitto- tai uistelukalastusta yhdellä vavalla ja yhdellä siimalla.    

Korvaukset, jotka perustuvat kalastukseen vuonna 2016 tai myöhemmin, jotka ylittävät 50 € ja joista 
kalatalousalue ja vesienomistaja eivät ole sopineet, vanhenevat. Korvaukset vanhenevat, kun kolme kokonaista 
kalenterivuotta on kulunut yleiskokouksen päätöksestä. Vanhentunut korvaus tulee kalatalousalueen käyttöön, ja 
korvaus voidaan käyttää kustannuksiin, jotka syntyvät kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelusta, 
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toimeenpanosta, johtamisesta ja kehittämisestä sekä kalastuksenvalvonnan kustannuksiin.  1.1.2022 vanhenevat 
ne korvaukset, joista päätettiin vuoden 2018 yleiskokouksessa: summa on 15 013,25 euroa. 

Pyrkimyksenä on, että mahdollisimman moni vesialueenomistaja sopii korvauksista kalatalousalueen kanssa ja 
mielellään jättäisivät varat kalatalousalueen käytettäväksi esimerkiksi kalastuksenvalvontaan, istutuksiin ja muihin 
yhteisiin toimenpiteisiin. Mikäli vesialueenomistaja haluaa nostaa korvauksensa, on omistajalla lain mukainen 
velvollisuus ilmoittaa seuraavat tiedot ja niissä tapahtuvat muutokset kalatalousalueelle: osakaskunnan tai 
omistajan nimi, osoite, kiinteistötunnukset ja tilinumero. Kun kyseessä on yhteinen vesialue, vaatii kalatalousalue 
lisäksi valtakirjan, josta ilmenee kuka hoitaa asioita sekä epäselvissä tapauksissa kauppakirja tai todistus 
omistusoikeudesta. Kalatalousalue tulee tiedottamaan asiasta kotisivuillaan ja olemaan aktiivisemmin yhteydessä 
vesienomistajiin vuodesta 2022 alkaen.  

 
7. Tiedotus ja yhteistyö  
Kalatalousalue tiedottaa toiminnastaan ja kalastussäännöistä median kautta sekä kyltein. Kotisivu; www.borga-
sibbosfiskeriomrade.fi tulee saamaan enemmän sisältöä. Kalatalousalueen tiedotusvastaavat ovat puheenjohtaja 
ja toiminnanjohtaja. Kalastuksen valvontaan liittyvissä asioissa myös kalastusvalvonnan koordinaattorit hoitavat 
tiedotusta. Toiminnanjohtaja tekee yhdessä hallituksen kanssa vuonna 2022 tiedotusstrategian kalatalousalueen 
ulkoisen tiedotuksen suuntaamista varten. Strategia tehdään vuosikellon muodossa ja se tulee käyttöön vuodesta 
2023 alkaen.  
 
Kalatalousalue tekee yhteistyötä Uudenmaan kalatalousalueiden kanssa ja pyrkii myös yhteistyöhön 
viranomaisten ja muiden kalatalouden ja vesiensuojelun järjestöjen kanssa. Porvoon kaupunki on tärkeä 
yhteistyötaho. Kalatalousalue osallistuu muun muassa omalla tai useamman kalatalousalueen yhteisellä 
edustajalla eri yhteistyöryhmiin.  
 
Kalatalousalue yrittää saada aikaiseksi tiiviimpää yhteistyötä alueen osakaskuntien ja vesienomistajien kanssa. 
Tiedotus on aina kaksisuuntaista. Siksi on tärkeää, että vesienomistajat pitää kalatalousalue ajan tasalla 
yhteystietojen, lupamyynnin, kunnostusten, omien kalastusvalvojien ja muiden päätösten suhteen.   
 
Hallitus, toiminnanjohtaja ja kalastuksenvalvojat osallistuvat koulutus- ja yhteistyötilaisuuksiin, jotka koskevat 
kalatalousaluetta. Kalatalousalue korvaa osallistumismaksut ja matkakustannukset. Kun toiminnanjohtaja edustaa 
useampaa kalatalousaluetta samassa tilaisuudessa kustannukset jaetaan kyseisten kalatalousalueiden kesken.  
 
Kalatalousalue solmi vuonna 2020 sopimuksen Kalatalouden keskusliiton kanssa tietosuojavastaavan tehtävästä. 
Tietosuojavastaavana toimii juristi Elias Rauhala ja hän auttaa kalatalousaluetta tietosuoja-asetuksen 
huomioimisessa toiminnassa.  
 
8. Edunvalvonta ja edustus 
Kalatalousalue hoitaa kalastus-, vesiympäristö- ja vesienomistaja-asioiden edunvalvontaa muun muassa antamalla 
lausuntoja. Toiminnanjohtaja kirjoittaa ja allekirjoittaa lausunnot, jotka hallitus käsittelee ja hyväksyy. Kokouksissa 
ja tilaisuuksissa, joissa kalatalousalueella pitää olla virallinen edustaja, Porvoo-Sipoon kalatalousaluetta edustaa, 
ellei toisin päätetä, ensisijaisesti puheenjohtaja, toissijaisesti varapuheenjohtaja ja kolmanneksi toiminnanjohtaja.  
 
9. Toiminta pitkällä tähtäimellä 
Kun käyttö- ja hoitosuunnitelma on vahvistettu VARELYssä ja saanut lainvoiman, kalatalousalueen kuuluu 

toteuttaa tämä ja seurata, miten toimenpiteet vaikuttavat.  Toimeenpano ja seuranta tulevat vaatimaan 

resursseja. Kalatalousalueen on oltava kekseliäs varainhankinnassa ja tulla entistäkin paremmaksi yhteistyön 

suhteen. Koko alan rahoituksen kannalta olisi erittäin tärkeää, että myös 65 vuotta täyttäneet velvoitettaisiin 

maksamaan kalastuksenhoitomaksun. Toinen vaihtoehto olisi, että kalatalousalueen lakisääteiset tehtävät 

rahoitettaisiin muista budjettivaroista, jotka eivät ole kytkettynä kalastuksenhoitomaksuihin. Parin vuoden sisällä 

talous tulee muuttumaan ongelmalliseksi myös Porvoo-Sipoon kalatalousalueelle, ja tätä ennakoiden 

kalatalousalueen kannattaa vuosittain tarkistaa talouttaan ja tarkasti valita kustantamansa toimenpiteet.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.borga-sibbosfiskeriomrade.fi/
http://www.borga-sibbosfiskeriomrade.fi/
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Porvoo 22.2.2022, hallitus 

Arvio tulos Arvio

2022 2021 2021

VARSINAINEN TOIMINTA

TUOTOT

Toiminta-avustus 13 200 11 335 11 000

Edistämisvarat 10 000 7 500 16 900

Muut tuet ja tuotot 1 000 0 2 000

Veckjärvihanke 11 370 3 224 14 600

Viehevarat 50 € -sääntö 9 000 24 143 16 000

Viehevarat, sopimus 22 000 56 243 60 000

Vanhentuneet omistajakorvaukset 15 010 9 400 9 400

TUOTOT 81 580 111 845 129 900

KULUT

KALAVEDENHOITOA

Istutukset -10 000 -12 331 -14 000

Vesistötalkkarit -5 000 -5 000 -5 000

Muut kalavedenhoit.kulut -1 000 -220 -6 400

Veckjärvihanke -11 370 -3 224 -14 300

Strömsbergin kalaporras -1 000 0 -12 400

Kalastonhoitoavustus 0 -300 0

-28 370 -21 075 -52 100

 KALASTUKSENVALVONTA

Työ, ohesikuluineen. -35 000 -32 862 -35 000

Materiaali, kokous, koulutus -2 000 -1 933 -2 000

-37 000 -34 795 -37 000

TIEDOTUS&SUUNNITTELU

Käyttö. Ja hoitosuunnitelma 0 -3 646 -2 500

Muut kulut, esim. kyltit, kotisivu -3 000 -864 -1 100

TIEDOTUS&SUUNNITTELU -3 000 -4 510 -3 600

KULUT -68 370 -60 380 -92 700

VARSINAINEN TOIMINTA 13 210 51 465 37 200

HALLINTO

VUOSIKOKOUS -800 -836 -1 500

HALLITUS -8 700 -7 559 -8 700

TOIMISTO -6 500 -3 890 -3 500

HENKILÖSTÖKULUT

Toiminnanjohtajakulut -21 800 -23 446 -21 800

Toimihenkilökulut -4 000 -2 295 -1 700

HALLINTO -41 800 -38 025 -23 500

VARSINAINEN TOIMINTA -28 590 13 439 -37 200

RAHALLISET TUOTOT JA KULUT 0 0 0

OMA PÄÄOMA 28 590

TILIKAUDEN TULOS 0 13 440 0

Kulut -110 170 -98 405 -129 900

Oma pääoma 28 590 0 0

Tuotot 81 580 111 845 129 900

Tulos 0 13 439 0


