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1. TOIMINTA – AJATUS JA VISIO 
 
Etelä – Karjalan kalatalouskeskus on maakunnallinen kalatalouden kehittämis- ja 
asiantuntijapalveluita tarjoava neuvontajärjestö, mikä toimii yhteistyökumppaneiden kanssa 
maaseudun ja taajamien hyvinvoinnin kohottamiseksi kalatalouden osa-alueella. 
Kalatalouskeskuksen toiminnan visiona ovat tuottavat kalavedet Etelä – Karjalassa. Toimintamme 
perustuu vesistökohtaiseen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen yhdessä alan toimijoiden ja 
asiakkaiden kanssa. Kehittämistyön tulokset luovat toimintapuitteet sekä elinkeinokalataloudelle 
että vapaa – ajan kalastukselle. Luontaisesti lisääntyvät järvikalat saavat niille kuuluvan arvon 
tärkeänä uusiutuvana luonnonvarana. Asiantuntijatehtävämme koostuvat alan 
kalatalouskeskustoiminnasta, kalaveden hoidosta ja seurannasta, elinkeinokala – ja raputaloudesta 
ja edunvalvonnasta. Lisäksi kehitämme maakuntamme kala – ja raputaloutta 
yhteistyötyökumppaneiden kanssa hanketoiminnan kautta. Asiakkaitamme ovat osakaskunnat, 
osakkaat, kalastajat, kalastusalueet, kunnat, teollisuus, yritykset, viranomaiset ja suuri yleisö. 
 

2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ  
 
Maakuntamme kalatalouden toimintaympäristönä ovat vesistöt, kalasto, ravusto, kalavesien hoito, 
kalatalous eri muodoissa, kalatalouden paikalliset organisaatiot ja taloudelliset resurssit. Keskeisenä 
elementtinä on luonto, jota ihmisen toiminta muuttaa.  
 

2.1. Vesistöt 

Maakunnassamme on yli 1.500 järveä ja 20 jokivesistöä. On isoja (Suur – Saimaa, Pien – Saimaa, 
Kivijärvi, Kuolimo, Simpelejärvi ja Karjalan Pyhäjärvi), keskikokoisia ja pieniä järviä. Maakuntamme 
järvien veden laatu on suurelta osin erinomaista tai hyvää. Maakuntamme järvien kalastossa 
esiintyy vain vähän veden laadusta johtuvia kalanlaatuongelmia.  
 

2.2. Kalasto 

Etelä- Karjalan vesistöjen erikoisuuksia ovat mm. Saimaan järvilohi ja -taimen, Saimaan nieriä 
Kuolimolla, Saimaannorppa, Etelä-Saimaan järvikutuinen harjus, Hiitolanjoen Laatokan lohi, 
järvisiika Simpelejärvellä ja Kaakonkulman rajajokien taimenkannat. Istutuksilla ylläpidettäviä 
kalalajeja maakuntamme järvillä ovat järvilohi ja järvitaimen. Maakuntamme tärkeimmän kalan, 
muikun, kannat ovat olleet vahvat maakuntamme suurilla järvillä. 
   

2.3. Ravusto 

Etelä – Karjalan järvissä ja jokialueilla esiintyy kotimaisia rapukantoja. Kotimaiset ravun kannat ovat 
laskeneet koko ajan. Täplärapua on aloitettu istuttaa lähinnä alueemme reittivesiin 1990 – luvun 
alusta alkaen. Kaikki täpläravun luonnonkannat kantavat täpläravun rapuruttoa. Kannat ovat 
vaihdelleet suuresti.  Täplärapu on luokiteltu EU:n vieraslajiksi vuonna 2016. Täplärapua ei saa enää 
istuttaa uusiin kohteisiin. Jatkossa raputalous käsittää sekä jokirapujen suojeluohjelman että 
täpläravun hallintaohjelman. 
 

2.4. Kalavesien hoito ja seuranta 

Kalavesien ja kalakantojen hoito Etelä – Karjalassa sisältävät kalastorakenteen kunnostushankkeita, 
kalastuksen ohjausta, istutuksia ja seurantaa. Toimenpiteet perustuivat kalastusalueiden käyttö – ja 
hoitosuunnitelmiin. Lisäksi kalatalouskeskuksen toimesta istutettiin järvitaimenta, kirjolohta, kuhaa 



  

ja planktonsiikaa. Maakuntamme kalavesien hoito keskittyy entistä enemmän luontaisesti 
lisääntyviin järvikaloihin. Kalavesiä ja kalakantoja seurataan kirjanpitokalastuksen, koekalastuksen ja 
koeravustuksen avulla. 

 

2.5. Kalatalous 

Maakuntamme kalatalous jakaantuu vapaa – ajan - ja elinkeinokalatalouteen. Tutkimusten mukaan 
maakunnassamme harjoittaa vapaa- ajan kalastusta 70.000 kalastajaa, jotka harjoittavat kalastusta 
verkoilla, katiskoilla ja viehevälineillä. Vapaa-ajan kalastajamäärät ovat olleet laskusuunnassa. Etelä-
Karjalan vapaa-ajankalastajapiiri on Etelä-Karjalan alueella toimivien kalaseurojen yhteinen järjestö. 
Piiriin kuuluu 14 seuraa ja näissä jäseninä yli 2500 kalamiestä, -naista ja -nuorta.  
Etelä – Karjalan elinkeinokalatalous koostuu kaupallisesta kalastuksesta, jalostuksesta, kaupasta, 
matkailukalastuksesta ja vesiviljelystä. Kaupallista kalastusta harjoitettiin vuonna 2021 Etelä – 
Saimaalla, Simpelejärvellä, Karjalan Pyhäjärvellä ja Kuolimolla. Pyyntimuotoina olivat troolaus, 
talvinuottaus, nuottaus, isorysäpyynti ja harvat verkot.  Kaupallisen kalastajien ryhmään 1 kuului 10 
kalastajaa ja ryhmään 2 - 82 kalastajaa. Kaupallisten kalastajien kokonaissaalis oli noin 205 tonnia 
vuonna 2020.  Kalastajat saivat myös kuhaa, siikaa, haukea, madetta ja ahventa.  Lisäksi kalastajat 
työllistivät useita kymmeniä henkilöitä kalan jatkojalostuksessa ja kaupassa. Etelä – Karjalassa 
matkailukalastusta harjoitetaan Saimaalla muutaman yrityksen toimesta. Alan kehittämistä 
hankaloittaa maksavien asiakkaiden puute.  Maakuntamme vesiviljely on keskittynyt 
luonnonravintolammikkoviljelyyn noin kymmenen yrittäjän toimesta. Viljelykalalajeina ovat olleet 
kuha ja siika. 
 

2.6. Osakaskunnat ja kalatalousalueet 

KL 5 §:n mukaan oikeus kalastaa ja määrätä kalastuksesta kuuluu vesialueen omistajille.  Etelä – 
Karjalassa on yhteensä noin 180 toimivaa osakaskuntaa ja noin 200 järjestäytymätöntä 
osakaskuntaa. Osakaskuntien toiminnan ylläpito vaatii vuosittain vähintään 1.200 aktiivin panosta. 
Vuonna 2001 voimaan tullut muutos kiinteistönmuodostumislakiin on antanut mahdollisuuden 
yhteisen alueen muodostamisen yhteisiä alueita yhdistämällä. Vuoteen 2020 mennessä on yli 150 
osakaskuntaa ollut mukana osakaskuntien yhdistämisessä. Maakunnan kalastusalueista (8) on 
muodostettu 5 kalatalousaluetta vuonna 2019. 
 

2.7. Taloudelliset resurssit 

Kalatalouden pitkäjänteinen kehittäminen vaatii säännöllistä tulokertymää. Kalataloudessa 
säännöllistä tuloa ovat erilaiset luvanmyyntitulot – valtion, kalastusalueiden ja osakaskuntien 
luvanmyynti. Kalatalousalueiden viehekalastuslupien myyntimäärä on ollut viime vuonna yhteensä 
noin 65.000 euroa. Viehekalastuslupien myyntimäärät ovat olleet noususuunnassa. Osakaskuntien 
luvanmyynti on liikkunut viime vuosien aikana yhteensä noin 200.000 eurossa. Osakaskuntien 
luvanmyynti on ollut vähenemään päin kalastuksen yleisen vähenemisen myötä.    
 
 
 
 
 

 
 



  

3. STRATEGIA 
Kalatalouskeskuksen strategia perustuu asiakaslähtöisyyteen, yhteistyöverkostoon, uudistumiseen, 
uuteen toimintamalliin ja kalavesien kestävään käyttöön. Lisäksi pyrimme olemaan ajan tasalla 
toiminta-alueen kalastuksesta ja kalaston rakenteista. 
 

1) Asiakaslähtöisyys perustuu osallistuvaan kalatalouden kehittämiseen asiakkaiden kanssa 
 ja asiakkaiden menestymiseen. 

2) Yhteistyöverkosto on vapaaehtoinen kalatalouden kehittäjäorganisaatio. Verkosto 
perustuu luottamukseen, kumppanuuteen ja toisten tukemiseen kentän tasolla. 

3) Uudistuminen tarkoittaa ennakkoluulotonta edelläkävijää neuvonnan kalataloussektorissa. 
Kehitämme ja analysoimme toimintaamme. Toiminta luo myös uusi 
rahoitusmahdollisuuksia kalatalouskentässä. 

4) Toimintamalli on järvien priorisointia, varojen keskittämistä, hankkeistamista, tuloksia ja 
tulosten hyödyntämistä ja ylläpitoa. 

5) Kalavesien kestävä käyttö pitää sisällään ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen näkö- 
kulman. Ekologinen kestävyys järvillämme varmistetaan koko kalamassaan kohdistuvalla 
valikoimattomalla kalastuksella sekä vapaa – ajan että elinkeinokalastuksen puolella.  
Taloudellinen kestävyys tarkoittaa kalavesien tehokasta käyttöä eli kalaveden tuottoa.  
Sosiaalinen kestävyys mahdollistaa kalastusmahdollisuuksia sekä vapaa – että 
elinkeinokalastajille. 

 
Tämän lisäksi Kalatalouskeskus noudattaa parhaan mahdollisen mukaan Kalatalouden Keskusliiton 
kalatalouden edistämisen strategiaa 2021-2025 (Liite1.) 

 

4. TOIMENPITEET VUODELLE 2022 
 
Toimenpiteet vuodelle 2022 jakautuvat kolmeen osioon: 
 

4.1. MMM:n kanssa sovitut tulostavoitteet vuodelle 2022 
4.2. Hankkeet ja projektit vuodelle 2022 
4.3. Järjestön oma toiminta vuodelle 2022 

 

4.1. MMM:n kanssa sovitut tulostavoitteet vuodelle 2022 

Kalatalouden Keskusliitto ry:n alueellinen jäsenjärjestö Etelä-Karjalan Kalatalouskeskus ry 

sitoutuu oheisen hankesuunnitelman mukaisesti toteuttamaan Maa- ja metsätalousministeriön 

erityisavustuksena rahoitettavaa Kalatalousneuvonta - Fiskerirådgivning 2022 -hanketta ja 

noudattamaan hankkeen toteutuksesta annettuja ehtoja ja määräyksiä. Valtionavustuksen siirtoa 

koskeva sitoutumissopimus Kalatalouden Keskusliiton ja sen jäsenjärjestöjen välillä säilyy voimassa. 

 

4.1.1. Kalatalousalueiden neuvonta ja toiminnan tehostaminen 

Kalatalouskeskus toteuttaa neuvontaa tiedottamalla osakaskuntia, kalastusseuroja y. tahoja 

sähköpostilla tai kirjeitse maakunnan kalatalousalueiden kokouksissa ja kokouksiin liittyvissä 

asialistoissa. Osallistumalla kokouksiin asiantuntijana ja/tai Kalatalouden keskusliiton valtuuttaman 

järjestön edustajana. Tarjoamalla kalatalouskeskuksen asiantuntemusta kalatalousalueiden 

hallitusten käyttöön neuvomalla kalatalousalueita lainsäännöstä aiheutuvien velvoitteiden 

hoitamisessa mm. käyttö – ja hoitosuunnitelmien laadinnassa ja kokousten läpiviennissä. Lisäksi 

kalatalousalueita avustetaan ja kannustetaan edistämään kalataloushallinnon strategisia tavoitteita 



  

ja kalatiestrategian, lohi – ja meritaimenstrategian, rapustrategian, vapaa-ajan kalatalouden 

kehittämisstrategian, alueellisten vesienhoitosuunnitelmien sekä heikentyneiden kantojen 

elvyttämiseksi laadittujen kalakantakohtaisten suunnitelmien toimeenpanoa. Strategiat ovat 

nähtävillä kalatalouskeskuksen kotisivuilla ja kalatalouskeskus toimii mm. Kuolimon nieriän 

seurantaryhmässä. 

 

4.1.2. Osakaskuntien neuvonta ja toiminnan tehostaminen 

Kalatalouskeskuksen henkilökunta pitää tietämyksen ajan tasalla jatkuvalla kouluttautumisella. 

Kalatalouskeskus lisää erityisesti osakaskuntatoimijoiden keskuudessa tietämystä uuden 

kalastuslain ja -asetuksen sisällöistä sekä lisätään osakaskuntien osaamista kalavesien käyttö- ja 

hoitokysymyksissä, jotta kalavaroja pyydetään kestävästi ja niitä ylläpidetään monimuotoisina ja 

tuottavina suunnitelmallisella ja ekologisesti kestävällä hoitotoiminnalla. Tehostetaan 

osakaskuntien toimintaa. Osakaskuntien sääntöjä uudistetaan, osakaskuntien yhdistämistä lisätään, 

kalastuslupien myyntitapoja uudistetaan, kalastuksenvalvojien työtapoja nykyaikaistetaan ja 

osakaskuntien ja kalatalousalueiden yhteistyötä lisätään. Neuvontaa ja toiminnan tehostamista 

toteutetaan osakaskuntien kokouksissa ja erillisissä yhteisissä tilaisuuksissa osakaskunnille, 

puhelimitse, sähköpostitse, jäsenkirjeillä ja sosiaalisen median avulla. 

 

4.1.3. Kalastajien tiedottaminen ja neuvonta kalastuslainsäädäntöön ja alan strategioihin liittyvissä 

asioissa 

Kalatalouskeskus tiedottaa lainsäädännössä ja kalatalouden strategioissa tapahtuvista muutoksista 

antamalla neuvontaa ja tiedottamalla vuosikokouksissa sekä jäsenkirjeiden, sähköisten 

postituslistojen, kotisivujen ja sosiaalisen median kautta. Lisäksi esitteet kalastuslaki hyötyä kaloille 

ja kalastajille ja merkitse pyydykset oikein ovat saatavilla fyysisitä luvanmyyntipisteistä, sekä 

verkkokaupasta. Kalatalouselinkeinojen toimintaedellytyksiä pyritään parantamaan viestinnällisin 

keinoin sekä neuvomalla ja opastamalla sekä kalastusmatkailuyrittäjiä että kaupallisia kalastajia 

heidän elinkeinoonsa vaikuttavissa asioissa. Osallistutaan saimaannorpan suojelun ja 

kalastusmahdollisuuksien yhteensovittamistyöhön, sekä vaellusesteiden poistamiseen tähtäävään 

työhön. 

 

4.1.4. Toiminta valtion kalastusmaksukertymän kasvattamiseksi 

Kalatalouskeskus osallistuu itse ja koordinoi kalatalousalueiden kalastuksenvalvontaa. Tehostettu 

kalastuksenvalvonta perustuu kalatalousalueiden valvontasuunnitelmiin. Tehdään yhteistyötä 

metsähallituksen ja paikallisten viranomaisten kanssa. Kannustetaan myös kalatalousalueita ja 

osakaskuntia lisäämään valvontaa. Valvojaa vailla olevat osakaskunnat ja kalatalousalueet 

avustetaan löytämään kokeen suorittanut valvoja ja järjestetään tarvittaessa kalastuksenvalvojan 

koulutus ja koe. Tiedotetaan valvonnasta lehdistön kautta. Kalastonhoitomaksua koskevaa tietoa 

pidetään esillä Kalatalouskeskuksen kotisivuilla, fyysisissä luvanmyyntipisteissä ja verkkokaupassa. 

 

4.1.5. Kalastusharrastuksen vetovoiman ja harrastusmahdollisuuksien lisääminen 

Kalatalouskeskus tekee perustiedotusta eri kalastusteemoista netin, mailin, median, tapahtumien, 

puhelimen ja sosiaalisen median kautta. Kalapaikkoja, yhtenäislupa – alueita, laskuluiskia 

kehitetään. Kalastuslupien ostamista helpotetaan siirtämällä mahdollisimman monen osakaskunnan 



  

luvanmyynti verkkokauppaan. Kannustetaan osakaskuntia ja kalatalousalueita järjestämään 

nuorisotapahtumia. 

 

 

4.2. Hankkeet ja projektit vuodelle 2022 

4.2.1. Kalastuslupien verkkokauppa 

Olemme tehneet PTu Konsultointi Oy:n/IT-Palvelu Varaani kanssa kalastuslupa - internet 
kauppasivut oman alueen kalastusalueiden/kalatalousalueiden ja osakaskuntien lupamyyntiä 
varten (www.kalaluvat-etelakarjala.fi). Kehitämme ja toivomme mukaan uusia osakaskuntia 
kalastuslupien nettikauppaa vuonna 2022.  
 

4.2.2. Simpelejärvi siistiksi -hanke 

Parikkalan kunta on hakenut rahoitusta Simpelejärvi siistiksi -hankkeelle vuodelle 2022-2024 ja Ely-

keskus on puoltanut hankehakemusta. Hankehakijana ja -hallinnoijana on Parikkalan kunta, 

osatoteuttajina Parikkalan-Rautjärven-Ruokolahden kalatalousalue ja Etelä-Karjalan 

kalatalouskeskus kalaston hoitopyynnin osalta. Teho- ja hoitokalastukseen on hankesuunnitelmassa 

budjetoitu 240000€ yhteensä kolmelle vuodelle. Hankkeen rahoituspäätös saapuu vuoden 2022 

keväällä. 

4.2.3. Valtakunnallinen kalastuspäivä 

Kalatalouskeskus on hakenut rahoitusta kalatalouden edistämisavustusvaroista valtakunnallisten 

kalastuspäivien järjestämiseen Lappeenrannassa 4.–6. -luokkalaisille koululaisille. Kalastuspäivä on 

tarkoitus järjestää yhteistyössä Lappeenrannan urheilukalastajat ry:n ja Karels Oy:n kanssa. 

4.2.4. Kuuksenenselkä kuntoon -hanke 

Kuuksenenselkä kuntoon -hankkeessa on toteutettu hoitokalastuksia vuosina 2016-2021. 

Kalatalouskeskus on hoitanut hoitokalastuksen koordinoinnin. Hanke jatkuu täysimääräisenä 

vuoden 2022 ja kalatalouskeskus jatkaa hoitokalastuksen koordinointia. 

 

4.3 Järjestön oma toiminta vuodelle 2022 

4.3.1. Kalavesien hoito 

Kalatalouskeskus jatkaa yhteistyökumppaneiden kanssa vesistökohtaisen kalavesien hoidon ja 
hyödyntämisen toimintamallin kehittämistä etenkin karuilla ja lievästi rehevillä vesialueilla. 
Yksittäisistä istutuksista ja erillisistä hoitokalastushankkeista olemme siirtymässä kokonaisvaltaiseen 
uusiutuvan luonnonvaran käyttöön ja hoitoon. Kalatalouskeskus jatkaa kalanpoikasten 
välitystoimintaa asiakkaiden toivomusten mukaisesti. Istutustoiminnassa pääpaino on istutuksilla 
ylläpidettävissä kalalajeissa (järvilohi, järvitaimen ja planktonsiika). Lisäksi Kalatalouskeskus on 
mukana Kivijärven Kuuksenenselän kunnostusprojektissa. 
 

4.3.2. Elinkeinokalatalous 

Kalatalouskeskus aloittaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa elinkeinokalatalouden 
prosessiverkon uusarvioinnin, suunnittelun, koulutuksen ja seurannan. 
 



  

4.3.3 Raputalous 

Kalatalouskeskus jatkaa raputalouden kehitystyötä raputietokeskuksen, osakaskuntien, 
kalatalousalueiden ja yrittäjien kanssa. Kehitystyö kohdistuu ravustuksen järjestämiseen ja 
kehittämiseen, ravun keräilyyn, käyttöön, jalostukseen ja markkinointiin. 
 

4.3.4. Kalatalouden paikallisorganisaatiot 

Kalatalouskeskus jatkaa yhteistyötä osakaskunnissa, kalatalousalueissa, kaupallisten kalastajien- ja 
vapaa-ajan kalastajien seurassa. 
 

4.3.5. Osakaskunnat 

Kalatalouskeskus tarjoaa osakaskunnille perusneuvontaa ja auttaa osakaskuntia niiden toiminnassa 
ja edunvalvonnassa. Lisäksi osakaskunnilla on mahdollisuus pitää yllä omaa nettisivustoa 
kalatalouskeskuksen kautta (katso www.ekkalatalouskeskus.fi/osakaskunnat). 
  

4.3.6. Kalatalousalueet 

Kalatalouskeskus jatkaa kalatalousalueiden isännöinti – ja toiminnanjohtajapalvelun tuottamista 
maakunnan kalatalousalueille. 
 

4.3.7. Vapaa-ajan kalastajaseurat 

Kalatalouskeskus jatkaa yhdessä Etelä – Karjalan vapaa-ajan kalastajan seurojen kanssa yhdistyksen 
toiminnan kehittämistä mm. erilaisten tapahtumien ja projektien kautta. 
 

4.3.8. Kalakantojen seuranta ja kalatalouden tulosmittarit 

Kalatalouskeskus jatkaa kala– ja rapukantojen ja hoitokalastuksien tuloksien seurantaa 
maakuntamme järvissä. 
 

4.3.9. Tiedotustoiminta 

Kalatalouskeskus harjoittaa tiedotustoimintaa kalatalouden osa – alueella eri tiedotusvälineiden 
kautta. Etenkin kalatalouskeskuksen nettisivut www.ekkalatalouskeskus.fi ja sosiaalinen media ovat 
tärkeämmässä roolissa. Tiedotusta kehitetään sosiaalisen median avulla jatkossa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ekkalatalouskeskus.fi/


  

5. VARAINKÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuotot 

Valtionapu 
toiminta 

yleisavustus 
(tulostavoitteet) 

Valtionapu- 
toiminta 
erityis- 

avustukset 
(hanketoiminta) 

Avustettavat 
toiminnot 
yhteensä 

Muu 
varsinainen 

toiminta 

Varsinainen 
toiminta 
yhteensä 

 MMM:n yleisavustus toimintaan 1)      ------------------- 0,00 
   --------------
----- 0,00 

 MMM:n hallinnonalan erityisavustukset 1)    ------------------- 24 664,00 24 664,00 
   --------------
----- 24 664,00 

 Muut julkiset tuet     0,00   0,00 

 

Palvelumaksut, myydyt palvelut, 
toimitusmaksut     0,00 120 000,00 120 000,00 

 Muut toiminnan tuotot     0,00 4 000,00 4 000,00 

 Tuotot yhteensä 0,00 24 664,00 24 664,00 124 000,00 148 664,00 

        
Kulut       

 Ennakonpidätyksen alaiset palkat yms   -12 000,00 -12 000,00 -26 400,00 -38 400,00 

 Pakolliset henkilösivukulut 2)   -6 000,00 -6 000,00 -13 200,00 -19 200,00 

 Muut henkilöstökulut 2)     0,00   0,00 

 Henkilöstökulut yhteensä 0,00 -18 000,00 -18 000,00 -39 600,00 -57 600,00 

        
Muut kulut       

 Matkakustannukset 3)   -6 945,26 -6 945,26 -2 000,00 -8 945,26 

 Ostopalvelut ja hankinnat sekä palkkiot 4)     0,00 -70 000,00 -70 000,00 

 Poistot 5)     0,00   0,00 

 Yleiskulut 5)     0,00 -3 718,74 -3 718,74 

 Edustuskulut 6)    -------------------    ------------------- 0,00   0,00 

 Muut mahd. toiminnan kulut 7)     0,00 -8 400,00 -8 400,00 

 Muut kulut yhteensä 0,00 -6 945,26 -6 945,26 -84 118,74 -91 064,00 
Kaikki varsinaisen toiminnan kulut 
yhteensä 0,00 -24 945,26 -24 945,26 -123 718,74 -148 664,00 

Tuotto-/kulujäämä 0,00 -281,26 -281,26 281,26 0,00 



  
Liite 1.  

 


