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YLI-KEMIN KALATALOUSALUEEN ENSIMMÄINEN YLEISKOKOUS
AIKA:

5.2.20 19 alkaen klo 12.00

PAIKKA

Kemijärvi,juhlahuoneisto AnnaBriitta os. Kirkkokatu 3, 98100 Kemi
järvi

KOKOUSPÖYTÄMRJA

1. Kokouksen avaaminen, ELY-keskuksen edustaja
Kokouksen avasi kalatalousasiantuntija Jouni Hiltunen Lapin ELY-keskuksestaja toi
votti läsnä olevat kokousedustajat tervetulleeksi sekä avasi kokouksen. Hiltunen esit
teli kalatalousalueen toimialueen sekä yleiskokouksen tarkoituksenja tehtävät sekä tä
män kokouksen asialistan ja kokouksen kulun.
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on kutsunut tämän kokouksen koolle
kalastuslain (379/2015) 129 § nojalla. Kokous on Yli-Kemi kalatalousalueen ensim
mäisen yleiskokouksen.
Kokoukseen ovat tervetulleita kalatalousalueen jäsenet, joita ovat alueen kalastusoi
keuden haltijat sekä valtakunnalliset kalastusalan järjestöt. Kokoukseen voivat osal
listua myös alueellisten luonto-ja ympäristöjärjestöjen edustajat sekä erikseen kutsu
tut asiantuntijat.
Kalatalousalueen ensimmäinen yleiskokous mm. päättää kalatalousalueenjärjestäyty
misestä, valitsee hallituksen ja valmistelee säännöt toimintaansa varten ELY-keskuk
sen vahvistettavaksi.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastaj aa ja kaksi ääntenlas
kij aa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aimo Vilponen, sihteeriksi Eero Liekonen ja
pöytäkirjan tarkastajaksi Tapio Sinkkilä ja Anneli Kellokumpu sekä ääntenlaskijoiksi
Antti Sirviö ja Kari Tuhkala.
3. Hyväksytään äänestysluettelo ja osallistujaluettelo
Kirjattiin saapuvilla olevat kalatalousalueenjäsenyhteisöjen edustajat ja heidän ääni
määrät. jotka ovat seuraavat: Liite 1.
Osanottajaluettelo ja osallistujien äänimäärät hyväksyttiin. Todettiin, että kokoukseen
osallistuu myös seuraavat asiantuntij ahenkilöt: Eero Liekonen.
4. Käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Jouni Hiltunen selosti Lapin ELY-keskuksen kokoonkutsuj ana kokouskutsumenettelyn.
Tieto kalatalousalueen kokouskutsun julkaisemisesta on ilmoitettu hallintolain
(434/2003) 62 § mukaisena yleistiedoksiantona Virallisessa lehdessä 21.12.2018,
4.1.2019 (www.virallinenlehti.fi), ELY-keskuksen verkkosivulla (http ://www.ely-kes
kus.fi/web/ely/kuulutukset) ja Lapin kansassa 2.1.20 19, koska mm. kalastusoikeuden
haltijoiden yhteystietoja ei ole kattavasti saatavilla.
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Lisäksi ELY-keskus voi toimittaa kokouskutsun sähköpostitse erikseen kutsumilleen
asiantuntijoille tai sitä muutoin pyytäville.
Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle hallintolain (434/2003) 62 § mukaisena yleis
tiedoksiantona sekä julkaistu ELY-keskuksen verkkosivulla. Päätetiin, että kokous on
laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.
5. Hyväksytään kokouksen esityslista
Kokouksen puheenjohtaja esitteli kokouskutsun liitteenä olevan asialista, joka hyväk
syttiin.
6. Yli-Kemin kalatalousalueen j ärj estäytyminen ELY-keskuksen päätöksen 13. 12.2017 Dnro
1506/5730/2017 mukaisesti.
Todettiin, että kalatalousalueet ovat julkisoikeudellisia yhdistyksiä, joiden tarkoituk
sena on kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää jäsentensä yhteistoimintaa kajava
rojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi. Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen
kalastusoikeuden haltij at sekä valtakunnalliset kalastusalan jäestöt. Kalatalousalueen
toimielimiä ovat yleiskokous, hallitus ja toiminnanjohtaja.
Kalatalousalue käsittää seuraavat suurimmat vesialueet: Kemijärvi, Javarusjärvi, Py
häjärvi, Ylä-Kemijoen valuma-alue järvineen ja jokineen ja Käsmäjoen valuma-alue
järvineen ja jokineen (Karttaliite 1). Kalatalousalueen vesipinta-ala on yhteensä n.
47140 hehtaaria.
Kalastusalueen rajat on vahvistettu 13. päivänä joulukuuta 2017 annetulla ELY-kes
kus/Pohjois-Suomen kalatalouspalvelun päätöksellä LAPELY 148$ / 5730 2017.
—

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että kalatalousalueen järjestäytymisen edellytykset
ovat täyttyneet ja järjestäytymispäätös voidaan tehdä.
Päätettiin, että kalatalousalue järjestäytyy ja hyväksyy itselleen säännöt. Kalatalous
alueen nimeksi tulee Yli-Kemin kalatalousalue ja sen hallinnon kotipaikkana on Ke
mij ärvi.
7. Valitaan kalatalousalueen hallitukseen vähintään 7 jäsentä (Kalastuslaki 27
hallituksen jäsenistä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi

§).

Valitaan

Hallituksen jäsenmääräksi esitettiin 9 jäsentä ja 10 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että
on tullut kaksi kannatettua esitystä. Päätettiin suorittaa suljettu lippuäänestys. Aänes
tyslippuun kirjoitetaan hallituksen jäsenmääräksi 9 tai 10 tai tyhjä. Aänestyksen tulos
9 hallituksen jäsentä 14 ääntä 10 hallituksen jäsentä 13 ääntä.
Äänestyksen jälkeen kalatalousalueen hallituksen jäsenmääräksi merkitään sääntöihin
9 jäsentä. Hallituksen kokoonpanossa huomioidaan alueellinen edustavuus sekä jäse
nen toimiimallinen tausta.
Hallitukseen valittiin seuraavat 9 jäsentä:
Kemijärvi
Antti Sirviö
Erkki Säynäjäkangas
Kemijärvi
Kemijärvi
Kari Lukkarinen
Kemijärvi
Jukka Korpivuoma
Kari Tuhkala
Salla
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Tarmo Yrjänheikki
Vilponen Aimo
Lakela Ari
Jyrki Satta

$ alla
Savukoski
Savukoski
Rovaniemi

Jorma Särkelä esitti Pekka Nymanin kannattamana hallitukseen valittavaksi myös hen
kilökohtaiset varajäsenet. Päätettiin suorittaa suljettu lippuäänestys. Aänestyslippuun
kirjoitetaan KYLLÄ; varajäsenet valitaan, EI; varajäseniä ei valita. Äänestyksen tulos
KYLLÄ 2 ääntä, EI 25 ääntä. Äänestyksen tulos: Hallituksen jäsenille ei valita varajä
seniä.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Aimo Vilponenja varapuheenjohtajaksi Antti
Sirviö.
8. Valitaan kalatalousalueen edustaja alueelliseen kalatalouden yhteistyöryhmään
(kalastuslaki 33 §) ja edustajan varahenkilö
Kalatalousalueen edustajaksi alueelliseen kalatalouden yhteistyöryhmään valittiin
varsinaiseksi jäseneksi Aimo Vilponen varajäseneksi Antti Sirviö.
9. Käsitellään esitystä kalatalousalueen säännöiksi
Päätettiin, että säännöt voidaan käsitellä ja hyväksyä tässä kokouksessa. Yksityiskoh
taisen käsittelyn jälkeen Yli-Kemin kalastusalueelle hyväksyttiin seuraavat säännöt:
Liite 2.
Sääntöjen allekirjoittajiksi valittiin tämän kokouksen puheenjohtajaja pöytäkirjan tar
kastajat. Päätettiin, että säännöt lähetetään Lapin ELY-keskuksen vahvistettavaksi kun
tästä kokouksesta on kulunut 30 päivää, eikä oikaisuvaatimusta ole esitetty j ärjestäy
tymispäätöksestä tai säännöistä säädetyssä ajassa.
10. Muut asiat

10 1. Kalastuksenvalvonta
Kemijärven ja Yli-Kemin kalastusalueiden lakisääteisten tehtävien päättyivät
31.12.2018, päättyivät myös kalastusalueiden antamat kalastuksenvalvontavaltuudet
kalastuksenvalvoj ille.
Päätettiin valtuuttaa kalatalousalueen kalastuksenvalvoj iksi seuraavat kalastuslain eh
dot täyttävät ja suostumuksen antaneet henkilöt: Alppiranta Vesa, Tuhkala Kari, Mäk
lin Jarmo, Karppila Matti, Liekonen Eero, Koponen Teemuja Timo Reinvuo. Valtuu
tus on voimassa 3 1.12.2024 saakka.
10.2 Yli-Kemin viehekalastuksen yhtenäislupa-alueen sopimus.
Todettiin, että Yli-Kemin viehekalastuksen yhtenäislupa-alueen selvittelysopimukset
vesialueiden omistajien kanssa päättyivät 31.12.2018. Keskustelun jälkeen päätettiin
antaa hallitukselle tehtäväksi käynnistää Yli-Kemin viehekalastuksen yhtenäislupa
alueen jatkamiseen liittyvät tehtävät niin, että lupa-alue tulee myyntiin avovesikauden
alkuun.
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10.3 Kemijärven viehekalastuksen yhtenäislupa-alueen sopimus
Todettiin, että Kemij ärven viehekalastuksen yhtenäislupa-alueen selvittelysopimukset
vesialueiden omistajien kanssa päättyivät 31.12.2018. Keskustelun jälkeen päätettiin
antaa hallitukselle tehtäväksi käynnistää Kemijärven viehekalastuksen yhtenäislupa
alueen jatkamiseen liittyvät tehtävät niin, että lupa-alue tulee myyntiin avovesikauden
alkuun.
10.4 Suomen kalastus lehden tilaus
Todettiin, että Suomen kalastuslehti on tullut toimintansa lopettaneiden Kernijärven ja
Yli-Kemin kalastusalueen hallituksen jäsenille. Päätettiin, että Suomen kalastuslehti
tilataan kestotilauksena kaikille hallituksen jäsenille, joille lehti ei tule muuta kautta.
10.5 Käyttö- ja hoitosuunnitelma
Todettiin, että kalatalousalueen yleiskokouksen tehtävänä on nmi. vahvistaa ehdotus
kalatalousalueen käyttö-ja hoitosuunnitelmaksi. Päätettiin käynnistää käyttö-ja hoitosuunnitelman valmistelutyö, josta vastaa hallitus. Työn on oltava valmis vuoden 2020
loppuun mennessä.
10.6 Hallituksen erovuoroisten jäsenten arpominen
Todettiin, että hallitukseen kuuluu 9 jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme
vuotta. Hallituksen jäsenistä valitaan vuosittain kolmannes. Kahtena ensimmäisenä
vuotena hallitusjäsenten erovuoroisuus ratkaistaan arvalla.
Ensimmäisen vuoden (2019) jälkeen erovuoroisiksi arvottiin: Tarmo Yrjänheikki,
Jukka Korpivuomaja Kari Tuhkala.
Toisen vuoden (2020) jälkeen erovuoroiseksi arvottiin: Aimo Vilponen, Ari Lakela ja
Erkki Säynäj äkangas.
10.7 Edustajan nimeäminen Kemi-Ounasjoen vaelluskalatyöryhmään
Uuden lain mukaisesti muodostettavat kalatalousalueet aloittavat toimintansa vuoden
2019 alussa. Uudistuksesta johtuen Lapin liitto pyytää Yli-Kemin kalatalousaluetta ni
meämään uudelleen tai vahvistamaan kalastusalueiden aiemmin nimeämät edustajat
Vaelluskalatyöryhmään vuoden 2019 loppuun asti. Kalatalousalueelta pyydetään
käynnissä olevalle toimikaudelle kaksi varsinaista ja kaksi varaedustajaa huomioiden
alueellinen edustavuus.
Kemi-Ounasj oen vaelluskalatyöryhmään valittiin seuraavat jäsenet, joiden toimikausi
päättyy 31.12.2019:
Varsinaiseksi jäseneksi
Aimo Vilponen
Ari Aho

Varajäseneksi
Tarmo Yrjänheikki
Vesa Alppiranta

10.8 Kalatalousasiantuntijan nimeäminen Kemijärven säännöstelyn ohj ausryhmään
Kemij ärven säännöstelyn haitallisten vaikutusten vähentämiseksi tehdään useita erilai
sia toimenpiteitä. Hankkeen ohjausryhmään kuuluu edustajia Kemijärven kaupungilta,
Kemijoki Oy:stä, Lapin ELY-keskuksesta (ympäristö- ja kalatalousviranomainen)
sekä Kemij ärven kalatalousalueelta.
Kemijärven säännöstelyn ohjausryhmään kalatalousasiantuntijaksi valittiin Eero Lie
konen.
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10.9 Koskitilojen asema Yli-Kemin kalatalousalueessa
Tikka Pesonen selosti oman näkemyksen koskitiloj en omistuksesta. Ongelmallista tulee
sopimuskäytäimöissä, kalastuksenvalvonnassa ja omistaj akorvausten jaossa. Koskiti
lojen asema kalatalousalueessa edellyttää perusteellisen selvityksen.
11. Keskustelu

Lapin ELY-keskus on jättänyt 17.3.2017 hakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovi
rastoon Kemij oen kalanhoitovelvoitteiden muuttamiseksi. Yli-Kemin ja Kemij ärven
kalastusalueet tukevat hanketta. Kalatalousviranomaisena ELY-keskus on vaatinut,
että Kemijoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteet muutetaan vastaamaan nykytietä
myksen mukaista voimalaitosten rakentamisen seurauksena syntynyttä kalaston hoi
don tarvetta.
Kokouksen puheenjohtaja pitää tärkeänä, että Yli-Kemin kalatalousalue sitoutuu myös
hakemuksen tavoitteisiin. Päätettiin, että hakemuksen liittyen annetaan seuraava julki
lausuma:
Lapin ELY-keskus on jättänyt 17.3.2017 hakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovi
rastoon Kemij oen kalanhoitovelvoitteiden muuttamiseksi. Kalatalousviranomaisena
ELY-keskus on vaatinut, että Kemijoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteet muute
taan vastaamaan nykytietämyksen mukaista voimalaitosten rakentamisen seurauksena
syntynyttä kalaston hoidon tarvetta. Yli-Kemin kalatalousalue pitää velvoitteen päivit
tämistä vesialueiden omistajien oikeusturvan toteutumisen kannalta erittäin tärkeänä
prosessina. Hakemuksen jättämisestä lupaviranomaiselle on pian kulunut kuitenkin jo
kaksi vuotta. Yli-Kemin kalatalousalue toivookin, että kalatalousvelvoitteen muutos
hakemuksen käsittely etenisi vuoden 2019 aikana aluehallintovirastossa ripeästi, jotta
asianosaiset pääsisivät lausumaan näkemyksiään asiasta. Nykyinen Kemij oen kalan
hoitovelvoite on ollut voimassa 35 vuotta ja sen muuttamisen tarve on ilmeinen. YliKemi toivoo, että Kemijoen vesistön kalatalousvelvoitteen sisällön muuttaminen ete
nee hyvässä yhteistyössä vesialueiden omistajien, voimalaitosyhtiöidenja viranomais
ten kesken. Kemijoki sivujokineen on meille lappilaiselle valtava luonnon voimavara,
jota tulee hyödyntää monipuolisesti sekä vastuullisesti. Meidän tehtävämme on var
mistaa, että tulevat sukupolvet saavat nautittavakseen terveen ja elinvoimaisen Kemijoen vesistön kalastoineen ja hyvine virkistysmahdollisuuksineen.
Jyrki Autti ei osallistunut julkilausumaan.
12. Kokouksen päättäminen
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja oikaisuvaatimusosoituksineen on luettavissa
ELY-keskuksen
nettisivuilla
(http ://www.eiy-keskus.fi/web/ely/kalatalousaluei
denensimmaiset-yleiskokoukset) kokouksen jälkeen vähintään oikaisuvaatimusaj an
päättymiseen asti. Oikaisuvaatimusaika alkaa kokouspöytäkirj an tiedoksisaantipäivää
seuraavasta päivästä. Pöytäkirja on nähtävillä ELY-keskuksen nettisivuilla 25.1.25.2.2019. Oikaisuvaatimusosoitus on tämän pöytäkirjan liitteenä 3.
Lisäksi pöytäkirja on nähtävillä Kemijärven kaupungin, Sallan, Savukosken, Sodan
kylän ja Pelkosenniemen kuntien kirjaamoissa 7.2.-7.3.2019.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.32
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Pöytäkirjan vakuudeksi

/Aimo Vi1ponn
puheenjohtaja

ro Likonen
sihteeri

Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mu
kaiseksi.
Kemijärvellä 5.2.20 19

Tapio Sinkkilä

Anneli Kellokumpu

OIKAISUVAATIMUSOSOITUS
Se, jonka oikeutta kalatalousalueen yleiskokouksen tai hallituksen taikka toiminnanjohtajan 27 §:n 3 momentin
nojalla tekemä paatös koskee, voi vaatia kalatalousalueen yleiskokoukselta päätöksen oikaisemista sillä pe

rusteella, että päätös ei ole syntynyt laillisessa järjestyksessä taikka on lain, asetuksen tai kalatalousalueen
sääntöjen vastainen taikka poikkeaa siitä, mitä käyttö- ja hoitosuunnitelmassa on määrätty. Oikaisuvaatimus
on tehtävä kirjallisesti.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja allekirjoiftaminen
Oikaisuvaatimuksessa, joka osoitetaan kalatalousalueelle, on ilmoitettava seuraavat asiat:
-oikaisua vaativan nimi ja kotikunta
-päätös, johon muutosta haetaan, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutoksia siihen vaadi
taan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan
-postiosoite ja puhelinnumero sekä mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisua
vaativalle voidaan toimittaa
Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaati
muksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja koti
kunta. Oikaisua vaativan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä.
Oikaisuvaatimuksen liitteet
Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä
oikaisunalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
tiedoksisaantitodistus ti muu selvitys oikaisuajan alkamisen ajankohdasta
asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja
asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi
tettu viranomaiselle
-

-

-

-

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimusaika on 30 päivää. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Tie
doksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:
-Jos päätös on luovutettu asianomaiselle, asianomaisen asiamiehelle tai lähetille, tiedoksisaantipäivä ilme
nee päätöksessä olevasta leimasta
-Jos päätös on lähetetty saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodistuksesta
-Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä päivänä postitus
päivästä, jollei muuta ilmene
-Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle (sijaistie
donanto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä tiedoksianto- tai
saantitod istuksen osoittamasta päivästä.
Oikaisuvaatimuskirjelmän toimittaminen
Oikaisuvaatimuskirjelmän voi toimittaa kalatalousalueelle henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin vä
lityksellä, postitse maksettuna postilähetyksenä, telekopiona tai sähköpostina. Oikaisuvaatimuksen lähettämi
nen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava kalatalousalueelle virka-aikana ennen
30 päivän määräajan päättymistä, jotta oikaisuvaatimus voidaan tutkia. J05 määräajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, määrä-aika jatkuu kuitenkin
seuraavan arkipäivän virka-ajan päättymiseen.
Oikaisuvaatimukseen annettava päätös on maksuton.
Yhteystiedot
Suolijärven kalatalousalue
Hallituksen puheenjohtaja:
Osoite:
Puhelin:
Sähköposti:

Aimo Vilponen
Uittotie 2 A 10, 98800 Savukoski
0400-893510
aimovilponen@hotmail.com
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Yli—Kemin kalatalousalueen säännöt
1

§

Nimi, kotipaikkaja toimialue
Kalatalousalueen nimi on Yli-Kemin kalatalousalue ja sen hallinnon kotipaikkana on Kernijärvi.
Kalastusalueen rajat on vahvistettu 13. päivänä joulukuuta 2017 annetulla ELY-keskus/Pohjois
Suomen Kalatalouspalvelut päätöksellä LAPELY 148$ / 5730 2017.
—

Kalatalousalue käsittää seuraavat suurimmat vesialueet: Kemijärvi, Javarusjärvi, Pyhäjärvi, Ylä
Kemijoen valuma-alue järvineen ja jokineen ja Käsmäjoen valuma-alue järvineen ja jokineen (Kartta
liite 1). Kalatatousatueen vesipinta-ala on yhteensä n. 47140 hehtaaria.
Kalatalousalue toimii seuraavan kunnan alueella: Kemijärven kaupunki, Pelkosenniemi, Savukoski,
Sodankyläja $atla.
2
Tarkoitus ja tehtävät
Kalatalousalueen tarkoituksena on kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää jäsentensä yhteistoimin
taa kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi.
Kalatalousalueen tehtävät ovat kalastuslaissa (379/2015) säädetyn mukaisesti:
1) kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu;
2) käyttö-ja hoitosuunnitelmaehdotuksen laadinta, hyväksytyn suunnitelman toimeenpanoja sen vai
kutusten seuranta;
3) kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvä tiedotus;
4) kalastuksenvalvonnan järjestäminen;
5) kalastuksen sekä kalakantojen hoitotoimenpiteiden seurantatietojen kerääminen;
6) kalastuksen yhtenäislupa-alueiden muodostamisen edistäminen vapaa-ajan ja kaupallisen kalastuk
sen tarpeisiin;
7) vesialueen omistajien kalatalousalueelle siirtämät tehtävät;
8) viehekalastuksesta kertyneiden korvausvarojen jako vesialueen omistajitle;
9) muut elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen tulosohjaukseen sekä kalastuslakiin perustuvat
tehtävät
3
Kalatalousalueen jäsenet ja kokousedustaj ien valinta
Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat sekä valtakunnalliset kalastusalan jär
jestöt.
Seuraavilla kalatalousalueen jäsenillä on oikeus yhteen edustajaan yleiskokouksessa:
1) osakaskunta, jossa on vesialuetta vähintään 50 hehtaaria;
2) osakaskuntiin kuulumattomien, pinta-alattaan vähintään 50 hehtaarin kokoisten vesialueiden omis
tajat;
3) sellaiset kalatalousalueeseen kuuluvien osakaskuntien tai osakaskunti in kuulumattomien vesialuei
den omistajien yhteenli ittymät, joiden hallinnoimien vesialueiden yhteenlaskettu pinta-ala on vähin
tään 50 hehtaaria; joessa kuitenkin vähintään 30 hehtaaria;
4) kalastuslain 23 §:n 2 momentissa tarkoitettu valtakunnallinen kalastusalan järjestö, lukuun ottamatta
vapaa-ajan kalastajia edustavaa järjestöä, jolla on oikeus kahteen edustajaan.
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Erityisperusteisten kalastusetuuksien haltijoilla on oikeus yleiskokouksessa yhteen yhteiseen edusta
jaan.
Rekisteröidyillä alueellisilla ylidistyksillä, joiden tarkoituksena on ympäristön- tai luonnonsuojelun
edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kalatalousalue tai osa siitä sijaitsee, on
kalatalousalueen yleiskokouksessa oikeus yhteen edustajaan, jolla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Kalatalousalueen jäsenet valitsevat edustajansa omien sääntöjensä mukaisesti. Yleiskokouksessa ko
kousedustajien tulee osoittaa puhe- ja äänivaltansa pöytäkirjanotteella tai valtakirjalla ja tarpeellisilla
kiinteistön omistamista koskevilla asiakirjoilla.
Kalatalousalueella on oikeus kutsua yleiskokoukseen asiantuntijoita, joilla on kokouksessa läsnäolo-ja
puheoikeus.
4
Toimielimetja vastuu
Kalatatousalueen toimielimiä ovat yleiskokous, hallitus ja toiminnanjohtaja.
Kalatalousalueen toimielimen jäsenen ja toimihenkilön on hoitaessaan julkista hallintotehtävää nouda
tettava hallintolakia, kielilakia, saamen kielilakia sekä viranomaisten toiminnan julkistiudesta annettua
lakia. Kalatalousalueen toimielimen jäseneen ja toimihenkilöön sovelletaan rikosoikeudeilista virkavastuuta koskevia säännöksiä silloin, kun he hoitaessaan julkista hallintotehtävää käyttävät julkista
valtaa.
5
Yleiskokous ja koolle kutsuminen
Kalatalousalueen yleiskokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Kokoukset kutsuu
koolle kalatalousalueen hallitus.
Ylimääräinen yleiskokous on pidettävä, kun kalatalousatueen yleiskokous on niin päättänyt, kalata
lousalueen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se on tarpeen kalatalousalueen yleiskokouksen, halli
tuksen tai toiminnanjohtajan päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen käsittelyä varten.
Kirjallinen ilmoitus kalatalousalueen yleiskokouksesta on julkaistava paikallisessa lehdessä, lähetettä
vä postin välityksellä tai sähköisellä viestintätavalla vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jokai
selle ääni- ja puheoikeutetulle jäsenelle, jonka osoite on tiedossa. Kokouskutsu on samassa ajassa toi
mitettava kalatalousviranomaiselle. Lisäksi kokouskutsu voidaan mahdollisuuksien mukaan julkaista
kalatalousalueen internetsivulla.
Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka, kokouksessa käsiteltävät asiat sekä missä ja
milloin kokouksesta laadittu pöytäkirja pidetään asianosaisten nähtävillä.

6
Kalatalousalueen yleiskokouksen tehtävät
Kalatalousalueen yleiskokous:
1) valitsee hallituksen sekä yhden hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajak
si
2) valitsee ti lintarkastajan ja, joi lei til intarkastajaksi valita tilintarkastustoimistoa, varati lintarkastajan;
3) päättää tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen vahvistamisestaja vastuuvapauden myöntämisestä halli
tukselle ja muille vastuuilisille henkilöille;
4) vahvistaa vuotuisen toiminta- ja varainkäyttösuunnitelman sekä vuotta pitempää aikaa koskevan
toim intasuunnitelman;
5) vahvistaa ehdotuksen käyttö-ja hoitosuunnitelmaksi;
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6) vahvistaa ehdotuksen kalatalousalueeii säännöiksi;
7) vahvistaa korvausvarojen j akamisen vesialueen omistaj ille;
8) päättää kalatalousalueelle palautuneiden korvausvarojen käytöstä;
9) päättää yleiskokouksen, hallituksen ja toiminnanjohtajan päätöksen oikaisemisesta.

7
Aänestysmenettely
Kalatalousalueen yleiskokouksessa on kullakin vähintään 1 000 hehtaarin vesialueomaisuutta edusta
valla edustajalla kolme ääntä, vähintään 500 mutta alle 1 000 hehtaarin vesialueomaisuutta edustavalla
edustajalla kaksi ääntä sekä muita äänivaltaisia jäseniä edustavilla edustajitla yksi ääni.
Yksi henkilö voi samanaikaisesti toimia enintään kolmen (3) äänivaltaisen jäsenen edustajana ja käyt
tää niille kuuluvaa äänivaltaa. Pienten vesialueiden yhteenliittymää katsotaan tältä osin yhdessä yh
deksi äänivaltaiseksi jäseneksi.
Yleiskokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai kalatalousalueen kokouksen niin päättäessä myös
tietoliikenneyhteyden kautta.
Kalatalousalueen yleiskokouksessa asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei ko
kous toisin päätä. Asioiden käsittelyn pohjana on kalatatousatueen hallituksen esitys. Kokouksessa
käsiteltävästä asiasta on varattava tilaisuus keskustella sen jälkeen, kun asia on esitelty. Tämän jälkeen
puheenjohtajan on julistettava keskustelu päättyneeksi. Jos asiasta ollaan yhtä mieltä tai tehtyä vastaehdotusta ei ole kannatettu, asia katsotaan päätetyksi esityksen mukaisesti. Muussa tapauksessa pu
heenjohtajan on todettava tehdyt ehdotukset, joita ei kannatuksen puutteessa oteta äänestettäväksi ja
ehdotukset, joista on äänestettävä. Tämän jälkeen hänen on saatettava kokouksen hyväksyttäväksi
äänestystapa ja, jos äänestyksiä on suoritettava useampia, äänestysjärjestys, sekä tehtävä äänestysesi
tys.

Äänestys on toimitettava julkisesti, jollei joku paikalla olevista äänioikeutetuista toisin vaadi. Äänes
tyksen perusteella puheenjohtajan on todettava päätökseksi tulleen sen mielipiteen, jonka puolesta on
annettu eniten ääniä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide, suljetussa lippuää
nestyksessä arpa.
Vaaleissa tulevat valituksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Vaa
lit suoritetaan suljetuin lipuin, paitsi jos yleiskokous yksimielisesti päättää avoimen äänestyksen toi
mittamisesta. Suljettua Iippuäänestystä suoritettaessa kukin äänioikeutettu kirjoittaa vaalilippuunsa
enintään niin monen henkilön nimen kuin on valittavia. Liian monta nimeä sisältävät vaaliliput hylä
tään.
Kalatalousalueen hallitus
Kalatalousalueen hallitukseen kuuluu 9 jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Halli
tuksen jäsenistä valitaan vuosittain kolmannes. Kahtena ensimmäisenä vuotena hallitusjäsenten ero
vuoroisuus ratkaistaan arvalla.
Hallitus voi valita keskuudestaan tarpeellisiksi katsomiaan toimihenkilöitä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai puheenjohtajan ollessa estyneenä, varapuheenjohtajan kutsusta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä
muista jäsenistä vähintään puolet.
Hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään läsnäolijatja päätöksentekoon osal
listuneet sekä tehdyt päätökset.
Hallituksen kokoukseen voidaan mahdollisuuksien mukaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden
kautta.
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9
Kalatalousalueen hallituksen tehtävät
Kalatalousatueen hallituksen tehtävänä on:
1) yleiskokouksessa käsiteltävien asioiden valmistelu ja päätösten täytäntöönpano;
2) käyttö- ja hoitosuunnitetmaan kuuluvien tehtävien toimeenpano ja raportointi suunnitelman tavoit
teiden toteutumisesta;
3) päätösten tiedoksianto;
4) kalastuksenvalvontaan liittyvien tehtävien hoidon järj estäminen; sekä
5) toiminnanjohtajan nimittäminen ja erottaminen. Toiminnanjohtajan tehtäviä hoitamaan voidaan
valita yhdistys tai yhteisö.

1o
Toiminnanjohtajan tehtävät
Toiminnanjohtaja hoitaa kalatalousalueen juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja mää
räysten mukaisesti. Toiminnanj ohtajal la on kalatalousalueen nimenkirjoitusoikeus.
Toiminnanjohtaja vastaa siitä, että kalatalousalueen kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotet
tavalla tavalla järjestetty. Toiminnanjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka
ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.
Toiminnanjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksessa ja käyttää siellä puhevaltaa, jollei
hallitus päätä toisin.
11

§

Pöytäkirjaja tiedoksiannot
Kalatalousalueen yleiskokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään kokouksen aika ja paik
ka, läsnä olevat jäsenet, kokouksessa käsitellyt asiat, tehdyt päätökset sekä tapahtuneet äänestykset.
Pöytäkirja on puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän allekirjoitettava sekä pöytäkirjan tarkastajan tarkis
tettavaja varustettava tarkistusmerkinnällä mahdoltisine huomautuksineen, mikäli pöytäkirjaa ei val
miiksi kirjoitettuna julki lueta kokouksen päätteeksi.
Tarkistettu pöytäkirja pidetään asianomaisten nähtävänä kokouskutsussa mainitussa paikassa ja kut
sussa mainitusta päivästä lähtien vähintään 14 päivän ajan.
Kalatalousalueen päätökset kuulutetaan hallintolain mukaisella tavalla. Kalatalousalueen virallinen
ilmoitustaulu sijaitsee toimialueen kuntien sähköisellä ilmoitustaululla sekä kalatalousalueen internet
sivuilla.

l2
Toimihenkilöt
Kalatalousalueel la voi olla kalastuksenvalvoj ja ja muita toimihenkilöitä, jotka kalatalousatueen halli
tus ottaa toimeen ja vapauttaa tehtävistään.
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§

Toiminta- ja tilikausi
Kalatalousalueen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Kalatalousalueen tilit ja vuosikertomus on
annettava tilintarkastajan tutkittaviksi helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan on annettava
lausuntonsa hallitukselle maaliskuun 31. päivään mennessä.
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14
Nimen kirjoittaminen
Kalatalousalueen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai toiminnanjohta
ja.
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§

Päätöksen oikaiseminen ja muutoksenhaku
Se, jonka oikeutta kalatalousalueen yleiskokouksen tai hallituksen taikka toiminnanjohtajan tekemä
päätös koskee, voi vaatia kalatalousalueen yleiskokoukselta päätöksen oikaisemista sillä perusteella,
että päätös ei ole syntynyt laillisessa järjestyksessä taikka on lain, asetuksen tai katatatousalueen sään
töjen vastainen taikka poikkeaa siitä, mitä käyttö-ja hoitosuunnitelmassa on määrätty.
Jollei oikaisua suoriteta, voi oikaisuvaatimuksen tehnyt hakea muutosta valiifamalla hallinto
oikeuteen. Oikaisuvaatimukseen ja muutoksenhakuun sovelletaan, mitä siitä on voimassa olevassa
kalastus laissa ja hallintolaissa säädetty.
I6
Sääntöjen muuttaminen
Kalatalousalueen sääntöjä voidaan muuttaa yleiskokouksen päätöksellä. Muutetut säännöt tulee esit
tää kalatalousviranomaisen vahvistettavaksi.
Mikäli kalatalousalueen rajat muutetaan tai alue purkautuu, päättää kalatalousalueen yleiskokous,
miten omaisuus käytetään.
Muilta osin noudatetaan kalastuslakiaja sen nojalla annettuja asetuksia ja määräyksiä sekä yhdistys
lain 11, 17, 20, 22, 24 §:ää, 26 §:n 2 momenttia, 27—31 §:ää, 35 §:n 2 momenttiaja 36 §:ää.

Nämä säännöt on hyväksytty kalatalousalueen yleiskokouksessa 5.2.2019
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