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Aanaar1 kyelituálukuávlu vuossâmuš almosčuákkim
Laapi iäláttâs-, jotolâh- já pirâskuávdáš kočo kuálástuslaavâ (379/2015)
129 § vuáđuld čuákán Aanaar kyelituálukuávlu vuossâmuu almosčuákkim.
Čuosâttâhjuávkku

Čuákkimân láá tiervâpuáttim kyelituálukuávlu jesâneh, kiäh láá kuávlu
kuálástusvuoigâdvuođâ haldâšeijeeh sehe väldikodáliih kuálástussyergi
seervih. Čuákkimân pyehtih uásálistiđ meid kuávlulij luándu- já
pirâsseervij sehe sämmilij päikkikuávlust Sämitige ovdâsteijeeh sehe
sierâ kočodum äššitobdeeh.
Kyelituálukuávlu rääjih
https://hkp.maanmittauslaitos.fi/hkp/published/fi/19522056-1d07-4841b9f0-4398367311dd.
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Ivalon kunnantalo, valtuustosali
Piiskuntie 2, 99800 Ivalo
Čuákkim tárguttâs

Huámášittee

Kyelituálukuávlu vuossâmuš almosčuákkim ei. meerrid kyelituálukuávlu
ornijdmist, väljee stiivrâ já valmâštâl njuolgâdusâid tooimâs várás IJPkuávdáá nanodemnáál. Lahtosist 1. láá válduseh kuálástuslaavâst, moh
kyeskih ei. kyelituálukuávlu jesânáid já almosčuákkimân. IJP-kuávdáá
oovdânpyehtim čuákkim äššiliston lii lahtosin 2. Kyelituálu Kuávdášlito
valmâštâllâm kyelituálukuávlu myensternjuolgâdusah láá lahtosin 3.
Čuákkim álgá tärhistmáin kyelituálukuávlu jesânij äššikiirjijd, já juátkoo
tállán ko uásálisteelisto/jienâstemluvâttâllâm valmâštuvá. Čuákkimân
uásálistee kalga varriidâttâđ tuođâštiđ persovnvuođâs sehe
vuoigâdvuođâ kyelituálukuávlu jesânin.
Vâi čäcikuávlu omâsteijee, uásálâškode tâi čäcikuávlui omâsteijei juávhu ovdâsteijee uásálistemvuoigâdvuotâ já jienâvuoigâdvuotâ almosčuákkimist puáhtá pahuduđ, kalga ovdâsteijee pasteđ čäittiđ, ete
mon kiddodâhregisterohtâduv tâi -ohtâduvâid (kiddodâhregisternumereh) sun oovdâst, já ete sust lii lavâlâš vuoigâdvuotâ ovdâstiđ taid
ohtâduvâid.
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Kyelituálukuávlu nommâ IJP-kuávdáá 13.12.2017 adelem kyelituálukuávlu raajij naanoodmân kyeskee
miärádâs miäldásávt. Kyelituálukuávlu nommâ nanoduvvoo njuolgâdusâi tuhhiittem ohtâvuođâst.
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Toos lasseen čuákkimân uásálistee kuálástussyergi seervi já kuávlulij
luándu- já pirâsseervij sehe sämmilij päikkikuávlust Sämitige ovdâsteijest kalga leđe fárustis väldikirje tâi västideijee dokument tuođâštiđ uásálistemvuoigâdvuođâ čuákkimân.
Kiännii kyelituálukuávlu jeessân meddâlorroom ij eesti aašij
kieđâvuššâm já almosčuákkim toollâm.
Kyelituálukuávlu vuossâmuu almosčuákkim čuákkimpevdikirje
njuolgimvátámâščujottâssáin lii luuhâmnáál IJP-kuávdáá nettisiijđoin
(http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kalatalousalueiden-ensimmaisetyleiskokoukset) čuákkim maŋa ucemustáá njuolgimvátámâšääigi
nuuhâm räi.

Jođetteijee kyelituáluäššitobdee

Markus Huolila

Kyelituáluäššitobdee

Jouni Hiltunen

Lahtoseh

Lahtos 1. Vááldus kuálástuslaavâst (379/2015): 23 §, 25 § já 26 §
Lahtos 2. IJP-kuávdáá oovdânpyehtim čuákkim äššiliston
Lahtos 3. Kyelituálu Kuávdášlito valmâštâllâm kyelituálukuávlu
mallinjuolgâdusah

Jyehim

Tiätu kyelituálukuávlu čuákkimpovdiittâs almostitmist lii almottum haldâttâhlaavâ (434/2003) 62 § miäldásâš almostiättunaddelmin Virallinen
lehti- loostâst 21.12.2018 ja 4.1.2019 (www.virallinenlehti.fi), IJP-kuávdáá
viermisiijđost (http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset) já kyelituálupalvâlusâid fällee toimâsoojij almottâstaavluin sehe almolávt almostuvvee aavisijn, ko ei. kuálástusvuoigâdvuođâ haldâšeijei
ohtâvuotâtiäđuh iä lah vijđáht finnimnáál.
Čuákkimpovdiittâs lii almostittum IJP-kuávdáá viermisiijđost
(http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kalatalousalueiden-ensimmaisetyleiskokoukset) ucemustáá 14 pirrâmpeivid ovdil čuákkim.

Lasseen IJP-kuávdáš puáhtá toimâttiđ čuákkimpovdiittâs šleđgâpoostâ
peht sierâ puávdejum äššitobdeid tâi toid, kiäh mudoi tom pivdeh.

LIITE 1
Vááldus kuálástuslaavâst (379/2015); 23 §, 25 § já 26 §
23 § Kyelituálukuávlu riävtálâš häämi, jesâneh já toimâorgaaneh
Kyelituálukuávluh láá almosriävtáliih seervih, moi ulmen lii ovdediđ kuávlus kyelituálu sehe
ovdediđ jesânij ohtsâštooimâ kyeliriggoduvâi kilelis kiävtu já hoittám ornim várás. Kyelituálukuávlu puáhtá toohâđ čonnâsmijd sehe haahâđ nommâsis tâi kevttimnáál omâduv.
Kyelituálukuávlu jesâneh láá kuávlu kuálástusvuoigâdvuođâ haldâšeijeeh sehe väldikodáliih
kuálástussyergi seervih. Eennâm- já meccituáluministeriö naanood luvâttâllâm väldikodálijn
kuálástussyergi seervijn vittâ ihán ain häävild.
Kyelituálukuávlu toimâorgaaneh láá almosčuákkim, stivrâ já toimâhovdâ.
Kyelituálukuávloid heiviitteh taan laavâ lasseen servilaavâ (503/1989) 11, 17, 20, 22, 24 §,
26 § 2 moomeent, 27–31 §, 35 § 2 moomeent já 36 §.
25 § Kyelituálukuávlu almosčuákkim
Kyelituálukuávlu meridemvääldi kiävttá almosčuákkim.
Čuávuváá kyelituálukuávlu jesânijn lii vuoigâdvuotâ oovtâ ovdâsteijei almosčuákkimist:
1) uásálâškodde, mast lii čäcikuávlu ucemustáá 50 hehtaarid;
2) uásálâškuddijd kulâhánnáá, vijđoduv peeleest ucemustáá 50 hehtaar stuárusij čäcikuávlui
omâsteijeeh;
3) tagareh kyelituálukuávlun kullee uásálâškuudij tâi uásálâškuddijd kulâhánnáá čäcikuávlui
omâsteijei juávhuh, kiäi haldâšem čäcikuávlui oohtân rekinistum vijđodâh lii ucemustáá 50
hehtaarid; juuvâst kuittâg ucemustáá 30 hehtaarid;
4) 23 § 2 momentist uáivildum väldikodálâš kuálástussyergi servi, eereeb astoääigi kuálásteijeid ovdâsteijee seervi, mast lii vuoigâdvuotâ kyevti ovdâsteijei.
Sierânâsvuáđustâslij kuálástushiäđui haldâšeijein lii vuoigâdvuotâ almosčuákkimist oovtâ
ohtsii ovdâsteijei.
Kyelituálukuávlu almosčuákkimist lii jieškiäst-uv ucemustáá 1 000 hehtaar čäcikuávluomâduv
ovdâsteijee ovdâsteijest kulmâ jienâ, ucemustáá 500 mutâ vuálá 1 000 hehtaar
čäcikuávluomâduv ovdâsteijee ovdâsteijest kyehti jienâ sehe eres jesânijd ovdâsteijee
ovdâsteijest ohtâ jienâ. Registeristum kuávlulijn seervijn, moi ulmen lii pirâs- tâi
luándusuojâlem ovdedem já mon njuolgâdusâi miäldásii toimâkuávlust kuálástuskuávlu tâi
ton uási lii sehe sämmilij päikkikuávlust Sämitiggeest lii kyelituálukuávlu almosčuákkimist
vuoigâdvuotâ oovtâ ovdâsteijei, kiäst lii čuákkimist mieldiorroom- já sárnumvuoigâdvuotâ,
mutâ ij jienâvuoigâdvuotâ.
Kyelituálukuávlust lii vuoigâdvuotâ pivdeđ almosčuákkimân äššitobdeid, kiäin lii čuákkimist
mieldiorroom- já sárnumvuoigâdvuotâ.
26 § Kyelituálukuávlu almosčuákkim pargoh
Kyelituálukuávlu almosčuákkim:
1) väljee stiivrâ;
2) meerrid ruttâtuálulopâttem naanoodmist já ovdâsvástádâsrijjâvuođâ mieđeetmist stiivrân;
3) naanood ihásii toimâ- já vaarijkevttimvuávám sehe ive kuhheeb ááigán kyeskee
toimâvuávám;
4) naanood oovdânpyehtim kevttim- já hoittámvuáváámin;
5) naanood oovdânpyehtim kyelituálukuávlu njuolgâdussân;
6) naanood sajanmáksuvaarij jyehimist čäcikuávlu omâsteijeid;
7) meerrid kyelituálukuávlun macâttum sajanmáksuvaarij kiävtust;
8) meerrid almosčuákkim, stiivrâ já toimâhoovdâ miärádâs njuolgimist.
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LIITE 2

Inarin

kalatalousalueen ensimmäisen yleiskokouksen asialista
1. Kokouksen avaaminen, ELY-keskuksen edustaja
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Hyväksytään äänestysluettelo ja osallistujaluettelo
4. Käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen esityslista
6. Inarin kalatalousalueen järjestäytyminen ELY-keskuksen päätöksen 13.12.2017 nro
1499/5730/2017 mukaisesti.
7. Valitaan kalatalousalueen hallitukseen vähintään 7 jäsentä (Kalastuslaki 27 §). Valitaan
hallituksen jäsenistä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi
8. Valitaan kalatalousalueen edustaja alueelliseen kalatalouden yhteistyöryhmään (kalastuslaki 33 §) ja edustajan varahenkilö
9. Käsitellään esitystä kalatalousalueen säännöiksi
10. Muut asiat
(esimerkiksi kalastuksenvalvojien valtuuttaminen, käyttö- ja hoitosuunnitelman valmistelusta keskusteleminen)
11. Keskustelu
12. Kokouksen päättäminen
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LIITE 3

… kalatalousalueen säännöt
Ohje
Mustalla tekstillä on kalastuslain vaatimat kohdat.
Muokattavat kohdat ovat sinisellä tekstillä. Muuta teksti lopullisessa versiossa mustaksi ja poista tämä ohjelaatikko. Muista myös täyttää yllä olevaan otsikkoon kalatalousalueen virallinen nimi siinä muodossa, kuin
ensimmäinen yleiskokous sen on hyväksynyt.
1§
Nimi, kotipaikka ja toimialue
Kalatalousalueen nimi on … ja sen hallinnon kotipaikkana on ….
Kalatalousalue käsittää seuraavat vesialueet: …. Karttaliite 1. Kalatalousalueen vesipinta-ala on yhteensä 232600 hehtaaria.
2§
Tarkoitus ja tehtävät
Kalatalousalueen tarkoituksena on kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää jäsentensä yhteistoimintaa 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 toimeenpano ja sen
vaikutusten 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 kalastuksen tarpeisiin;
7) vesialueen omistajien kalatalousalueelle siirtämät tehtävät;
8) viehekalastuksesta kertyneiden korvausvarojen jako vesialueen omistajille;
9) muut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulosohjaukseen sekä kalastuslakiin perustuvat
tehtävät
3§
Kalatalousalueen jäsenet ja kokousedustajien valinta
Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat sekä valtakunnalliset kalastusalan
järjestöt.
Seuraavilla kalatalousalueen jäsenillä on oikeus yhteen edustajaan yleiskokouksessa:
1) osakaskunta, jossa on vesialuetta vähintään 50 hehtaaria;
2) osakaskuntiin kuulumattomien, pinta-alaltaan vähintään 50 hehtaarin kokoisten vesialueiden
omistajat;
3) sellaiset kalatalousalueeseen kuuluvien osakaskuntien tai osakaskuntiin kuulumattomien vesialueiden omistajien yhteenliittymät, joiden hallinnoimien vesialueiden yhteenlaskettu pinta-ala on
vähintään 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.
Erityisperusteisten kalastusetuuksien haltijoilla on oikeus yleiskokouksessa yhteen yhteiseen edustajaan.
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Rekisteröidyillä alueellisilla yhdistyksillä, 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
kokousedustajien 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§
Toimielimet ja vastuu
Kalatalousalueen toimielimiä ovat yleiskokous, hallitus ja toiminnanjohtaja.
Kalatalousalueen toimielimen jäsenen ja toimihenkilön on hoitaessaan julkista hallintotehtävää
noudatettava hallintolakia, kielilakia, saamen kielilakia sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annettua lakia. Kalatalousalueen toimielimen jäseneen ja toimihenkilöön sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä silloin, kun he hoitaessaan julkista hallintotehtävää
käyttävät julkista valtaa.
5§
Yleiskokous ja koolle kutsuminen
Kalatalousalueen yleiskokous pidetään vuosittain ….kuun loppuun mennessä. Kokoukset kutsuu
koolle kalatalousalueen hallitus.
Ylimääräinen yleiskokous on pidettävä, kun kalatalousalueen yleiskokous on niin päättänyt, kalatalousalueen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se on tarpeen kalatalousalueen yleiskokouksen,
hallituksen tai toiminnanjohtajan päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen käsittelyä varten.
Kirjallinen ilmoitus kalatalousalueen yleiskokouksesta on lähetettävä postin tai sähköpostin välityksellä vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jokaiselle äänioikeutetulle jäsenelle, jonka osoite
on tiedossa. Kokouskutsu on samassa ajassa toimitettava kalatalousviranomaiselle. Lisäksi kokouskutsu julkaistaan 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 yksi hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi ja yksi jäsen varapuheenjohtajaksi
2) valitsee tilintarkastajan ja, jollei tilintarkastajaksi valita tilintarkastustoimistoa, varatilintarkastajan;
3) päättää tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuullisille henkilöille;
4) vahvistaa vuotuisen toiminta- ja varainkäyttösuunnitelman sekä vuotta pitempää aikaa koskevan
toimintasuunnitelman;
5) vahvistaa ehdotuksen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi;
6) vahvistaa ehdotuksen kalatalousalueen säännöiksi;
7) vahvistaa korvausvarojen jakamisen vesialueen omistajille;
8) päättää kalatalousalueelle palautuneiden korvausvarojen käytöstä;
9) päättää yleiskokouksen, hallituksen ja toiminnanjohtajan päätöksen oikaisemisesta.
7§
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Äänestysmenettely
Kalatalousalueen yleiskokouksessa on kullakin vähintään 1 000 hehtaarin vesialueomaisuutta edustavalla edustajalla kolme ääntä, vähintään 500 mutta alle 1 000 hehtaarin vesialueomaisuutta edustavalla edustajalla kaksi ääntä sekä muita jäseniä edustavilla edustajilla yksi ääni.
Yksi henkilö voi samanaikaisesti toimia enintään kolmen (3) äänivaltaisen jäsenen edustajana ja
käyttää niille kuuluvaa äänivaltaa. Pienten vesialueiden yhteenliittymää katsotaan tältä osin yhdessä
yhdeksi äänivaltaiseksi jäseneksi.
Yleiskokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai kalatalousalueen kokouksen niin päättäessä
myös tietoliikenneyhteyden kautta.
Kalatalousalueen yleiskokouksessa asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei
kokous toisin päätä. Asioiden käsittelyn pohjana on kalatalousalueen 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 puheenjohtajan 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 äänestysesitys.
Äänestys on toimitettava julkisesti, jollei joku paikalla olevista äänioikeutetuista toisin vaadi. Äänestyksen perusteella puheenjohtajan on todettava päätökseksi tulleen sen mielipiteen, jonka puolesta
on annettu eniten ääniä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide.
Vaaleissa tulevat valituksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla.
Vaalit suoritetaan suljetuin lipuin, paitsi jos yleiskokous yksimielisesti päättää avoimen äänestyksen
toimittamisesta. Suljettua lippuäänestystä suoritettaessa kukin äänioikeutettu kirjoittaa vaalilippuunsa niin monen henkilön nimen kuin on valittavia. Liian monta nimeä sisältävät vaaliliput hylätään.
8§
Kalatalousalueen hallitus
Kalatalousalueen hallitukseen kuuluu (seitsemän/yhdeksän/xx, kuitenkin vähintään 7) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen jäsenistä valitaan vuosittain kolmannes.
Kahtena ensimmäisenä vuotena hallitusjäsenten erovuoroisuus 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 läsnäolijat ja päätöksentekoon
osallistuneet sekä tehdyt päätökset.

9§
Kalatalousalueen hallituksen tehtävät
Kalatalousalueen hallituksen tehtävänä on:
1) yleiskokouksessa käsiteltävien asioiden valmistelu ja päätösten täytäntöönpano;
2) käyttö- ja hoitosuunnitelmaan kuuluvien tehtävien toimeenpano ja raportointi suunnitelman tavoitteiden toteutumisesta;
3) päätösten tiedoksianto;
4) kalastuksenvalvontaan liittyvien tehtävien hoidon järjestäminen; sekä
5) toiminnanjohtajan nimittäminen ja erottaminen.
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10 §
Toiminnanjohtajan tehtävät
Toiminnanjohtaja hoitaa kalatalousalueen juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toiminnanjohtajalla on kalatalousalueen nimenkirjoitusoikeus.
Toiminnanjohtaja vastaa siitä, että kalatalousalueen kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla 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 §
Pöytäkirja ja tiedoksiannot
Kalatalousalueen yleiskokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään kokouksen aika ja
paikka, läsnä olevat jäsenet, kokouksessa käsitellyt asiat, tehdyt päätökset sekä tapahtuneet äänestykset.
Pöytäkirja on puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän allekirjoitettava sekä pöytäkirjan tarkastajan tarkistettava ja varustettava tarkistusmerkinnällä mahdollisine huomautuksineen, mikäli pöytäkirjaa ei
valmiiksi kirjoitettuna julki lueta kokouksen päätteeksi.
Tarkistettu pöytäkirja pidetään asianomaisten nähtävänä kokouskutsussa mainitussa paikassa ja
kutsussa mainitusta päivästä lähtien vähintään 14 päivän ajan.
Kalatalousalueen päätökset kuulutetaan hallintolain mukaisella tavalla. Kalatalousalueen virallinen
ilmoitustaulu sijaitsee …
12 §
Toimihenkilöt
Kalatalousalueella voi olla kalastuksenvalvojia ja muita toimihenkilöitä, jotka kalatalousalueen hallitus ottaa toimeen ja vapauttaa tehtävistään.
13 §
Toiminta- ja tilikausi
Kalatalousalueen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Kalatalousalueen tilit ja vuosikertomus on
annettava tilintarkastajan tutkittaviksi ….kuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan on annettava lausuntonsa hallitukselle ….kuun .. päivään mennessä.
14 §
Nimen kirjoittaminen
Kalatalousalueen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja.
15 §
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 kalatalousalueen sääntöjen vastainen taikka poikkeaa siitä, mitä käyttö- ja hoitosuunnitelmassa on määrätty.
Jollei oikaisua suoriteta, voi oikaisuvaatimuksen tehnyt hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Oikaisuvaatimukseen ja muutoksenhakuun sovelletaan, mitä siitä on voimassa olevassa kalastuslaissa ja hallintolaissa säädetty.
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16 §
Sääntöjen muuttaminen
Kalatalousalueen sääntöjä voidaan muuttaa yleiskokouksen päätöksellä. Muutetut säännöt tulee
esittää kalatalousviranomaisen vahvistettavaksi.
Mikäli kalatalousalueen rajat muutetaan tai alue purkautuu, päättää kalatalousalueen yleiskokous,
miten omaisuus käytetään.
Muilta osin noudatetaan kalastuslakia ja sen nojalla annettuja asetuksia ja määräyksiä sekä yhdistyslain 11, 17, 20, 22, 24 §:ää, 26 §:n 2 momenttia, 27–31 §:ää, 35 §:n 2 momenttia ja 36 §:ää.
Nämä säännöt on hyväksytty kalatalousalueen yleiskokouksessa xx.xx.2019
Kalatalousalueen yleiskokouksen puolesta
____________________________

______________________________

______________________________
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