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Aanar1 kueʹlltäällvuuʹd vuõssmõs takaisååbbar
Lappi jieʹllemvueʹǩǩ-, trafikk- da pirrõskõõskõs kåčč kueʹllšeeʹllemlääʹjj
(379/2015) 129 § vuäivva õʹhtte Aanar kueʹlltäällvuuʹd vuõssmõs takaisåbbar.
Täävtõsjoukk

Såbbra liâ tiõrvv puättam kueʹlltäällvuuʹd vuäzzla, kook liâ vuuʹd
kueʹllšeeʹllemvuõiggâdvuõđ vuäʹmsteei di väʹlddkååddla
kueʹllšeeʹllemvuuʹd organisaatio. Såbbra vueiʹtte vuässõõttâd še vooudlaž luâtt- da pirrõsorganisaatioi di säʹmmlai dommvuuʹdest Sääʹmtiiʹǧǧi
võboršeeʹǩǩ di jeeʹrab koččum äʹšštobddi.
Kueʹlltäällvuuʹd raaj
https://hkp.maanmittauslaitos.fi/hkp/published/fi/19522056-1d07-4841b9f0-4398367311dd.

Sååbbaräiʹǧǧ da –päiʹǩǩ Keskiviikko 6.2.2019 klo 17:00 alkaen
Ivalon kunnantalo, valtuustosali
Piiskuntie 2, 99800 Ivalo
Såbbar miârktõs

Lokku välddmõš

Kueʹlltäällvuuʹd vuõssmõs takaisååbbar ouddm. tuʹmmai kueʹlltäällvuuʹd
riâššõõttmõõžžâst, vaalaš halltõõzz da valmštââll vuâkkõõzzid
tuåimmjummžes diõtt JTP-kõõskõõzz raʹvvjem diõtt. Mieʹlddõõzzâst 1.
liâ vääʹldelm kueʹllšeeʹllemlääʹjjest kuõskeeʹl ouddm. kueʹlltäällvuuʹd
vuäzzlaid da takaisåbbar. JTP-kõõskõõzz čuäjtõs såbbar äʹššlisttân lij
mieʹlddõssân 2. Kueʹlltääl Kõõskõsleett valmštem kueʹlltäällvuuʹd
mallvuâkkõõzz liâ mieʹlddõssân 3.
Sååbbar älgg kueʹlltäällvuuʹd vuäzzlai äʹššǩiiʹrji taʹrǩǩummšin, da
juätkkai kõõskteʹǩânai vuässõõttiliist/jiõnstemloǥstõõǥǥ valmštõõđeen.
Såbbra vuässõõđi âlgg varrjõõttâd čuäʹjted jiijjâs persoonvuõđ di väʹlddvuõtt kueʹlltäällvuuʹd vuäzzliʹžžen.
Što čääʹccvuuʹd vuäʹmsteei, vueʹssneǩ-kååʹdd leʹbe čääʹccvuuʹdi
vuäʹmsteeʹji õhttvuõtt võboršeeʹǩǩ vuässõõttâmvuõiggâdvuõtt da
jiõnstemvuõiggâdvuõtt takaisåbbrest vueiʹtet tuõttâd, âlgg vuässõõđi
pâʹstted čuäʹjted, mõõn ǩiiddâlmregisterjuâǥǥtõõzz leʹbe -juâǥǥtõõzzid
(ǩiiddâlmregisternââmar) son eeʹttkâstt, da što suʹst lij lääǥǥlaž
vuõiggâdvuõtt eeʹttkâʹstted täid juâǥǥtõõzzid.

Kueʹlltäällvuuʹd nõmm ELY-kõõskõõzz 13.12.2017 uʹvddem kueʹlltäällvuuʹd raaji raavummuž kuõskki
tuʹmmstõõǥǥ meâldliʹžžen. Kueʹlltäällvuuʹd nõmm raʹvvjet vuâkkõõzzi priimmõõžž õhttvuõđâst.
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Lââʹssen såbbra vuässõõđjest kueʹllšeeʹllemlääʹjj organisaatio da
vooudlai luâtt- da pirrõsorganisaatioi di säʹmmlai dommvuuʹdest
Sääʹmteeʹǧǧ võboršeeʹǩǩest feʹrttai leeʹd mieʹldd väʹlddǩeʹrjj leʹbe
vaʹstteei äʹššpõʹmmai čuäʹjted vuässõõttâmvuõiggâdvuõđ såbbra.
Koon-ne kueʹlltäällvuuʹd vuäzzla meädda åårrmõš ij cõõgg aaʹšši
ǩiõtt’tõõllmõõžž da takaisåbbar âânnmõõžž.
Kueʹlltäällvuuʹd vuõssmõs takaisåbbar sååbbarpåʹrddǩeʹrjj
vuõiǥeemõõlǥtemčuäjtõõzzineez lij lookkâmnalla ELY-kõõskõõzz
neʹttseeidain (http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kalatalousalueiden-ensimmaiset-yleiskokoukset) såbbar mâŋŋa uuʹccmõsân vuõiǥeemõõlǥtemääiʹj puuttmõõžž räjja.

Jååʹđteei kueʹlltäälläʹšštobddi

Markus Huolila

Kueʹlltäälläʹšštobddi

Jouni Hiltunen

Mieʹlddõõzz

Mieʹlddõs 1. Vääʹldelm kueʹllšeeʹllemlääʹjjest (379/2015): 23 §, 25 § da
26 §
Mieʹlddõs 2. JTP-kõõskõõzz čuäjtõs såbbar äʹššlisttân
Mieʹlddõs 3. Kueʹlltääl Kõõskõsleett valmštõõllâm kueʹlltäällvuuʹd
mallvuâkkõõzz

Jueʹǩǩmõš

Teâtt kueʹlltäällvuuʹd såbbrakåččmõõžž čõõđtummšest lij iʹlmmtum
vaaldšemlääʹjj (434/2003) 62 § meâldliʹžžen takaiteâttânouddmõššân
Veerjlaž gaʹzeââʹtest 21.12.2018 da 4.1.2019 (www.virallinenlehti.fi), JTPkõõskõõzz neʹttseeidain (http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset) da
kueʹlltäällkääzzkõõzzid taʹrjjeei tuåimmsõõʹji iʹlmmtemtaaulin di takainalla iʹlmmstõõvvi gaʹzeââʹtin, ǥu ouddm. kueʹllšeeʹllemvuõiggâdvuõđ
vuäʹmsteeʹji õhttvuõđteâđ jeäʹla nuʹtt puârast vuäǯǯamnalla.
Såbbrakåččmõš lij õlmstõttum JTP-kõõskõõzz neʹttseeidain
(http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kalatalousalueiden-ensimmaiset-yleiskokoukset) uuʹccmõsân 14 suutk ouddâl såbbar.

Lââʹssen JTP-kõõskõs vuäitt tuåimted såbbrakåččmõõžž neʹttpååʹštin
jeeʹrab kåččmid äʹšštobddjid leʹbe tõn muđoi raukkjid.

LIITE 1
Vääʹldelm kueʹllšeeʹllemlääʹjjest (379/2015); 23 §, 25 § da 26 §
23 § Kueʹlltäällvuuʹd vuõiggâdvuõđlaž ååʹbleǩ, vuäzzla da tuåimmorgaan
Kueʹlltäällvuuʹd liâ õõlmâsvuõiggâdvuõđla õutstõõzz, kooi miârktõssân lij viikkâd ooudâs
vuuʹdes kueʹlltääl di õõuʹdeed vuäzzlai õhttsažtuåimmjummuž kueʹllreeʹǧǧesvuõđi ǩeâllʼjeei
âânnmõõžž da hååid jäʹrjstem diõtt. Kueʹlltäällvuʹvdd vuäitt tuejjeed čõnnõõttâmpõʹmmjid di
haʹŋǩǩeed nõmmses leʹbe ââʹnnemnalla jällmõõžž.
Kueʹlltäällvuuʹd vuäzzla liâ vuuʹd kueʹllšeeʹllemvuõiggâdvuõđ vuäʹmsteei di väʹlddkååddla
kueʹllšeeʹllemvuuʹd organisaatio. Mädd- da meäʹcctäällministeria raavad loǥstõõǥǥ
väʹlddkååddlain kueʹllšeeʹllemvuuʹd organisaatioin vittân eeʹjjes vuârast.
Kueʹlltäällvuuʹd tuåimmorgaan liâ takaisååbbar, halltõs da tuejjeemjååʹđteei.
Kueʹlltäällvuuʹdid suåvldet tän lääʹjj lââʹssen õutstõslääʹjj (503/1989) 11, 17, 20, 22, 24 §, 26 §
2 momeeʹnt, 27–31 §, 35 § 2 momeeʹnt da 36 §.
25 § Kueʹlltäällvuuʹd takaisååbbar
Kueʹlltäällvuuʹd mieʹrreemvääʹld âânn takaisååbbar.
Puõʹtti kueʹlltäällvuuʹd vuäzzlain lij vuõiggâdvuõtt õõut võboršekka takaisåbbrest:
1) vueʹssneǩ-kåʹdd, koʹst lij čääʹccvuuʹd uuʹccmõsân 50 hehtaar;
2) vueʹssneǩ-kooʹddid kuulteʹm, vuʹvddšorrâdvuõđ mieʹldd uuʹccmõsân 50 hehtaar šõõra
čääʹccvuuʹdi vuäʹmsteei;
3) nåkam kueʹlltäällvõudda kuulli vueʹssneǩ-kooʹddi leʹbe vueʹssneǩ-kooʹddid kuulteʹmes
čääʹccvuuʹdi vuäʹmsteeʹji õhttvuõđ, kooi vaaldšmi čääʹccvuuʹdi õʹhttelaʹsǩǩuum
vuʹvddšorrâdvuõtt lij uuʹccmõsân 50 hehtaar; jooǥǥâst kuuitâǥ uuʹccmõsân 30 hehtaar;
4) 23 §:n 2 momeeʹntest miârktum väʹlddkååddlaž kueʹllšeeʹllemvuuʹd organisaatio, lokku
vääʹldǩani luõvâsvuõttääiʹj kueʹllšiiʹll’jid eeʹttǩeei organisaatio, koin lij vuõiggâdvuõtt kuõʹhtte
võboršekka.
Spesiaalvuâđđsaž kueʹllšeeʹllemouddõõzzi vuäʹmsteeʹjin lij vuõiggâdvuõtt takaisåbbrest õõut
õhttsaž võboršekka.
Kueʹlltäällvuuʹd takaisåbbrest lij ǩeäʹst-a uuʹccmõsân 1 000 hehtaar čääʹccvuʹvddjällmõõžž
eeʹttǩeei võboršeeʹǩǩest kolmm jiõn, uuʹccmõsân 500 leša vuâlla 1 000 hehtaar
čääʹccvuʹvddjällmõõžž eeʹttǩeei võboršeeʹǩǩest kueʹhtt jiõn di jeeʹres vuäzzlaid eeʹttǩeei
võboršeeʹǩǩin õhtt jiõnn. Rekisterõsttum vooudlaž õutstõõzzin, kooi miârktõssân lij pirrõõzzleʹbe luâttsuõjjeem ooudâsviikkmõš da koon vuâkkõõzzi meâldlaž tuåimmjemvuuʹdin
kueʹllšeeʹllemvuʹvdd leʹbe pieʹǩǩ tõʹst åårr di säʹmmlai dommvuuʹdest Sääʹmteeʹǧǧest lij
kueʹlltäällvuuʹd takaisåbbrest vuõiggâdvuõtt õõut võboršekka, ǩeäʹst lij såbbrest poddåårrmõš- da särnnamvuõiggâdvuõtt, leša ij jiõnstemvuõiggâdvuõtt.
Kueʹllšeeʹllemvuuʹdest lij vuõiggâdvuõtt kåččad takaisåbbra äʹšštobddjid, koin lij såbbrest
poddåårrmõš- da särnnamvuõiggâdvuõtt.
26 § Kueʹlltäällvuuʹd takaisåbbar tuej
Kueʹlltäällvuuʹd takaisååbbar:
1) vaalaš halltõõzz;
2) tuʹmmai teäʹǧǧââʹnnemčiõʹlǧǧtõõzz raavummšest da vasttõsvääʹld miõttmõõžžâst
halltõʹsse;
3) raʹvvjed eeǥǥaž tuåimmjem- da vääʹrââʹnnemplaan di eeʹjj kuuʹǩǩab ääiʹj kuõskki
tuåimmjemplaan;
4) raʹvvjed ehdtõõzz âânnmõš- da håiddjemplaanân;
5) raʹvvjed ehdtõõzz kueʹlltäällvuuʹd vuâkkõssân;
6) raʹvvjed koʹrvveemvääʹri juâkkmõžž čääʹccvuuʹd vuäʹmsteeʹjid;
7) tuʹmmjed kueʹlltäällvõudda maacctum koʹrvveemvääʹri âânnmõõžžâst;

8) tuʹmmjed takaisåbbar, halltõõzz da tuejjeemjååʹđteei tuʹmmstõõǥǥ vuõiǥummšest.
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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.
Rekisteröidyillä alueellisilla yhdistyksillä, joiden tarkoituksena on ympäristön- tai luonnonsuojelun
edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kalatalousalue tai osa siitä sijaitsee on
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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§
Äänestysmenettely

7/8

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.
16 §
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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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