Kalacalousatueen kokous 11.2.2019

KOKO USPÖYTÄKIRJA
Enontekiön kalatalousalueen perustuva kokous
KokouaIka:

11.2.2019 klo 12.00—14.00

Kokouspaikka:

Enonteidön kunnanvirasto/valtuustosali

Kokouksen avaaminen, ELY-keskuksen edustaja
Katatalousneuvoja Jouni Hiltunen avasi kokouksen ja kertoi tulevasta
kalatalousalueen toiminnasta.
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§

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäldrjantarkastajaa ja
kaksi iläntenlaskijaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aarno Vuontisjärvi, sihteeriksi Kalevi
Keskitalo.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esa Aidantausta ja Veikko Ylitalo. Päätettiin, että
pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla ääntenlaskijoina.
Hyvillcsytilän iiänestysluettelo ja osallistujaluettelo
Todettiin äänioikeutetut jäsenet sekä äänimäärät
Lapin vapaa-ajankalastajat
Esa Aidantausta
Lapin vapaa-ajankalastajat
Tuomo Hyvönen
Kalatalouden keskusliitto Pro Agria
Kosti Hietala
Muotkajärven osakaskunta
Veikko Ylitalo
Metsähaltitus
Jarmo Huhtamella
Hetan osakaskunta
Aarno Vuontisjärvi

1 ääni
[äÄni
1 äÄni
1 ääni
3 ääntä
2 ääntä

Valtakirja
Valtakirja
Valtakirja
Valtakirja
Valtakirja
Valtakirja

Muut paikalla olleet:
Ilari Kinnunen, rajajokikomissio
Jouni Hiltunen
Timo Väänänen
Jyrki Kehus
Veikko L Katavuopio
Klemcntti Näkkttläjärvi, tulkki
Kalevi Keskitalo
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valtakirja

Käsitellään kokouksen laitilsuus ja päätäsvaltaisuus
Kokous todettiin lailhisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouksesta oli kuulutettu ELY:n verkkosivuilla sekä Lapin Kansa lehdessä 2.1.2019
Hyvltksytään kokouksen esityslista

Hyväksyttiin asialistan mukainen työj ärjestys.
Kalatalousalueen järj estilytyminen
Enontekiön kalatalousalue järjestäytyi ELY-keskuksen päätöksen 13.12.2017 aro
1498/5730/2017 mukaisesti.

Pöyulkirjan Larkastajien nimikirjainiet.

Katatalousatueen kokous [1.2.2019
—
ICatatalousalueeii mi Ititu ksen valinta
Hallitukseen valittiin Antti Stoor, Ossi Vätitalo, Jyrki Kehus, Tuomas S. Palojärvi,
Veikko Ylitalo, Veikko 1. Kotavuopio, Reijo Mannela, Tuomo Hyvönen, Jarmo
Huhtamel la
Puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Kehus ja varapuheenjohtajaksi Veikko 1. Kotavuopio

$

Edustajan valinta alueelliseen kalatalouden yhteistyöryhmiliin
Varsinaiseksi edustajaksi valittiin Jyrki Kehusja varaedustajaksi Veikko 1.
Kotavuopio
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Ki!sitclllfln esitystä kalatalousalucen siliinnöiksi
Hallituksen tehtäväksi annettiin valmistella kalatalousalueen säännöt ja tuo ne yleisen
kokouksen vahvistettavaksi.

10
10. 1

Muut asiat
Edustajan niin eäminen Kemi- Ounasj tien vaelluskalntyö ryhmään
Vaelluskalatyöryhmätln toimikaudelle 2019 valittiin kalatalousalueen edustajaksi Jyrki
Kehus. Varaedustajan valitsee myöhcrmnin kalatalousalueen hallitus.
Kcslcustelu
Keskusteltiin mm. Rajajokikomission menettelystä Könkämäenon ja Kitpisjärven
vesistöalueella.
Todettiin, että olisi hyvä jos MMM:n vai itsemassa ohjausryhxnässä olisi paikallinen
edustus.
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Puheenjohtaja pä’dtti kokouksen klo 14.00

Pöytäkirjan allcldrjoitukset
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Aarno Vuontisjärvi, puh.joht.

PÖytkirjan tarkastajicn niinikrjaimet.
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Kalevi Keskitalo, sihteeri

:t%
Esa Aidantausta
pöytäkirjantarkastaja
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Veikko Ylitalo
pöytäkirjantarkastaja

OIKAISU VAATIMUSOSOITUS
Se, jonka oikeutta kalatalousalueen yleiskokouksen tai hallituksen taikka toiminnanjohtajan 27 §:n 3
momentin nojalla 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. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja allekirjoittaminen
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
vaaditaan 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
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän
nimi ja kotikunta. Oikaisua vaativan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
oikaisuvaatimuskirjelmä.
Oikaisuvaatimuksen liitteet
Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä
oikaisunalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
tiedoksisaantitodistus tai 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
toimitettu viranomaiselle
-

-

-

-

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimusaika on 30 päivää. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä.
Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:
-Päätöksen julkaisupäivä ELY-keskuksen verkkosivuilla
-Jos päätös on luovutettu asianomaiselle, asianomaisen asiamiehelle tai lähetille, tiedoksisaantipäivä
ilmenee päätöksessä olevasta leimasta
-Jos päätös on lähetetty saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodistuksesta
-Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä päivänä
postituspäivästä, jollei muuta ilmene
-Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle
(sijaistiedonanto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä
tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä.
Oikaisuvaatimuskirjelmän toimittaminen
Oikaisuvaatimuskirjelmän voi toimittaa kalatalousalueelle henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin
välityksellä, postitse maksettuna postilähetyksenä, telekopiona tai sähköpostina. Oikaisuvaatimuksen
lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava kalatalousalueelle virkaaikana ennen 30 päivän määräajan päättymistä, jotta oikaisuvaatimus voidaan tutkia. Jos määräajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, määräaika jatkuu kuitenkin seuraavan arkipäivän virka-ajan päättymiseen.
Oikaisuvaatimukseen annettava päätös on maksuton.
Yhteystiedot
Enontekiön kalatalousalue
Puheenjohtaja: Jyrki Kehus
Osoite: Ounastie 219 99400 Enontekiö
Puhelin: 0400 341 409

