PÖYTÄKIRJA
kunnan
Inarin kalatalousalueen perustavan kokouksen pöytäkirja 6.2.2019 klo 17.00 Inarin

valtuustosali
1. Kokouksen avaus.
Lapin ELY- keskuksen edustaja Jouni Hiltunen avasi tilaisuuden ja selosti
ei ollut
perustavan kokouksen kokouskutsua ja kokouksen luonnetta. Kokousväellä
kuullusta mitään kysyttävää.
2. Kokouksen järjestäytyminen.
Esittely:
iksi ja
Kokouksen avaaja pyysi esityksiä kokouksen puheenjohtajaksi, sihteer
ina.
kahdeksi pöytäkirjan tarkastajaksi jotka toimivat samalla ääntenlaskijo
Käsittely:
ella esitti
Kari Akujärvi esitti kokouksen puheenjohtajaksi Kari Kyröä. Jarmo Huhtam
elisesti pitää 5
kokouksen puheenjohtajaksi Markku Seppästä. Kokous päätti yksimi
nsä
vetävä
i
ilmoitt
minuutin neuvottelutauon. Tauon jälkeen Kari Akujärvi
ta. Muita
esityksensä pois. Aslak Pekkala esitti kokouksen sihteeriksi Hannu Paanas
tarkastajiksi
esityksiä ei ollut. Aslak Pekkala esitti tämän kokouksen pöytäkirjan
Muita
ina.
laskijo
äänten
a
Kari Kyröä ja Pentti Pennasta, jotka toimivat samall
esityksiä ei ollut.
—

Päätös:
en
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Seppänen ja Hannu Paanan
n Kari Kyrö ja
sihteeriksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittii
Pentti Pennanen
3. Hyväksytään äänestys- ja osallistujaluettelo
Esittely:
lueteltu
Kalatalousalueen kokouksen äänioikeutetut jäsenet ja järjestöt on
kalastuslain 25 §:ssä.
Seuraavilla kalatalousalueen jäseniflä on oikeus yhteen edustajaan
yleiskokouksessa:
1) osakaskunta, jossa on vesialuetta vähintään 50 hehtaaria;
rin kokoisten
2) osakaskuntiin kuulumallomien, pinta-alaltaan vähintään 50 hehtaa
vesialueiden omistajat;
kuntiin
3) sellaiset kalatalousalueeseen kuuluvien osakaskuntien tai osakas
oimien
hallinn
joiden
ät,
kuulumattomien vesialueiden omistajien yhteenhiillym
a kuitenkin
vesialueiden yhteenlaskettu pinta-ala on vähintään 50 hehtaaria; joess
vähintään 30 hehtaaria;
järjestö, lukuun
4) 23:n 2 momentissa tarkoitettu valtakunnallinen kalastusalan
kahteen
ottamatta vapaa-ajan kalastajia edustavaa järjestöä, jolla oikeus
edustajaan.
kouksessa
5) Erityisperusteisen kalastusetuuksien haltijoilla on oikeus yleisko
yhteen yhteiseen edustajaan.
hehtaarin
Kalatalousalueen yleiskokouksessa on kullakin vähintään 1000
vesialueomaisuutta edustavalla edustajatla kolme (3) ääntä.
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valla edustajalla
Vähintään 500 mutta alle 1000 hehtaarin vesialueomaisuutta edusta
kaksi (2) ääntä.
Muita jäseniä edustavalla edustajalla yksi (1) ääni.
istön- tai
Rekisteröidyllä alueellisilla yhdistyksillä, joiden tarkoituksena on ympär
ella
ta-alue
toimin
luonnonsuojelun edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella
kalatalousalue tai sen osa sijaitsee sekä saamelaisten kotiseutualueella
edustajaan,
Saamelaiskäräjillä on kalatalousalueen yleiskokouksessa oikeus yhteen
eutta.
äänioik
ei
jolla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta
on
Kalatalousalueella on oikeus kutsua yleiskokoukseen asiantuntijoita, joilla
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Käsittely:
Ely-keskuksesta
Äänioikeutettujen jäsenien valtakirjat ja äänimäärät tarkastivat Lapin
ta-alat
ouni Hiltunen ja Timo Väänänen. Kalastusoikeuden haltijoiden vesipin
äänioikeutetut
ksen
tarkistettiin maanmittauslaitoksen rekisteritiedoista. Tämän kokou
jäsenet todettiin valtakirjojen perusteella.
jat;
Kokouksessa oli läsnä seuraavat ää nioikeutetut vesialueiden edusta
1.Osakaskunta, jossa on vesialueifa vähintään 50 hehtaaria:
Aäniä
Osakaskunta
Edustaja
2
kunta
osakas
järvi
Teuvo Katajamaa Koppelo-Aku
2
Jarmo Huhtamella Törmäsen osakaskunta
1
Veskoniemen osakaskunta
Timo Latvala
1
Pentti Pennanen Kyrön lohkokunnan osakaskunta
1
Kyrön osakaskunta
Aslak Pekkala
rin
2. Osakaskuntiin kuulumaftomien, pinta-alaltaan vähintään 50 hehtaa
kokoisten vesialueiden omistajat:
Aäniä
Omistaja
Edustaja
3
Metsähallitus
Markku Seppänen
3
Inarin yhteismetsä
Kari Akujärvi
1
Martti Sotaniemi Talon 148-405-16 vesialueet
3. Suomen sisävesikalastajien liitto
Edustaja
Arto Mero
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4. Muiden järjestöjen edustajat
Järjestö
Edustaja
Lapin vapaa-ajan kalastajat
Erkki Soininen
Lapin vapaa-ajan kalastajat
Aarre Seurujärvi
Pro Agria Lappi
Aslak Pekkala

Aäniä
1
1
1

ät ry
5. Suomen luonnonsuojeluyhdistyksen Lapin piirllinarin luonnonystäv
eutta
Ei äänioik
Edustaja
Vesa Luhta
6. Saamelaiskäräjät
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Edustaja
Heikki Pallo

Ei äänioikeutta

Jätetyt valtakirjat ja osallistujaluettelo äänimäärineen ovat tämän pöytäkirjan
arkistokappaleen liitteenä.
Päätös:
Äänestys-ja osallistujaluettelo hyväksyttiin. Pöytäkirjan kohtien 1-4 äänioikeutetut
jäsenet ja äänimäärät hyväksyttiin. Päätösvaltaisten jäsenien yhteinen äänimäärä oli
18 ääntä. Muilla kohtien 5 ja 6 osallistujilla oli läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei
äänestys- eikä päätöksenteko-oikeutta.

Tulkkeina toimivat Neeta Jääskö ja Hilkka Fofonoff. Tulkkausta ei kokouksessa
tarvittu.
loVirallisten kokousedustajien lisäksi paikalla oli Tuomas Kiprianoff, joka pyysi läsnäo
oikeutta. Ehdotus hyväksyttiin.
Vesa Luhta pyysi kokoukselta saada tehdä kokouksesta jutun lnarilainen
paikallislehteen, koska toimittaja Jaakko Peltomaa ei ollut paikalla. Kokous ei nähnyt
estettä jutun kirjoittamiseen.
4.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Esitys:
Kokouskutsu oli julkaistu Ely-keskuksen verkkosivulla (http :Ilwww.ely
keskus.fi/web/ely/ka(atalousalueiden-ensimmaiset-yleiskokoukset
doksiantona Virallisessa lehdessä
). Lisäksi kokouskutsu oli julkaistu yleistie
skuksen
21.12.2018 ja 4.1.2019 ja Lapin Kansa -sanomalehdessä 2.1 .2019 ja Ely-ke
kalatalouspalveluja tarjoavien toimistojen ilmoitustauluilla.
Käsittely:
Jouni Hiltunen selosti kokouskutsua ja sanoi sen olevan lain mukainen.
Päätös:
ja
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu
kuulutus ovat tämän pöytäkirjan liitteenä.
5.Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Esittely:
Kokous esityslista oli toimitettu kokouskutsun mukana.
Käsittely
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi
Päätös
lään
Esityslista hyväksyttiin seuraavin lisäyksin: Kohdassa 10 muut asiat käsitel
ja
aa
yleiskeskusteluna kalatalousalueen käyttö ja hoitosuunnitelman laadint
ä. Esityslista
aikataulua, Inarin kalastussääntöä ja Saamelaiskäräjien edustajan esityst
on pöytäkirjan liitteenä.
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ksen
6.lnarin kalatalousalueen järjestäytyminen ELY-keskuksen päätö
13.12.2017 nro 14491573012017 mukaisesti.
Esitys:
misesta
Jouni Hiltunen esitteli Lapin Ety-keskuksen päätöksen. Päätös alueen perusta
ja rajoista on nähtävillä Ely-keskuksen verkkosivulla (httpilwww.ely
4bakeskus.fi/documents/1 0191/28087381 /lnari. pdf/O5ea25cb-4396-4b20-b
ccl 2d71 8009b)
Käsittely:
heijastetbin
Sihteeri jakoi toimintapiirin värikartat kokousedustajille ja lisäksi toimintapiiri
valkokankaalle värikarttana.
Päätös:
rajat ja
Kokous hyväksyi yksimielisesti Inarin kalatalousalueen toimintapiirin
mukaisesti ja
017
kalatalousalue järjestäytyy Lapin ELY-keskuksen päätöksen 13.12.2
näin ollen edellytykset toiminnan käynnistämiselle ovat olemassa.
istä yksi
7.Valitaan kalatalousalueen hallitus. Valitaan hallituksen jäsen
uoroiset jäsenet ja
puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Valitaan erov
ista
päätetään hallituksen jäsenien palkkioista ja kulukorvauks
Esitys: Hallituksessa tulee olla vähintään 7 jäsentä (Katastuslaki 27
hallituksen enimmäisjäsenmäärän ja hallituksen.

§).

Kokous valitsee

toisen toimintavuoden
Kokous päättää ketkä ovat erovuorossa 1. toimintavuoden, ketkä
roisuus tulee jäsenelle
ja ketkä kolmannen toimintavuoden jälkeen. Sen jälkeen erovuo
kolmen toimintavuoden jälkeen.
etovuorossa olevat.
Toinen mahdollisuus on arpoa ensimmäisenä ja toisena vuona
. Sen jälkeen
Kolmantena toimintavuotena ovat erovuorossa loput hallituksen jäsenet
erovuoroisuus tulee hallituksen jäsenelte joka 3. vuosi.
Käsittely:
jäsentä. Muita
Aslak Pekkala esitti hallituksen jäsenmääräksi enintään yhdeksää
Yrjö Mattilaa, Arto
esityksiä ei tehty. Astak Pekkala esitti hallitukseen, Kati Kyröä,
Pekkalaa,
Meroa, Erkki Soinista, Jarmo Huhtamellaa, Teuvo Katajamaata, Aslak
Pekka
kseen
hallitu
Markku Seppästä ja Jouko Lepistöä. Markku Seppänen esitti
Kokkosta, Ari Savikkoa, Tuomas Kiprianoffia ja Anja Kaarettia.
si sellaisiksi
Vesa Luhta toivoi hallitukseen erilaista kalastavaa väkeä. Hän mainit
kseen naisedustusta
Tuomas Kiprianoffin ja Pekka Kokkosen. Heikki Paltto toivoi hallitu
ja mainitse sopivaksi Anja Kaarettia.
tyneen
Ennen äänestyksen aloittamista ilmoitti Heikki Paltto Arja Kaarretin kieltäy
koska hänetkin
ehdokkuudesta. Tuomas Kiprianoff pyysi kokoukselta saada esittäytyä,
oli esitetty hallitukseen. Tuomas sai luvan esittäytyä.
si,
Koska oli esitetty enemmän kuin yhdeksän henkilöä hallituksen jäsenik
eutetuille
äänioik
jakoi
i
suoritettiin lippuäänestys puheenjohtajan esityksestä. Sihteer
puolen
toiselle
vaalilipun, jonka leimatulla puolen oli äänestäjän käyllämä äänimäärä ja
t ääniliput
äänestäjä kirjoitti enintään yhdeksän nimeä hallituksen jäseniksi. Suljetu
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ja
tuotiin sihteerin pöydälle. Äänten laskemisen suorittivat ääntenlaskijat Kari Kyrö
Pentti Pennanen. Äänestystulos oli seuraava:
Henkilö
Kari Kyrö
Jarmo Huhtamella
Aslak Pekkala
Markku Seppänen
Erkki Soininen
Arto Mero
Teuvo Katajamaa
Yrjö Mattila
Pekka Kokkonen
Jouko Lepistö
Ari Savikko
Tuomas Kiprianoff

äänet
18
18
18
18
17
15
15
14
9
$
7
5

Yhtään äänestyslippua ei hylätty.
Kari Kyröä ja
Aslak Pekkala esitti kalatalousalueen hallituksen puheenjohtajaksi
stosta tehty. Tässä
varapuheenjohtajaksi Yrjö Mattilaa. Muita esityksiä ei puheenjohtaji
ajaksi.
vaiheessa Kari Kyrö poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn

Päätös:
jäsentä. Hallitukseen
Kalatalousalueen hallituksen jäsenmääräksi päätettiin yhdeksän
en, Jarmo
valittiin äänestyksen perusteella Kari Kyrö, Yrjö Mattila, Erkki Soinin
Pekkala ja Pekka
,
Aslak
Huhtamella, Arto Mero, Teuvo Katajamaa, Markku Seppänen
heenjohtajaksi Yrjö
Kokkonen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Kyrö ja varapu
Mattila. Kari Kyrö kiitti kokousta saamastaan luottamuksesta.
Äänestysliput ovat pöytäkirjan arkistokappaleen liitteenä.
tiin arvan nostolla.
Hallituksen jäsenien erovuoroisuus kolmivuotiskaudeksi ratkais
ella ja Arto Mero.
Huhtam
o
Ensimmäisenä vuotena ovat erovuorossa Kari Kyrö, Jarm

Pekkala ja Yrjö
Seuravaalla kaudella erovuorossa ovat Markku Seppänen, Aslak
Erkki Soininen ja
Mattila. Kolmannella kaudella erovuorossa ovat Pekka Kokkonen,
Teuvo Katajamaa.
Esitys hallituksen jäsenien palkkioista ja kulukorvauksista

1200 euroa
Aslak Pekkala esitti hallituksen puheenjohtajan kulukorvaukseksi
maksetaan puolet
toimintavuotena sisältäen puhelin ja ATK kulut. Kulukorvauksesta
kokouspalkkioksi
ten
jäsen
kesäkuun lopussa ja puolet joulukuun lopussa. Hallituksen
selta. Pöytäkirjan
esitettiin 80 euroa puheenjohtajalle ja jäsenille 60 euroa kokouk
maksetaan valtion
tarkastajien palkkioksi esitettiin 30 euroa/pöytäkirja. Matkakulut
sia.
matkustussäännön mukaisesti. Kokouspalkkiot ovat verolli
Päätös
Palkkiot ja kulukorvaukset maksetaan esityksen mukaisesti.
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iseen
8.Valitaan kalatalousalueen edustaja ja edustajan varahenkilö alueell
33
§)
kalatalouden yhteistyöryhmään (kalastuslaki
Käsittely:
ta. Muita
Aslak Pekkala esitti edustajaksi Kari Kyröä ja varahenkilöksi Erkki Soinis
esityksiä ei ollut.
Päätös:
Edustajaksi valittiin Kari Kyrö ja varahenkilöksi Erkki Soininen
9.Käsitellään esitystä kalatalousalueen säännöiksi
Esittely:
päättää siitä.
Jouni Hiltunen kertoi säännön luonteesta ja toivoi, että tämä kokous voisi

ja
mikäli muutoksia siihen tulee, niin ne käsitellään kalatalousalueen kokouksessa
Lapin ELY- keskus vahvistaa muutokset.

rajoiksi on
Ely-keskuksen päätöksestä Inarin ja Lokka-Porttipahta kalatalousalueiden
us
o-oike
hallint
tehty valitus hallinto-oikeuteen. Päatöstä ei ote vielä saatu. Mikäli
jä
sääntö
kumoaa tai muuttaa Ely-keskuksen päätöstä kalatalousalueen rajoista, niin
n tehdä
muutetaan 1:n osalta myöhemmin. Muutos on tekninen ja se voidaa
hallituksen toimesta.
Käsittely:
mallisääntöjen
Kokouksen sihteeri oli laatinut esityksen kalatalousalueen säännöksi
t.
pohjalta. Mallisäännöissä on kalastuslaissa mainitut lakisääteiset tehtävä
vat lisäykset.
Lakisääteisten tehtävien lisäksi kalatalousalueen kokous tekee tarvitta
essa
selosta
in
sihteer
la
Sääntöehdotus käytiin pykälittäin puheenjohtajan johdol
tarvittaessa kohtia puheenjohtajan pyynnöstä.
Päätös:
mikäli muutos
Sääntöjä voidaan muuttaa esittelyn mukaisesti hallituksen päätöksellä
tä rajaa
koskee vain teknisiä muutoksia esimerkiksi pinta-aloja tai maantieteellis
koskevia muutoksia.

n
pykälään 1 1 lisättiin; kalatalousalueen yleiskokous (vuosikokous) pidetää
huhtikuunloppuun mennessä.
haku.
Pykälä 1 5 otsikoitiin kuuluvaksi; Päätöksen oikaiseminen ja muutoksen
taikka
ksen
hallitu
tai
n
Se jonka oikeutta kalatalousalueen yleiskokoukse
yleiskokoukselta
toiminnanjohtajan tekemä päätös koskee, voi vaatia kalatalousalueen
laillisessa
päätöksen oikaisemista sillä perusteella, että päätös ei ole syntynyt
vastainen taikka
jen
sääntö
een
ousalu
järjestyksessä taikka on lain, asetuksen tai kalatal
a suoriteta,
oikaisu
Jollei
poikkeaa siitä, mitä käyttö- ja hoitosuunnitelmassa on määrätty.
uteen.
voi oikaisuvaatimuksen tehnyt hakea muutosta valittamalla hallinto-oike
sa olevassa
voimas
on
siitä
mitä
taan,
Oikaisuvaatimukseen ja muutoksenhakuun sovelle
kalastuslaissa ja hallintolaissa säädetty.
vaatimus
Jouni Hiltunen ilmoitti, että kaatalousalueen perustavan kokouksen oikaisu
tulee toimittaa kokouksen puheenjohtajalle.
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Pykälä 16 otsikoitiin kuuluvaksi; Sääntöjen muuttaminen.
Kalatalousalueen sääntöjä voidaan muuttaa yleiskokouksen päätöksellä. Muutetut
säännöt tulee esittää kalatalousviranomaisen vahvistettavaksi.
1O.Muut asiat
Kalatalousalueen toiminnan rahoitus
Kokous tiedusteli Jouni Hiltuselta milloin päätökset kalatalousalueen toimintarahoista ja
muista rahoista tehdään ja minkä suuruisia ne ovat. Hiltunen vastasi ettei MMM:ssä ole
vielä lopullista päätöstä tehty, mutta Inarin kalatalousalueelle toimintarahat nousevat
huomattavasti nykyisestä.
Samoin käyttö- ja hoitosuunnitelman laadintaan varataan rahaa. Kalatalousalue voi
tehdä heti esityksen Lapin ELY-keskukseen toimintamäärärahatarpeesta, kalastuksen
valvontamäärärahatarpeesta ja käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinnan käynnistämisen
määrärahatarpeesta.
Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinta
Käyttö- ja hoitosuunnitelma tulee tehdä vuoden 2020 loppuun mennessä.
Sihteeri selosti nykyisen käyttö- ja hoitosuunnitelman olevan hyvä pohja uuden käyttöja hoitosuunnitelman laadintaan. Hallitus käynnistää suunnitelman laatimisen.
Kalastussääntö
Sihteeri selosti nykyisen päättyvän kalastussäännön jälkeistä aikaa. Ongelma on hyvin
suuri ennen kuin saadaan lainvoimainen käyttö- ja hoitosuunnitelma.
Kokous tiedusteli voisiko kalatalousalue anoa ELY-keskukselta nykyisen
kalastussäännön voimassaolon jatkamista vuoden 2020 loppuun. Hiltunen piti sitä
täysin mahdollisena ja hyvänä ajatuksena.
si
Esitys saamalaiskäräjien ja kolttien kyläkokouksen edustajien hyväksymisek
kalatalousalueen jäseniksi
Heikki Paltto esitti puheenvuorossaan, että saamelaiskäräjillä ja kolttien
kyläkokouksella tulisi olla äänivaltaiset edustajat kalatalousalueen kokouksessa. Paltto
lähettää esityksen kirjallisesti liitettäväksi kokouspöytäkirjaan.
Kokouksessa todettiin, että kalatalousalueen päätösvallasta ja äänioikeudesta on
säädetty kalastuslain 25 §:ssä seuraavasti:
kouksessa:
“Seuraa villa kala talousalueen jäsenillä on oikeus yhteen edustajaan yleisko
ria;
1) osakaskunta, jossa on vesialuetta vähintään 50 hehtaa
ten
2) osakaskuntiin kuulumattomien, pinta-alaltaan vähintään 50 hehtaarin kokois
vesialueiden omistajat;
3) sellaiset kalatalousalueeseen kuuluvien osakaskun tien tai osakaskuntiin
kuulumattomien vesialueiden omistajien yhteenhiittymät, joiden hallinnoimien
vesialueiden yhteenlaskettu pinta-ala on vähintään 50 hehtaaria; joessa kuitenkin
vähintään 30 hehtaaria;
4) 23 :n 2 momentissa tarkoitettu valtakunnallinen kalastusalan järjestö, lukuun
n
ottamatta vapaa-ajan kalastajia edustavaa järjestöä, jolla on oikeus kahtee
edustajaan.
Erityisperusteisten kalastusetuuksien haltUoiia on oikeus yleiskokouksessa yhteen
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yhteiseen edustajaan.
ntään 1 000 hehtaarin
Kalatalousalueen yleiskokouksessa on kullakin vähi
e ääntä, vähintään 500 mutta alle
vesialueomaisuutta edusta valla edustajalla kolm
edustajalla kaksi ääntä sekä muita
1 000 hehtaarin vesialueomaisuutta edusta valla
jäseniä edusta villa edustajitia yksi ääni.
ituksena on ympäristön- tai
Rekisteröidyillä alueellisilla yhdistyksillä, joiden tarko
aisella toiminta-alueella
luonnonsuojelun edistäminen ja jonka sääntöjen muk
ten kotiseutualueella
kalatalousalue tai osa siitä sUaitsee sekä saamelais
uksessa oikeus yhteen
Saamelaiskäräjillä on kalatalousalueen yleiskoko
puheolkeus, mutta ei äänioikeutta”
edustajaan, jolla on kokouksessa läsnäolo-ja
eudeHinen yhdistys, josta
Kokouksessa todettiin, että kalatalousalue on julkisoik
edelleen, että kalastuslaissa on
säädetään kalastuslaissa. Kokouksessa todettiin
aissa on mainittu mm.
säädetty jäsenistä ja kokousedustajista. Kalastusl
in, kuitenkin ilman äänioikeutta.
Saamelaiskäräjien oikeudesta osallistua kokouksi
ääteistä mahdollisuutta oikeuttaa
Kalatalousalueella ei ole siten toimivaltaa tai lakis
aa kalatalousalueen kokouksissa.
muita kuin laissa mainittuja käyttämään päätösvalt
äkirjan nähtävillä olo.
1 f.Kalastusalueen kokouksen tarkastetun pöyt
Esittely:
uskutsun mukaisesti 18.2. 2019 14
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä koko
irjaluettelossa.
vrk ajan Lapin ELY-keskuksen sähköisessä asiak
Käsittely:
äkirja on nähtävillä Lapin Ely
Jouni Hiltunen ilmoitti, että kokouksen tarkastettu pöyt
.fi/web/elylkalatalousalueiden
keskuksen internet-sivuilla http ://www.ely-keskus
kouspoytakirjat. Pöytäkirjan
ensimmäisten-yleiskokousten-kokouskutsut-ja-ko
pöytäkirja olisi hänen tarkastettavana
tarkastajaksi valittu Pentti Pennanen toivoi, että
palaa 28.2. jälkeen,
ennen 12.2. koska lähtee ulkomaan matkalle ja
Päätös:
net-sivuilla esityksen mukaisesti.
Pöytäkirjan on nähtävillä Lapin Ely-keskuksen inter
1 2.Kalatalousalueen kokouksen päättäminen.
usväkeä hyvästä rakentavasta
Asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtaja kiitti koko
20.46
kokousasioiden käsittelystä ja päätti kokouksen klo

1t(_, c

Kokouksen puheenjohtaja

Markku Seppänen

Kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

annu Paananen

/

,,i.

Kari Kyrö

Pentti Pennanen

4jtrE

lCO(-f7

INARIN KALATALOUSALUEEN SÄÄN
NÖT
is

Nimi, kotipaikka ja toimialue, jasenet
sekä vedet
Inarin kalatalousalueen perustava koko
us pidettiin 6.2.2019 Lapin ELY-keskukse
n
kutsusta Inarin kunnan valtuustosaliss
a Ivalossa. Inarin kalatalousalue käsittää
Inarin kunnan ja se toimii sen lisäksi Soda
nkylän kunnan pohjoisosien, Utsjoen
kunnan eteläosien ja Kittilän kunnan itäos
ien alueilla (toimintapiirin rajat
karttaliitteessä). Inarin kalatalousaluee
n kotipaikka on Ivalo.
Toimialueen maapinta-ala on 19254 km2
ja vesipinta-ala 2325 km2. Vesipinta-alasta
valtio omistaa noin 92 %. Näitä vesiä haBi
nnoi Metsähallitus. Loput 8 % (n. 172 km2
vesialueesta jakautuu erilaisten yhteisöjen
ja yksityisten kesken.
Kalatalousalueeseen kuuluu 19 vesialueita
omistavaa yhteisöjäsentä.
Pääosa vesistä kuuluu viiteen Pohjoiseen Jää
mereen laskevaan vesistöalueeseen:
Paatsjoen, Näätämöjoen ,Tuulomajoen (Lut
to-, Suomu-, Muorakkavaara-, Kiertämä-,
Anteri- ja Jaurujoet ja niihin laskevat sivujoet)
ja Uutuanjoen (Munkelvan)
vesistöalueet. Lisäksi pitäjän koilliskulmas
sa on pieni osa Sandneselvan
vesistöalueen latvoja. Suurimmat järvet ovat
lnarijäM (1043 km2), Muddusjärvi
(48,7 km2) ja Nitsijärvi (42,1 km2). Järvien luku
määrä on suuri. Pelkästään
Paatsjoen vesistöalueella on 20120 yli viide
n aarin kokoista järveä ja lampea. Yli 5
ha kokoisia järviä on Inarin kunnassa 2443
kpl. Ne jakautuvat vesistöalueittain
seuraavasti:

Paatsjoen vesistä
Näätämöjoen vesistö
Uutuanjoen vesistö
Tuulomajoen vesistä
Yhteensä

kpl
1727
539
89
69
2424

70,7
22,1

ha
176524
22314

$6,7
11,0

3,6
2,8
100

2663
1806
203307

1,3
0,9
100

Kalatalousalueen oikeudellinen muoto, jase
net ja toimielimet
Kalatalousalue on julkisoikeudellinen yhdistys,
jonka tarkoitus on kehittää alueensa
kalataloutta sekä edistää jäsentensä yhteistoi
mintaa kalavarojen kestävän käytön ja
hoidon järjestämiseksi. Kalatalousalue voi tehd
ä sitoumuksia sekä hankkia nimiinsä
tai käytettäväkseen omaisuutta.
Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen kalas
tusoikeuden haltijat sekä
valtakunnalliset kalastusalan järjestöt. Maa- ja
metsätalousministeriö vahvistaa
luettelon valtakunnallisista kalastusalan järjestöis
tä viideksi vuodeksi kerrallaan.
Kalatalousalueen toimielimiä ovat yleiskokous,
hallitus ja toiminnanjohtaja.
Kalatalousalueisiin sovelletaan kalastuslain 10.4
.2015/379 lisäksi yhdistyslain
(503/1989) 11, 17, 20, 24 §:ää, 26 §:n 2 momentti
a, 27—31 §:ää, 35 §:n 2
momenttia ja 36 §:ää.
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Kalatalousalueen tarkoitus ja tehtävät
Kalatalousalueen tehtävät ovat kalastuslais
sa säädetyn mukaisesti.
1) kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnitte
lu;
2) käyttö- ja hoitosuunnitelmanehdotuksen laadinta,
hyväksytyn suunnitelman
toimeenpano ja seuranta
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3) kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvä tiedotus;
4) kalastuksen valvonnan 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.
10) edesauttaa ja ylläpitää paikallista inarilaista historiallista yhdenvertaista
kalastuskulttuuria.
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Kalatalousalueen jäsenet ja kokousedustajien valinta
Seuraavilla kalatalousalueen jäsenillä on oikeus yhteen (1) 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 osakasku ntien tai osakaskuntiin
kuulumattomien vesialueiden omistajien yhteenliittymät, joiden hallinnoimien
vesialueiden yhteenlaskettu pinta-ala on vähintään 50 hehtaaria; joessa
kuitenkin vähintään 30 hehtaaria;
4) 23 §:n 2 momentin tarkoitettu valtakunnallinen kalastusalan järjestö, lukuun
ottamatta vapaa-ajan kalastajia edustava järjestö, jolla on oikeus kahteen (2)
edustajaan.
Erityspe rusteisten kalastusetuuksien haltijoilla on oikeus yleiskokouksessa
yhteen yhteiseen edustajaan.

Äänimäärät, puhe- ja läsnäolo-oikeus
Kalatalousalueen yleiskokouksessa on kullakin vähintään 1000 hehtaarin
vesialueomaisuutta edustavalla edustajalla kolme (3) ääntä, vähintään 500
mutta alle 1000 hehtaarin vesialueomaisuutta edustavalla edustajalla kaksi (2)
ääntä sekä jäseniä edustavilla edustajilla yksi (1). Kalatalousalueen
toiminnanjohtajalla on läsnäolo-oikeus yleiskokouksessa, mutta ei äänioikeutta,
ellei häntä ole sitten valittu kokousedustajaksi. Rekisteröidyillä alueellisilla
yhdistyksillä, joiden tarkoituksena on ympäristön- tai luonnonsuojelun
edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kalatalousalue tai
osa siitä sijaitsee sekä saamelaisten kotiseutualueella Saamelaiskäräjillä on
kalatalousalueen yleiskokouksessa oikeus yhteen edustajaan, jolla on
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Kalatalousalueella on oikeus kutsua yleiskokoukseen asiantuntijoita, joilla on
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Kokouksessa läsnä olevalla jäsenellä voi
olla yhteensä kaksi toisen jäsenen antamaa valtakirjaa yleiskokouksessa.
Yleiskokouksessa kokousedustajien tulee osoittaa puhe- ja äänivaltansa
pöytäki rjaotteella tai valtakirjalla ja tarpeellisella kiinteistön omistamista
koskevilla asiakirjoilla. Kalatalousalueen hallituksella on oikeus kutsua
yleiskokoukseen asiantuntijoita, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
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Toimielimet ja vastuu
Kalatalousalueen toimielimiä ovat yleiskokous, hallitus ja toiminnanjohtaja.
Kalatalousalueen toimielimen jäsenen ja toimihenkilön on hoitaessaan julkista
hallintotehtävää noudatettava hallintolakia, kielilakia, saamenkielilakia sekä
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia. Kalatalousaiueen toimielimen
jäseneen ja toimihenkilöön sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia
säännöksiä silloin, kun he hoitaessaan julkista hallintovaltaa käyttävät julkista
valtaa.
Kalatalousalueen yleiskokouksen koolle kutsuminen
Kalatalousalueen varsinainen yleiskokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun
mennessä. Kokouksen kutsuu koolle kalatalousalueen hallitus. Ylimääräinen
yleiskokous on pidettävä, kun kalatalousalueen yleiskokous on niin päättänyt,
kalatalousalueen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se on tarpeen
kalatalousal ueen yleiskokouksen, hallituksen tai toiminnanjohtajan päätöstä
koskevan oikaisuvaatimuksen käsittelyä varten.
Kalatalousalueen kokouksen koollekutsu on lähetettävä kirjallisesti postin tai
sähköpostin välityksellä vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jokaiselle
tiedossa olevalle jäsenelle, jonka osoite on tiedossa. Kokouskutsu on toimitettava
samassa ajassa kalatalousviranomaiseile. Lisäksi kokouskutsu on julkaistava
vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta paikkakunnalla yleisesti
leviävässä sanomalehdessä. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka
ja kokouksessa käsiteltävät asiat sekä missä ja milloin kokouksesta laadittu
tarkistettu pöytäkirja pidetään nähtävänä 14 vrk:n ajan. Kalatalousalueen
kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kalatalousalueen internet- sivuilla,
Kokouksessa ei saa ratkaista asioita, joita kokouskutsussa ei ole mainittu.
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Kalatalousalueen yleiskokouksen tehtävät
Katatalousalueen yleiskokouksen puheenjohtaja toimii hallituksen puheenjohtaja ja
sihteerinä toiminnanjohtaja ellei kokoukselle valita toisia toimihenkilöitä.
Kokous;
1) valitsee hallituksen sekä yksi hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi ja yksi jäsen
varapuheenjohtajaksi
2) valitsee tilintarkastajan, joi lei tilintarkastajaksi valita tilintarkastustoimistoa,
varatilintarkastajan;
3) päättää toimintakertomuksesta ja saa siinä tiedon käyttö- ja hoitosuunnitelman
toteutumisesta;
4) päättää tiiinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuullisille henkilöille;
5) vahvistaa vuotuisen toiminta- ja varainkäyttösuunniteiman sekä vuotta piternpää
aikaa koskevan toimintasuunnitelman;
6) vahvistaa ehdotuksen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi;
7) vahvistaa ehdotuksen kalatalousalueen säännöiksi;
8) vahvistaa korvausvarojen jakamisen vesiaiueen omistajilie;
9) päättää kalataiousalueelle palautuneiden korvausrahojen käytöstä;
10) päättää yleiskokouksen, hallituksen ja toiminnanjohtajan päätöksen
oikaisemisesta.
Jos kalatalousalueen toiminta on ollut keskeytyneenä tai siltä puuttuu
toimihenkilöitä, silloin Lapin ELY huolehtii kalataiousalueen koollekutsumisesta
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näissä säännöissä tarkoitettujen tehtävien suorittamiseksi.
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Päätös-, äänestysmenettely kalatalousalueen kokouksessa
Kalatalousalueen yleiskokouksessa on pidettävä, johon merkitään kokouksen aika
ja paikka, läsnä olevat jäsenet ja heidän valtakirjansa, kokouksessa käsitellyt asiat,
tehdyt päätökset sekä tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan on puheenjohtajan ja
pöytäkirjan pitäjän allekirjoitettava sekä pöytäkirjan tarkastajan tarkistettava ja
varusteifava tarkastusmerkinnällä.
1) Kalatalousalueen kokouksessa asiat käsitellään esityslistan mukaisessa
järjestyksessä, jollei kokouksen enemmistö toisin päätä.
2) Asioiden käsittelyn pohjana on kalatalousalueen hallituksen esitys.
3) Asian esittelyn jälkeen kokouksen puheenjohtaja jakaa puheenvuorot
4) Kun pyydettyjä puheenvuoroja ei enää ole julistaa puheenjohtaja keskustelun
päättyneeksi.
5) Jos asioista ollaan yhtä mieltä tai tehtyä vastaehdotusta ei ole kannatettu, asia
katsotaan päättyneeksi esityksen mukaisesti.
6) Muussa tapauksessa puheenjohtajan on todettava tehdyt ehdotukset, joita ei
kannatuksen puuttumisen vuoksi oteta äänestykseen ja ehdotukset, joista on
äänestettävä. Lisäksi puheenjohtajan on todettava sellaiset ehdotukset, jotka eivät
kuulu kalatalousalueen kokouksen toimivaltaan ja joita ei täten oteta äänestykseen.
7) Mikäli on tehty kannatettu siirtoehdotus, otetaan se ensiksi äänestykseen.
8) Sen jälkeen hallituksen esityksestä kauimpana ollut esitys ja jne.
9) Aänestys toimitetaan julkisesti. Vaali voidaan suorittaa tarvittaessa
iippuäänestyksellä.
1 O)Aänestyksen perusteella on puheenjohtajan todettava päätökseksi tulleen sen
mielipiteen, jonka puolesta on annettu yli puolet äänistä, taikka äänten mennessä
tasan sen mielipiteen, jonka puolesta puheenjohtaja on äänestänyt, paitsi vaalissa
arpa.
1 1 )Jos päätöksen tekemiseen tarvitaan määräenemmistön kannatus, on
puheenjohtajan ilmoitettava siitä ennen äänestystä.
1 2)Aänestys on toimitettava julkisesti, jollei joku paikalla olevista äänioikeutetuista
toisin vaadi.
1 3)Suljettua lippuäänestystä suoritettaessa kukin äänioikeutettu kirjoittaa
vaalilippuunsa niin monen henkilön nimen kuin on valittavia. Liian monta nimeä
sisältävät vaaliliput hylätään.
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Kalatalousalueen hallitus ja sen tehtävät
Kalatalousalueen hallitukseen kuuluu enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen
jäsenen toimintakausi on kolme vuotta. Hallituksen jäsenistä valitaan vuosittain
kolmannes. Kalastusalueen nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla tai
hänen estyneenä hallituksen varapuheenjohtajalla sekä toiminnanjohtajalla.
Kalatalousalueen hallituksen tehtävät ovat:
1) yleiskokouksessa käsiteltävien asioiden valmistelu ja päätösten toimeenpano;
2) käyttö- ja hoitosuunnitelmaan kuuluvien tehtävien toimeenpano ja
raportointisuunnitelma tavoitteiden toteutumisesta;
3) päätösten tiedoksianto;
4) kalastuksenvalvontaan liittyvien tehtävien järjestäminen; sekä
5) toiminnanjohtajan ja muiden toimihenkilöiden nimittäminen sekä vapauttaa
tehtävästä. Päättää heidän palkastaan ja kulukorvauksista.
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Hallituksen päätöksellä voidaan hallitukselle 2 momentin mukaan kuuluvia tehtäviä,
lukuun ottamatta kohdassa 5 tarkoitettuja tehtäviä, siirtää toiminnanjohtajalle.
Päätöksen hallituksen koollekutsumisesta tekee hallituksen puheenjohtaja tai hänen
estyneenä varapuheenjohtaja tai heidän valtuuttamana toiminnanjohtaja.
Hallituksen kokouskutsu on lähetettävä viimeistään 7 vrk ennen hallituksen
kokousta. Kiireellisessä tapauksessa voidaan hallitus kutsua koolle
puhelinilmoituksella tai sähköpostilla hallituksen jäsenille. Hallitus on toimivaltainen
kun vähintään puolet ja puheenjohtaja hallituksen jäsenistä on läsnä kokouksessa.
Hallituksen kokouksessa toimii esittelijänä ja pöytäkirjan pitäjänä toiminnanjohtaja.
Hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä varapuheenjohtaja ja
toiminnanjohtaja osallistuvat ensisijaisesti maakunnallisiin ja valtakunnallisiin
kalatalousalan kokouksiin ja koulutustapahtumiin hyväksytyn tulo- ja menoarvion
puitteissa.
Mikäli hallitus käsittelee jonkun hallituksen jäsenen tai toiminnanjohtajan toimeen
liittyviä asioita, poistuu hän kokouksesta päätöksen teon ajaksi. Tällöin asian
käsittelyn ajan estyneenä olleen sijaisena toimii joku hallituksen valitsema henkilö.
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Toiminnanjohtajan tehtävät
Toiminnanjohtaja hoitaa kalatalousalueen juoksevaa hallintoa hallituksen antamien
ohjeiden ja määräysten mukaisesti.
Toim innanjohtajalla on kalatalousalueen nimenkirjoitusoikeus.
Toiminnanjohtaja vastaa siitä, että kalatalousalueen kirjanpito on lain mukainen ja
varai nhoito 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, vaikka hän ei olisikaan hallituksen jäsen, jollei hallitus päätä toisin.
Toiminnanjohtajalla on oikeus maksutta saada teknisen käyttöyhteyden kautta
tietoja Maanmittauslaitokselta, jos näiden tietojen saaminen on tarpeen
kalastuksenvalvonnan järjestämistä tai viehekalastuksesta kertyneiden varojen
jakamista varten.
Toiminnanjohtaja vastaa hallituksen päätösten mukaisesti kalatalousalueen tilien
avaamisesta pankkiin, netti ja sähköposti yhteystietojen luomisesta ja yläpidosta,
sekä lakisääteisten vakuutusten ja maksujen suorittamisesta. Lisäksi hän vastaa
varainkäyttösuunnitelman mukaisesti kalatalousalueen toimintavarojen anomisesta.
Kalatalousalueen tilien käyttöoikeus on toiminnan johtajalla ja hänen estyneenä
hallituksen puheenjohtajalla. Tilien tulot ja menot perustuvat kalatalousalueen
kokouksen ja hallituksen kokousten kirjallisiin päätöksiin. Kirjanpidossa tulot ja
menot viedään tilikartan mukaisesti hyväksytyn tulo- ja menoarvion kohtiin.
Jokaisessa tositteessa on oltava tilikartan mukainen numero.
Toiminnanjohtaja johtaa ja kehittää kalatalousalueen kalastuksen valvontaa
hallituksen ohjeiden ja päätösten mukaisesti. Hän voi palkata kalastuksen valvojat
ja vapautta heidät mikäli hallitus on niin päättänyt. Toiminnanjohtaja raportoi
päätöksistään hallituksen puheenjohtajalle joko sähköpostilla tai kirjallisesti. Lisäksi
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hänen päätökset tuodaan tiedoksiantona esille seuraavassa hallituksen
kokouksessa ja merkitään pöytäkirjaan. Toiminnanjohtaja vastaa kalatalousalueen
arkiston hoidosta.
1O

Toimielimen jäsenten ja toimihenkilöiden vastuu
Kalatalousalueen toimielimen jäsenen ja toimihenkilön on hoitaessaan julkista
hallintotehtävää noudatettava hallintolakia (343/2003), kielilakia (423/2003),
saamen kielilakia /1086/2003) sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua
lakia (621/1 999) ja niihin tehtyjä muutoksia.
Kalatalousalueen toimielimen jäseneen ja toimihenkilöön sovelletaan
rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä silloin, kun he hoitaessaan
julkista hallintotehtävää käyttävät julkista valtaa. Kalatalousalueen toimielimen
jäsenen ja toimihenkilön julkisen hallintotehtävän hoitamisessa aiheutuneen
vahingon korvaamisesta on voimassa, mitä julkisyhteisön ja virkamiehen
korvausvastuusta sekä virkatoimesta aiheutuneen vahingon korvaamisesta
säädetään vahingonkorvauslaissa /412/1974).

11 §

Toiminta- ja tilikausi
Kalatalousalueen toiminta- ja tiilkausi on kalenterivuosi.
Kalatalousalueen tilinpäätöksen allekirjoittaa ennen tilintarkastusta hallitus ja
toiminnan johtaja. Kalatalousalueen tilit ja vuosikertomus on annettava
tilintarkastajan tutkittavaksi. Tilintarkastuskertomus on oltava valmiina ja
alleki rjoitettu ennen kalatalousalueen yleiskokousta. Kalatalousalueen yleiskokous
(vuosikokous) tulee pitää huhtikuun loppuun mennessä.

J2

Nimen kirjoittaminen
Kalatalousalueen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai toiminnan johtaja.
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§ Kirjanpito ja tilintarkastus
Kalatalousalueen toiminta ja tilikausi on kalenterivuosi. Kalatalousalueen on
vuosittain luovutettava kertomus toiminnastaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle. Ke rtomukseen tulee sisältää tiedot olennaisista tapahtumista
tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen, arvio tulevasta kehityksestä sekä selvitys
käyttö- ja hoitosuunnite lman tavoitteiden toteutumisesta. Kalatalousalueen
kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan kirjanpitolakia.
(1336/1 997). Kalatalousalue on velvollinen toimittamaan vuosittain tilintarkastuksen.
Tilintarkastukseen sovelletaan tilintarkastuslakia (459/2007). Kalatalousalueen on
ilmoitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle hallituksen puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan ja toiminnanjohtajan nimet ja yhteystiedot.
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§ Kokouspalkkiot, matka-ja päivärahasäännöt
Kalatalousalueen kokoukseen osallistumisesta maksaa lähettäjä yhteisö korvaukset
omien säännöstensä mukaisesti.
Kalatalousalueen hallituksen kokoukseen osallistumisesta maksetaan
kalatalousalueen kokouksen siitä antamansa päätöksen mukainen korvaus.
Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai hallituksen jäsenen ollessa valtuutettu
edustamaan kalatalousaluetta muun toimielimen tai yhteisön kokouksessa, tai
muussa tilaisuudessa, hänelle maksetaan hallituksen kokouspalkkion mukainen
korvaus. Kalatalousalueen toimihenkilöiden palkoista ja palkkioista päättää

kalatalousalueen kokous pois lukien toiminnanjohtajan ja kalastuksen valvojan
palkasta, joista päättää kalastusalueen hallitus. Kilometrikorvaus ja
päivärahasäännökset ovat valtion matkustussäännön mukaiset.
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Päätöksen oikaiseminen ja muutoksen haku
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

Sääntöjen muuttaminen
Kalatalousalueen sääntöjä voidaan muuttaa yleiskokouksen päätöksellä. Muutetut
säännöt tulee esittää kalatalousvi ranomaisen vahvistettavaksi.
Kalatalousalueen sääntöä voidaan muuttaa tai täydentää, jos päätöstä kannattaa
vähintään kaksi kolmasosaa kokouksessa läsnä olleista jäsenistä ja että muutos tai
täydennys ei ole kalastuslain vastainen.
Mikäli kalatalousalue 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 §:n 2 momenttia, 27-31 §:n 2
momenttia ja 36 § ää.
Hyväksytty kalatalousalueen perustavassa kokouksessa 6.2.2019
/L-

Puheenjohtaja
Sihteeri

Markku Seppänen
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Inarin Kalastusalue
Lhetti1jI1:
Piv1t:
Vastaanottaja:
Aihe:

‘}Ieikki Paltto’ <heikki.paltto@samediggi.fi>
7. helmikuuta 2019 10:11
<inarin.kalastusaIuepp. inet.fi>
inarin kalastusatueen kokous 6.2.2019 Ivalossa

Hei!
‘Tässä lisäys 16:n jonka esitin kokouksessa ja se hyväksyttiin.
16
Kalastusalueen sääntöihin lisätään että Saaamelaiskäräjilläja Kolttien kyläkokouksella on
molemmilla yksi edustaja joilla on puhe ja äänioikeus kalastusalueen kokouksissa. Lisäksi Inarin
kalastusalueen kokous esittää kalastuslakiin muutosta näiltä osin.
Dearvvuodain / Terveisin / Best Wishes
Hänno Heaika / Heikki Paltto 1 vårresågadoalli /1 varapuheenjohtaja / 1 Vice-president
Saamelaiskäräj ät / Saami Parliament
Tel. +358 407569075
www.samediggi,fi
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OIKAISUVAATIMUSOSOITUS
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 saantitod istu ksen 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. J05 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
Inarin kalatalousalue
Puheenjohtaja: Kari Kyrö
Osoite: Kittilänratsutie 1 7
99870 Inari
Puhelin: 0400 398984

