Keiteleen kalatalousalueen ensimmäinen yleiskokous

Kokousaika ja -paikka: Maanantai 1 1.2.2019, klo 12:00 alkaen
Viitasaaren kaupungintalo, valtuustosali

Keskitie 10, 44500 VIITASAARI

Kokouspöytäkirja:
1. Kokouksen avaaminen

Katatalousbiologi Hanna Ahonen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta toivotti kokousosallistujat
tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Hanna Ahonen esitteli kalatalousalueen sekä yleiskokouksen
tehtäviä ja toimintaa sekä kertoi lisäksi tässä kokouksessa käsiteltävistä asioista ja
kokousmenettelyistä.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Haltia.
Sihteeriksi valittiin Timo Meronen.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kimmo Liimatainen ja Reijo Suutala.
Samat henkilöt toimivat ääntenlaskijoina.
3. Hyväksytään äänestysluettelo ja osallistujalista
Käytiin läpi ELY-keskuksen asiakirjojen tarkistamisen yhteydessä laatima osallistuja- /
äänestysluettelo. Kokouksessa on läsnä 22 äänioikeutettua kokousedustajaa ja heillä on
käytössään yhteensä 47 ääntä. Hyväksyttiin äänestysluettelo ja osallistujalista.
Äänestysluettelo/osallistujalista tulee kokouspöytäkirjan liitteeksi.
4. Käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Tieto kalatalousalueen kokouskutsun julkaisemisesta on ilmoitettu hallintolain (434/2003) 62 §
mukaisena yleistiedoksiantona Virallisessa lehdessä 21.12.2018 ja 4.1.2019), ELY-keskuksen
verkkosivulla ja kalatalouspalveluja tarjoavien toimipisteiden ilmoitustauluilla sekä yleisesti
ilmestyvissä sanomalehdissä, koska mm. katastusoikeuden haltijoiden yhteystietoja ei ole
kattavasti saatavilla.
Kokouskutsu on julkaistu ELY-keskuksen verkkosivulla vähintään 14 vuorokautta ennen
kokousta.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Hyväksytään kokouksen asialista
Päätettiin käsitellä kokouskutsussa esitetystä asialistasta poiketen säännöt ennen hallituksen
valintaa.

muissa asioissa käsitellään kalastuksenvalvojien valtuuttaminen sekä keskustellaan käyttöja hoitosuunnitelman valmistelusta.

6. Keiteleen alueen kalatalousalueen järjestäytyminen ELY-keskuksen päätöksen
13.12.2017 nro POSELY/1768/5730/2017 mukaisesti.
Puheenjohtaja totesi, että edellä käsiteltyjen kohtien eli toimihenkilöiden valinnan,
äänestysluettelon hyväksymisen sekä kokouksen lainvoimaisuuden ja päätösvaltaisuuden
toteamisen jälkeen voidaan katsoa, Keiteleen alueen kalatalousalue järjestäytyy ELYkeskuksen päätöksen 13.12.2017 nro POSELY/1768/5730/2017 mukaisesti. Päätöksessä on
vahvistettu kalatalousalueen rajat. Keiteleen alueen kalatalousalue muodostuu Keiteleen
keskiosan ja Keiteleen pohjoisosan alueista. Alue kuuluu samaan valuma-alueeseen ja
muodostaa vesistön hoidon kannalta kokonaisuuden. Kalatalousatue muodostaa riittävän

suuren ja yhtenäisen alueen, jotta se voi hoitaa kalastuslaissa sille määrätyt tehtävät.
Päätettiin, että Keiteleen kalatalousalue järjestäytyy.

7. Käsitellään esitys kalatalousalueen säännöiksi
Käsiteltiin kalatalousalueen mallisäännöt ja tehtiin niihin tarvittavat muutokset. Hyväksyttiin
liitteenä olevat säännöt kalatalousalueen säännöiksi.
Päätettiin, että hallitus voi viimeistellä kokouksen hyväksymät säännöt (kuten kirjoituksen ja
asettelun tarkistus ja korjaus tarvittaessa, kokonaispinta-alan tarkistaminen, karttaliitteen ym.

lisääminen) ennen kuin lähettää ne ELY-keskukselle vahvistettavaksi. Jos hallitus huomaa
säännöissä isomman ongelman, pitää uusi yleinen kokous kutsua koolle käsittelemään asiaa
mahdollisimman nopeasti. Todettiin, että määräaika sääntöjen toimittamiseksi ELY-keskukselle
on 31.12.2019 mennessä.

Sääntöjen kohdassa 8 § äänestettiin hallituksen jäsenten lukumäärästä: 9 jäsentä kannatti 13
kokousedustajaa ja 7 hallituksen jäsentä kannatti 6 kokousedustajaa. Päätös hallituksen
jäsenmääräksi päätettiin 9 jäsentä.

8. Valitaan kalatalousalueen hallitukseen vähintään 7 jäsentä (kalastuslaki 27 §).
Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Valitaan hallitukseen 9 jäsentä.
Hallituksen jäseniksi esitettiin/äänimäärä:
Pekka Haltia
37
31
Reijo Suutala
29
Niko Korhonen
Tuomo Toikkanen

Olli Urpanen
Pentti Boman
Tapio Saarisilta
Jukka Niskanen
Kimmo Liimatainen
Pasi Liimatainen
Paavo Korhonen

28
24
23
22
19
17
16
15

Kokous keskeytettiin ääntenlaskennan ajaksi.
Hallituksen jäseniksi valittiin:
Pekka Haltia

Reijo Suutala
Niko Korhonen
Tuomo Toikkanen

Olli Urpanen
Pentti Boman
Tapio Saarisilta
Jukka Niskanen
Kimmo Liimatainen
Arvottiin erovuoroiset:

2020 Saarisilta
Toikkanen
Boman

2021 Haltia
Urpanen

Liimatainen
2022 Suutala
Niskanen
Korhonen

Puheenjohtajaksi esitettiin Reijo Suutalaa ja varapuheenjohtajaksi esitettiin Tuomo Toikkasta.
Puheenjohtajaksi valittiin Reijo Suutala ja varapuheenjohtajaksi valittiin Tuomo Toikkanen.
9. Valitaan kalatalousalueen edustaja alueelliseen kalatalouden yhteistyöryhmään
(kalastuslaki 33 §) ja edustajan varahenkilö
Esitetään, että hallituksen puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja, ellei
hallitus muuta päätä, osallistuu kalatalouden yhteistyöryhmän kokoukseen.
Päätettiin hyväksyä yllä mainittu esitys.
10. Muut asiat

Keskusteltiin yhtenäislupien jatkosta.
Todettiin, että hallitus valmistelee seuraavan yleiskokouksen huhtikuun loppuun mennessä.
11. Keskustelu
Keskusteltiin yhtenäislupa-alueiden jakamisesta useampaan alueeseen.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.09.
Tarkastettu kokouspöytäkirja tulee nähtäville samaan paikkaan ELY-keskuksen verkkosivulle,
kuin missä kokouskutsut olivat. Lisäksi kokouspöytäkirjan kopio on nähtävissä Pohjois-Savon
ELY-keskuksen Jyväskylän toimipaikan ilmoitustaululla asiakaspalvelutiloissa, os.
Cygnaeuksenkatu 1, 40100 Jyväskylä ja Keski-Suomen kalatalouskeskuksen toimistolla, os.
Kauppakatu 19 B, 40100 Jyväskylä, oikaisuvaatimusajan loppuun asti. Oikaisuvaatimusajan
(30 vrk) laskeminen alkaa kokouspöytäkirjan tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä.
Oikaisuvaatimusosoitus tulee kokouspöytäkirjan liitteeksi.
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Liite 1. Äänestys- ja osallistujaluettelot
Liite 2. Kopio Virallisen lehden ja Keskisuomalaisen ilmoituksista
Liite 3. Hyväksytty asialista
Liite 4. Kalatalousalueen säännöt
Liite 5. Oikaisuvaatimusosoitus
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LIITE 1

Keiteleen kalatalousalueen kokous 11.02.2019
Nro

Omistajat

Valtakirja

Paikalla

Äänioikeus

Kiinteistötunnus

l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ll
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

llmolahden osakaskunta

Martti Tenhunen

x

x

x

931-404-876-5

Kokousedustaja

Kiinteistön nimi

Pinta-ala

llmolahden osakaskunta

4143,53

Liston osakaskunta

Pekka Haltia

x

x

x

992-460-876-3

Listan osakaskunta

3639,46

Särkisalon osakaskunta

Kimmo Liimatainen

x

x

x

275-408-876-5

Särkisalon osakaskunta

2873,17

Haapakylän osakaskunta

Reijo Suutala

x

x

x

992-460-876-2

Haapakylän osakaskunta

2791,24

Keihärinkosken osakaskunta

Pentti Boman

x

x

x

931-406-876-15

Keihärinkosken osakaskunta

2682,74

Soskon osakaskunta

Erkki Kumpulainen

x

x

x

992-458-876-2

Soskon osakaskunta

2420,50

Aroniemen osakaskunta

Aimo Puustinen

x

x

x

931-411-876-1

Aroniemen osakaskunta

2098,40

Haapaniemen osakaskunta

Paavo Korhonen

x

x

x

931-401-876-1

Haapaniemen osakaskunta

1848,20

Huopanan osakaskunta

Terttu Pieksämäki

x

x

x

931-403-876-2

Huopanan osakaskunta

1456,33

Taimoniemen osakaskunta

Ilkka Kemppainen

x

x

x

931-413-876-1

Taimoniemen osakaskunta

1433,46

Liimattalan osakaskunta

Markku Isoviita

x

x

992-460-876-1

Liimattalan osakaskunta

1278,19

Kauton osakaskunta

Pasi Liimatainen

x

x

x

992-460-876-4

Kauton osakaskunta

988,75

Kalaniemen osakaskunta

Seppo Minkkinen

x

x

x

992-458-876-7

Kalaniemen osakaskunta

942,91

Kymönkosken jakokunta

Kauko Närhi

x

x

x

931-409-876-1

Kymönkosken jakokunta

639,82

Soliskylän osakaskunta

Reijo Savolainen

x

x

931-406-876-6

Soliskylän osakaskunta

591,23

Ukon vedet

^rvo Suomalainen

x

x

x

Ukon vedet

544,30

Metsähallitus / Suomen valtio

Dlli Urpanen

x

x

x

Metsähallitus / Suomen valtio

180,37

Kaliman osakaskunta

Lauri Myllynen

x

x

x

Kaliman osakaskunta

110,66

Suomen Sisävesiammattikalastajain liitto ry

Kimmo Liimatainen

x

x

x

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry

Lari Tourunen

x

x

x

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry

Niko Korhonen

x

x

x

Kalatalouden Keskusliitto ry

Timo Meronen

x

x

x

Kari Kosunen (ELY-keskus)

931-876-5-1

Äänimäärä
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
l
l
l
l
l
l

x

Hanna Ahonen (ELY-keskus)

x

Veli-Matti Paananen (ELY-keskus)

x

Tapio Saarisilta

x

Martti Niskanen
Tuomo Toikkanen

x

Jani Jokivirta

x
30663,26

22 äänioikeutettua edustajaa
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Kuulutus
Lapin, Pohjolt-Sanm (s V*nln«l».8uo<nmi H.Y.
tinkutiMttssttavalttaIntistaln (379/2015) 129 § n
nojalla kooBo kuuuflamn katalatou»a»K))dan crrelmmtnton yhsiakckouglBn kokoiakuUUt nthla»ll<i 2.1.2019
ahaan GLY-k.Bskualsn veikkuihule: w>vw.dy4.ealuo-W
WBh/8lyft»lalaloiua(ueklen.«nimmitaal-ylai»kokouk»et
Ka!alak)uaalu!*»a»i kokouakttaut \a kokouäp6yla.kB)sl
ovri nUilivis»* vihlrtäln kokouiteo olkatauvaatmuaojan pgaHymlsesn asti.

Virallinenlehti21.12.2018
Yleistiedoksianto
Lapin, Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen clin-

Virallinen lehti 4.1.2019

MVU VIRANOMAISPÄÄTÖS/
TIEDOKSIANTO

keino- liikenne ja ympäristökeskukset asettavat

kalastuslain (379/2015) 129 § nojalla koolle kutsut-

Ovnga m^ncfighetsbcsluflillkännagivande

tavien kulatiilousalneiden ensimmiiislen yleiskokonsten kokouskutsut nähtäville 2.1.2019 alkaen ELY-

ll<K.(ied<»k.tiaBto

keskusten verkkosivulle http://www.ely-keskus.ll/web/

Lapin, Pohj<»is-&»voa ja Var?iaai'5-&uotseu »lin-

ely/kalatalousalueiden-ensiininaiset-yleiskokoukset.

tctiao- liiktttae ja >-mpärist5k*slnlis»t asettavat

Kalatalousiilueiden kokouskutsut ja kokouspöytiikir-

kalastashia (379>'16l5) 119 §. kootte kutmt-

jat ovat nähtävissä vähintään kokousten oikaisuvaa-

tai-ien kahtalousalueidea eBsmunäi;tea yleisko-

timusajan paältynusecn asti.

kousten kokouAutsut ttäktänlle 2.1.2019 alliaen

Tiedoksisaannin katsotaan tapahhmeen seitsemänte-

nä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa
lehdessä.

ELY-ke-shisten veAkosn-uU* krtp:''/www.ely-kesltU3.fc''web.'ely,'lalata$omalueidea-<nstmmM5et-

yleistokoukat. Kalatalousahmden kolcouAutsat ja
kokouspoytakujat ovat nähtävissä väluntääa kokoasten oiliaisuvaatamusajaa paättyan&een asbTtedolcasaanaia katsotaan tapahtuBeea seifcemäate-

nä päivänä ilmoituksen ju&aisemisesta VffaIMses.sa
lehdessä.

Keiteleen alueen kalatalousalueen ensimmäinen yleiskokous
Kokousaika ja -paikka Maanantai 1 1.2.2019, klo 1 2:00 alkaen
Viitasaaren kaupungintalo, valtuustosali

Keskitie 10, 44500 VIITASAARI
ASIALISTA
1. Kokouksen avaaminen, ELY-keskuksen edustaja

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
3. Hyväksytään äänestysluettelo ja osallistujatuettelo
4. Käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tieto kalatalousalueen kokouskutsun julkaisemisesta on ilmoitettu hallintolain
(434/2003) 62 § mukaisena yleistiedoksiantona Virallisessa lehdessä 21.12.2018 ja
4.1.2019, ELY-keskuksenverkkosivulla ja kalatalouspalveluja tarjoavien toimipisteiden
ilmoitustauluilla sekä sanomalehti Keskisuomalaisessa 2.1.2019, koska mm.

kalastusoikeuden haltijoiden yhteystietoja ei ole kattavasti saatavilla.
Kokouskutsu on julkaistu ELY-keskuksen verkkosivulla vähintään 14 vuorokautta
ennen kokousta.

5. Hyväksytään kokouksen asialista
6. Keiteleen alueen kalatalousalueen järjestäytyminen ELY-keskuksen päätöksen 13.12.2017
nro POSELY/1768/5730/2017 mukaisesti.
Keiteleen alueen kalatalousalue järjestäytyy ELY-keskuksen päätöksen 13.12.2017
nro POSELY/1768/5730/2017 mukaisesti. Päätöksessä on vahvistettu
kalatalousalueen rajat. Keiteleen alueen kalatalousalue muodostuu Keiteleen
keskiosan ja Keiteleen pohjoisosan alueista. Alue kuuluu samaan vatuma-alueeseen
ja muodostaa vesistön hoidon kannalta kokonaisuuden. Kalatalousalue muodostaa

riittävän suuren ja yhtenäisen alueen, jotta se voi hoitaa kalastuslaissa sille määrätyt
tehtävät.

7. Käsitellään esitystä kalatalousalueen säännöiksi
8. Valitaan kalatalousalueen hallitukseen vähintään 7 jäsentä (Kalastuslaki 27 §). Valitaan
hallituksen jäsenistä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi
9. Valitaan kalatalousalueen edustaja alueelliseen kalatalouden yhteistyöryhmään
(kalastuslaki 33 §) ja edustajan varahenkilö
10. Muut asiat

(esimerkiksi kalastuksenvalvojien valtuuttaminen, käyttö-ja hoitosuunnitelman
valmistelusta keskusteleminen)
11. Keskustelu

12. Kokouksen päättäminen

Keiteleen kalatalousalueen säännöt

1§
Nimi, kotipaikka ja toimialue
Kalatalousalueen nimi on Keiteteen kalatalousalue ja sen hallinnon kotipaikkana on
Viitasaari.
Kalatalousalue käsittää liitekartassa esitetyt vesialueet. Kalatalousalueen vesipinta-ala on

yhteensä 60 872 hehtaaria.

2§
Tarkoitus ja tehtävät
Kalatalousatueen 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 kalatatousalueeseen 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 tai osa siitä, 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.
Kalatalousatueen 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 huhtikuun loppuun mennessä. Kokoukset
kutsuu koolle kalatalousalueen hallitus.

Ylimääräinen yleiskokous on pidettävä, kun kalatalousalueen yleiskokous on niin päättänyt,
kalatatousalueen 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.

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 hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
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 alkaa
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§
Aänestysmenettely
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 edustajilta 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.
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 äänestystäpä
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 yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi
on kolme vuotta. Hallituksen jäsenistä valitaan vuosittain kolmannes. Kahtena ensimmäisenä
vuotena hallitusjäsenten erovuoroisuus ratkaistaan arvalla.

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.

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
virallisesta ilmoitustaulusta päätetään kalatalousalueen kokouksessa.

12§
Toimihenkilöt
Kalatalousalueella voi olla kalastuksenvalvojia ja muita toimihenkitöitä, 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 helmikuun loppuun mennessä.
Tilintarkastajan on annettava lausuntonsa hallitukselle maaliskuun 15 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 hallintooikeuteen. Oikaisuvaatimukseen ja muutoksenhakuun sovelletaan, mitä siitä on voimassa
olevassa kalastuslaissa ja hallintolaissa säädetty.

16§
Sääntöjen muuttaminen
Kalatalousatueen sääntöjä voidaan muuttaa yleiskokouksen päätöksellä. Muutetut säännöt
tulee esittää kalatalousviranomaisen vahvistettavaksi.

Mikäli kalatalousalueen rajoja muutetaan tai alue purkautuu, päättää kalatalousalueen
yleiskokous, miten omaisuus käytetään.

Nämä säännöt on hyväksytty kalatatousalueen yleiskokouksessa 11.2.2019

Kalatalousalueen yleiskokouksen puolesta
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OIKAISUVAATIMUSOSOITUS
Se, jonka oikeutta kalatalousalueen yleiskokouksen tai hallituksen taikka toiminnanjohtajan kalastuslain
(379/2015) 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:
-Jos päätös on luovutettu asianomaiselle, asianomaisen asiamiehelle tai lähetille, tiedoksisaantipäivä
ilmenee päätöksessä olevasta leimasta
-Jos päätös on lähetetty saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäiva 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.
-Haltintolain (434/2003) 62 §:n mukaisessa Yleistiedoksiannossa 2.1.2019 todetaan tiedoksisaannin
kalatalousalueen kokouskutsun ja kokouspöytäkirjan osalta tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen
julkaisemisesta Virallisessa lehdessä, jossa ilmoitus on julkaistu 21.12.2018 ja 4.1.2019.
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
Keiteleen kalatalousalue
Reijo Suutala
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