Simojoen kalatalousalueen ensimmäinen yleiskokous
Aika: 31.1.2019 klo 12.00Paikka: Simo, kunnantalo, valtuustosali

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
1. Kokouksen avaaminen, ELY-keskuksen edustaja
ELY-keskuksen edustaja, kalatalousasiantuntija Jouni Hiltunen avasi kokouksen ja toivotti
runsaslukuisen kokousväen tervetulleiksi. Jouni Hiltunen esitteli kalatalousalueen
perustamiseen liittyviä seikkoja, kalatalousalueen tehtäviä ja tulevaa toimintaa sekä kertasi
ensimmäisessä yleiskokouksessa käsiteltäviä asioita.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
Puheenjohtajaksi esitettiin Tuomo Onkaloa. Muita esityksiä ei ollut, joten kokouksen
puheenjohtajaksi valittiin Tuomo Onkalo.
Sihteeriksi esitettiin Tapani Kuuselaa. Muita esityksiä ei ollut, joten kokouksen sihteeriksi
valittiin Tapani Kuusela.
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntentaskijoiksi esitettiin Timo Matin lassi ja Jorma Kauppinen.
Muita esityksiä ei ollut, joten pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Timo
Matinlassi ja Jorma Kauppinen.
3. Hyväksytan äanestysluettelo ja osallistujaluettelo
Käytiin läpi ELY-keskuksen asiakirjojen ja kokousedustajien tarkistamisen yhteydessä
laatima osallistuja- ja äänestysluettelo. Kokousedustajia oli paikalla kaikkiaan 24 kpl.
Kokouksessa oli läsnä yhteensä 13 kpl äänioikeutettua henkilöä ja heillä oli yhteensä 26
ääntä. Muilla kokousedustajilla oli kokouksessa läsnäolo-ja puheoikeus. Äänestysluettelo
ja osallistujaluettelo hyväksyttiin seuraavilla muutoksilla; todettiin, että Sakari Niemelän ja
Markku Mäntyjärven asiakirjatarkistuksessa puuttuneet valtakirjat sekä Heikki Pakasen
valtakirjan puutteelliset yksilöintitiedot eivät oikeuttaneet heitä äänestämään
kokousasioista ja heidän äänimääränsä poistettiin äänestysluettelosta. Äänestysluettelo ja
osallistujaluettelo tulee tämän pöytäkirjan liitteeksi.
4. Käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on saatettava tiedoksi vähintään 14 vrk ennen kokouksen pitämistä. Tieto
kalatalousalueen kokouskutsun julkaisemisesta on ilmoitettu hallintolain (434/2003) 62&
mukaisena yleistiedoksiantona Virallisessa lehdessä 21.12.2018 ja 4.1.2019. ELY-keskuksen
kuulutuksena verkkosivuilla www.elykeskus.fi sekä Lapin ELY-keskuksen Rovaniemen
toimipisteen ilmoitustaululla sekä vielä alueella yleisesti ilmestyvässä Lapin Kansa lehdessä

2.1.2019. Kattavaan ilmoitusmenettelyyn on turvauduttu sen vuoksi, koska mm.
kalastusoikeuden haftijoiden yhteystietoja ei ole kattavasti saatavilla.
Todettiin kokous näin ollen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Hyväksytään kokouksen esityslista.
Kokouksen puheenjohtaja Tuomo Onkalo esitti kokouksen esityslistaan muutoksia
seuraavilta osin. Onkalon esityksen mukaisesti esityslistan kohtaan 7. lisäykseksi tulisi;
Valitaan kalatalousalueen hallitukseen 9 jäsentä ja hallitus valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja varapuheetijohtajan. Lisäksi suoritetaan erovuoroisten arvonta ; vuonna
2020 erovuorossa 3 hallituksen jäsentä ja vuonna 2021 erovuorossa 3 hallituksen jäsentä.
Esityslistan kohtaan 10. lisätään käsiteltäviin asioihin talous ja rahoitus; talousarvio
vuodelle 2019 ja kalatalousalueen isännöinti.
Esityslistan kohdaksi 12. lisätään; Pöytäkirjan nähtävillä olo ja kohdaksi 13.; Kokouksen
päättä min en.
Muutettu esityslista hyväksyttiin ja liitetään tämän pöytäkirjan liitteeksi.
6. Simojoen kalatalousalueen järjestäytyminen ELY-keskuksen päätöksen 13.12.2017 nro
1504/9730/2017 mukaisesti
Koska kokous on todettu laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltaiseksi, osallistujaluettelo ja
äänestysluettelo on hyväksytty ja kalatalousalueelle valitaan tässä kokouksessa
toimivaltainen hallitus sekä vahvistetaan kalatalousalueen rajat, puheenjohtajan

kokoukselle esittämä päätösesitys on, että todetaan Simojoen kalatalousalueen
järjestäytyminen ja kalatalousalueen rajat hyväksytään ELY-keskuksen 13.12.2017 nro
1504/5730/2017 päätöksen mukaisiksi. Asiasta on valitettu.
Avattiin keskustelu kalatalousalueen nimestä, jonka ei arveltu edustavan koko aluetta
maantieteellisesti. Käydyn keskustelun perusteella päätettiin jättää asia tulevan
kalatalousalueen hallituksen valmisteltavaksi. Nimi hyväksytään seuraavassa
kalatalousalueen yleiskokouksessa
Muilta osin asia hyväksyttiin päätösesityksen mukaisena.
7. Valitaan kalatalousalueen hallitukseen 9 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lisäksi suoritetaan erovuoroisten arvonta;
vuonna 2020 erovuorossa 3 hallituksen jäsentä ja vuonna 2021 erovuorossa 3 hallituksen
jäsentä.

Esityslistan mukaisesti hallitukseen esitetään valittavaksi 9 jäsentä. Käydyn keskustelun
perusteella esitettiin, että alueellisen tasapuolisuuden ja maantieteellinen koko
huomioiden olisi hyvä, jos hallituksessa olisi vähintään 9 jäsentä. Kokous hyväksyi
hallituksen kokoonpanon koostuvan 9 jäsenestä. Lisäksi päätettiin, että hallitus valitsee
esityslistan mukaisesti keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
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Hallitukseen esitetyt henkilöt:
O
Petri Manninen
Petter Nissen

O

O

Sakari Niemelä
Markku Mäntyjärvi

O

Tapani Kuusela

O

Markku Vierelä
Tapio Kehus
Jorma Kauppinen
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O
O
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Ari Pernu
Timo Matinlassi

O

Kari Mattila

O

Petri Heikkilä

O

O

Lasse Haapaniemi
Heikki Pakanen

O

Pirjo Särkiaho

O

Ifoska esitettyjä henkilöitä on hallituspaikoille enemmän kuin paikkoja, päätti
puheenjohtaja suorittaa suljetun lippuäänestyksen. Äänioikeutetuille jaettiin
äänestysluettelon mukaisesti äänestyslipukkeet, joissa oli erikseen merkintä äänimäärästä.
Äänestyslipulla äänioikeutettu voi äänestää enintään 9 henkilöä.
Suoritetun äänestyksen ja ääntenlaskennan mukaan äänet jakaantuivat seuraavasti:
$ ääntä
O
Petri Manninen
5 ääntä
Petter Nissen
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Sakari Niemelä
Markku Mäntyjärvi
Tapani Kuusela
Markku Vierelä
Tapio Kehus
Jorma Kauppinen
Ari Pernu
Timo Matinlassi
Kari Mattila
Petri Heikkilä
Lasse Haapaniemi
Heikki Pakanen
Pirjo Särkiaho

23 ääntä
21 ääntä
22 ääntä
25 ääntä
19 ääntä
5 ääntä
1$ ääntä
22 ääntä
17 ääntä
0 ääntä
4 ääntä
17 ääntä
3 ääntä

Yhteensä ääniä annettiin 209 kappaletta.

4/4Suoritetun äänestyksen perusteella hallitukseen tulivat valituiksi Sakari Niemelä, Markku
Mäntyjärvi, Tapani Kuusela, Markku Vierelä, Tapio Kehus, Ari Pernu, Timo Matinlassi, Kari
Mattila ja Heikki Pakanen.
Esitettiin, että suoritetussa äänestyksessä eniten ääniä saanut Markku Vierelä kutsuu
hallituksen järjestäytymiskokouksen koolle välittömästi yleiskokouksen jälkeen. Päätös oli
esityksen mukaisen.
Esityslistan mukaisesti suoritettiin myös hallituksen erovuoroisten arvonta; vuonna 2020
erovuorossa 3 hallituksen jäsentä ja vuonna 2021 erovuorossa 3 hallituksen jäsentä.
Suoritetussa nimilapuilla tehdyssä arvonnassa hallituksen jäsenistä erovuorossa vuonna
2020 ovat Tapio Kehus, Kari Mattila ja Markku Vierelä. Erovuorossa vuonna 2021 ovat
Markku Mäntyjärvi, Ari Pernu ja Heikki Pakanen. Hallituksen jäsenet Tapani Kuusela, Sakari
Niemelä ja Timo Matinlassi ovat erovuorossa vuonna 2022.
8. Valitaan Kalatalousalueen edustaja alueellisen kalatalouden yhteistyöryhmään
(kalastuslaki 33 &) ja edustajan varahenkllö
Esitettiin, että hallituksen keskuudestaan valitsema puheenjohtaja edustaa
kalatalousaluetta kalatalouden yhteistyöryhmissä. Edustajan varahenkilöstä ei tehty
esitystä. Päätös oli esityksen mukainen.
9. Käsitellään esitystä kalatalousalueen säännöiksi
Todettiin, että kokousasioiden liitteenä jaettiin kokousväelte kalatatousalueen
mallisäännöt. Esitettiin, että valtuutetaan kalatalousalueen hallitus valmistelemaan uudet
säännöt ja tekemään niistä esitys seuraavalle yleiskokoukselle. Yleiskokous hyväksyisi
kalatalousalueen säännöt seuraavassa kokouksessa. Päätettiin hyväksyä esitys sääntöjen
valmistelusta ja hyväksymisestä. Säännöt tulee olla hyväksyttynä vuoden 2019 loppuun
mennessä
10. Muut asiat
Uuden kalatalousalueen talous ja rahoitus
O
ja
ELY-keskuksen kalatalousasiantuntija Jouni Hiltunen kertoi tulevasta rahoituksesta
voisi olla
haettavissa olevan rahoituksen mallista. Hän totesi, että toimintamääräraha
hieman suurempi kuin aikaisempina vuosina. Toimintamääräraha haetaan
käyntiin
rahoitushakemuksella ilman liitteitä ja kalatalousalueen toiminta tulisi saada
mahdollisimman pian.
O

Käyttö-ja hoitosuunnitelman f KHS) valmistelusta keskusteleminen
koettiin
KHS tulisi saada valmiiksi vuoden 2020 loppuun mennessä. Haasteena
KHS:n laatiminen
kalatalousalueen laajuus ja monien seikkojen yhteensovittaminen.
Kalatalousalue voi saada
voidaan tehdä joko omana työnä tai teettää ostopalveluna.
.
harkinnanvaraista avustusta käyttö- ja hoitosuunnitelman tuottamiseen

.

Päätettiin antaa hallituksen tehtäväksi ja valmisteltavaksi hallinto, talous-ja
rahoitusasioiden valmistelutyöt ja talousarvion laatimisen vuodelle 2019. Hallitus
aloittaa myös kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman sekä
kalastuksenvalvonnan järjestämisen valmistelevat työt. Hallituksen tehtäväksi annettiin
myös kalatalousalueen isännöinnin/toiminnanjohtajan järjestelyjen valmistelu.

11. Keskustelu
Keskusteluosiossa tuotiin esiin Kuivajoen kalastoistutukset.Tavoitteena lohen
emokalaparven ja taimenkannan uudelleen elvyttäminen. Asia tulisi sisällyttää uuteen
hoito- ja käyttösuunnitelmaan.
Kuivaniemen Särkijärvellä tehdyt toimenpiteet olisi hyvä saattaa pohjatiedoksi ja
sisällytettyä uuteen hoito- ja käyttösuunnitelmaan.
Ranuan Simojärvellä ollaan suunnittelemassa isoa rahoitushanketta Simojärveen laskevien
valumavesien puhdistamiseksi. Hankkeen eteenpäin viemiseksi toivottiin myös uuden
kalatalousalueen ottavan asian huomioon ja korostavan asian tärkeyttä eri yhteyksissä.
Simojoella, Simon kunnan alueella, tehty kattavasti koskien ja muiden
poikastuotosalueiden kunnostamista Lapin ELY-keskuksen johdolla. Tulokset olleet jo
lupaavia poikastuotantomäärien runsastumisena em. kohteilla.
12. Pöytä kirjan nähtävillä olo
Tarkistettu pöytäkirja liitteineen tulee nähtäväksi ELY-keskuksen nettisivuille
www.elykeskus.fi/web/ely/kalatalousalueiden-ensimmaisten-vleiskokousten
kokouskutsut-ja-kokouspovtakiriat oikaisuvaatimusajan loppuun asti. Oikaisuvaatimusajan
(30 vrk) laskeminen alkaa kokouspöytäkirjan tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä.

Oikaisuvaatimusosoitus tulee kokouspöytäki rjan liitteeksi.
13. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja kiitti aktiivista ja runsaslukuista kokousväkeä ja päätti kokouksen
klo 15.35
Simossa 31.1.2019

uomo Onkalo, puheenjohtaja

Tapani Kuusela, sihteeri

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja toteamme sen olevan kokouspäätöksien mukainen

Timo Matinlassi, pöytä kirjan tarkastaja

Jorma Kauppinen, pöytäkirjan tarkastaja
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1Äänimäärä

Simojoen kalatalousalueen ensimmäinen yleiskokous
Aika: 31.1.2019 klo 12.00Paikka: Simo, kunnantalo, valtuustosali

ESITYSUSTA
1. Kokouksen avaaminen, El..Y-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. Simojoen kalatalousalueen järjestäytyminen ELY-keskuksen päätöksen 13.12.2017 nro
1504/5730/2017 mukaisesti
7. Valitaan kalatalousalueen hallitukseen 9 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, lisäksi suoritetaan erovuoroisten arvonta;
vuonna 2020 erovuorossa 3 hallituksen jäsentä ja vuonna 2021 erovuorossa 3 hallituksen
jäsentä.
8. Valitaan Kalatalousalueen edustaja alueellisen kalatalouden yhteistyöryhmään
(kalastuslaki 33 &) ja edustajan varahenkilö
9. Käsitellään esitystä kalatalousalueen säännöiksi
10. Muut asiat
11. Keskustelu
12. Pöytäkirjan nähtävillä olo
13. Kokouksen päättäminen

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 ilm oitettava 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
Simojoen kalatalousalue
Puheenjohtaja: Tapani Kuusela
Osoite: Kirkkotie 9 A 95210 Filpus
Puhelin: 040 7052241

