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PÖYTÄMRJA
TENGELIÖNJOEN KALATÄLOUSALUEEN JÄRJESTÄYTYMIS
KOKOUKSESTA LOMA-VIETOSELLA 28.1.2019 klo 15.00
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§

Valtakirj oj en tarkastuksen jälkeen ELY-keskuksen kalatalousasiantuntij a
Jouni Hiltunen avasi kokouksen kertoen kokousen kulusta ja siihen liittyvistä
toimenpiteistä, toivottaen osallistuj at tervetulleiksi.
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§

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Koskela, sihteeriksi Pekka
Kivilompolo, pöytäkirjantarkastajiksi Tuomas Tirroniemi ja Erkki Huhta,
jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.
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§

Hyväksyttiin äänestysluettelo ja osallitujaluettelo.
Osallistuj at;
ELY-keskus Jouni Hiltunen, Timo Väänänen
ProAgria Lappi ry Erkki Huhta
Lapin Vapaa-ajankalastajat ry Eero Kasurinen
Sisävesiammattikalastajat Jouko Sirkkala
Metsähallitus Markku Vierelä
sekä osakaskuntien edustajina Ilkka Koskela, Hannu Peltokangas,
Kalervo Niku, Raimo Lohiniva, Juhani Mäntyranta, Tuomas Tirroniemi,
Jarmo $aukkoriipi sekä isännöitsijä/sihteeri Pekka Kivilompolo.
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§

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, ilmoitus verkkosivuilla
ja Lapin Kansa-lehdessä 2.1.2019.
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§

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.
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§

Tengeliönj oen kalatalousalueen j ärj estäytyminen ELY-keskuksen pätöksen
13.12.2017 nro 1507/5730/2017 mukaisesti.
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§

Kalatalousalueen hallitukseen valittiin 9 jäsentä;
Jouko $irkkala, Markku Vierelä, Eero Kasurinen, Ulla-Maija Uusitalo,
Ilkka Koskela, Hannu Peltokangas, Sauli Kuoppala, Kalervo Niku ja
Kaisa Koivisto. Kuoppalalta ja Koivistolta suostumukset puhelimitse.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Koskela, varapuheenjohtajaksi
valittiin Hannu Peltokangas.

$

§

Kalatalousalueen kalatalouden yhteistyöryhmän edustajaksi (kalastuslaki 33
valittiin puheenjohtaja Ilkka Koskela, varalle varapuheenjohtaja
Hannu Peltokangas.

§)

-o2

2019
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§ Käsiteltiin esitystä kalatalousalueen säännöiksi.
Kalatalousasiantuntija Jouni Hiltunen selvitti kalastuslain vaatimista
asioista sekä yleisesti toteutettavista seikoista sääntöjä hyväksyttäessä.
Hallituksen jäsenet kukin tykönään miettii sääntöjen sisältöä ja
toteuttamista, ja että seuraavalla kalatalousalueen kokouksella on
hyväksyttävissä ja päätettävissä kattavat säännöt ohjeistuksen mukaisesti.
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§ Muut asiat
Kalastuksen valvonnasta todettiin valvojia olevan vähän, ELY-keskus
tarvittaessa järjestää koulutusta kunhan osallistujia on riittävä määrä,
valvoja-kokeita voidaan järjestää helpommin.
Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman valmistelussa pyritään
käyttämään kaikkia sidosryhmiä, hallitukseen valittujen omia yhteisöj ä,
Pro-Agrian palveluita sekä mm LUKE:n suunnitelman mallirunkoa.
Käyttö- ja hoitosuunnitelma tulee olla ELY:lle toimitettuna 2020.
Toiminnanjohtaja-valinnassa voidaan pyytää apua Pro-Agrialta,
jos tarvetta ilmenee.
Keskusteltiin arvonlisäverovelvollisuudesta, liittyminen ei ole pakollista,
mutta seuraava kokous päättää asiasta.
Kalastusalueen asiakirjojen arkistoinnista odotetaan ohjeistusta.
Huomioidaan seuraavassa kokouksessa erovuoroisten jäsenten “arpominen”.
Puheenjohtaja kertoi Portimon kalatie-hankeesta, tämän vuoden aikana
valmistunee esisuunnitelma jonka kustannus noin 30.000 euroa.
Rahoitus siten, että ELY noin puolet, kunnat ja mahdollisesti voimayhtiö
toinen puoli.
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§ Loppukeskustelu käsitteli pitkälti samoja asioita mitä “muut asiat”
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§ Puheenjohtaja päätti kokouksen 17,10.

Ilkka Koskaela
puheenjohtaja

rkki Huhta
pöytäkirj antarkastaj at

sihteeri

Tuomas Tirroniemi
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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 laililsessa 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 allekirjoiftaminen
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 ilmoitellava myös tämän
nimi ja kotikunta. Oikaisua vaativan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
oikaisuvaatimuskirjelmä.
Oikaisuvaatimuksen Iiifteet
Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitellävä
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 osoillamasta päivästä.
Oikaisuvaatimuskujelmän toimittaminen
Oikaisuvaatimuskirjelmän voi toimittaa kalatalousalueelle henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin
välityksellä, postitse maksettuna postilähetyksenä, telekopiona tai sähköpostina. Oikaisuvaatimuksen
lähettämjnen tapahtuu lähelläjän vastuulla. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava kalatalousalueelle virkaaikana ennen 30 päivän määräajan päättymistä, jolla oikaisuvaatimus voidaan tutkia. Jos määräajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, määräaika jatkuu kuitenkin seuraavan arkipäivän virka-ajan päättymiseen.
Olkalsuvaatimukseen annettava päätös on maksuton.
Yhteystiedot

TENGELIÖNJOEN KALATALOUSALUE
Puheenjohtaja 1&ka Koskela
Osoite Pientie 1,95780 Sfrkkakoski
Puhelin 0400393215
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