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Anára1 guolledoalloguovllu vuosttas oktasaščoahkkin
Lappi ealáhus-, johtalus- ja birasguovddáš bovde guolástanlága
(379/2015) 129 § vuođul čoahkkái Anára guolledoalloguovllu vuosttas
oktasaščoahkkima.
Ulbmiljoavku

Čoahkkimii leat bures boahtin guolledoalloguovllu lahtut, geat leat
guovllu guolástanvuoigatvuođa hálddašeaddjit sihke riikkadási
guolástansuorggi organisašuvnnat. Čoahkkimii sáhttet oassálastit
maiddái guvllolaš luonddu- ja birasorganisašuvnnaid sihke sámiid
ruovttuguovllus Sámedikki ovddasteaddjit sihke sierra bovdejuvvon
áššedovdit.
Guolledoalloguovllu ráját
https://hkp.maanmittauslaitos.fi/hkp/published/fi/19522056-1d07-4841b9f0-4398367311dd.

Čoahkkináigi ja -báiki

Keskiviikko 6.2.2019 klo 17:00 alkaen
Ivalon kunnantalo, valtuustosali
Piiskuntie 2, 99800 Ivalo

Čoahkkima dárkkuhus

Guolledoalloguovllu vuosttas oktasaščoahkkin ee. mearrida guolledoalloguovllu ortniiduvvamis, vállje stivrra ja válmmaštallá njuolggadusaid
doaimmaidis dihtii EJB-guovddáža nannema várás. Čuvvosis 1. leat oasit guolástanlágas guoskkadin ee. guolledoalloguovllu lahtuid ja oktasaščoahkkima. EJB-guovddáža evttohus čoahkkima áššelistán lea
čuovusin 2. Guolledoalu Guovddášlihtu válmmaštallan guolledoalloguovllu mállenjuolggadusat čuovusin 3.

Fuomášan veara

Čoahkkin álgá guolledoalloguovllu lahtuid áššebáhpáriid dárkkistusain,
ja joatkašuvvá dakkaviđe oassálastiidlisttá/jienastanlogahallama
gárvánettiin. Čoahkkimii oassálasti galgá ráhkkanit duođaštit identitehta
sihke fápmudusa guolledoalloguovllu lahttun.
Vuoi čáhceviidodaga oamasteaddji, osolašgotti dahje čáhceviidodagaid
oamasteaddjiid lihtu ovddasteaddji oassálastinvuoigatvuođa ja jienastanvuoigatvuođa oktasaščoahkkimis sáhttá gávnnahit, galgá oassálasti
bastit duođaštit, man giddodatregisttarovttadaga dahje –ovttadagaid

Guolledoalloguovllu namma EJB-guovddáža 13.12.2017 addin guolledoalloguovllu rájáid nannema guoski
mearrádusa mieldásažžan. Guolledoalloguovllu namma nannejuvvo njuolggadusaid dohkkeheami oktavuođas.
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(giddodatregisttarnummirat) son ovddasta, ja ahte sus lea lágalaš
vuoigatvuohta ovddastit dáid ovttadagaid.
Lassin čoahkkimii oassálasti guolástansuorggi organisašuvnna ja guvllolaš luonddu- ja birasorganisašuvnnaid sihke sámiid ruovttuguovllus
Sámedikki ovddasteaddjis galgá leat fárustis váldegirji dahje vástideaddji dokumeanta duođašteamen oassálastinvuoigatvuođa čoahkkimii.
Man nu guolledoalloguovllu lahtu eretorrun ii eastte áššiid gieđahallama
ja oktasaščoahkkima doallama.
Guolledoalloguovllu vuosttas oktasaščoahkkima čoahkkinbeavdegirji
njulgengáibádusčujuhusain lea lohkamis EJB-guovddáža neahttasiidduin (http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kalatalousalueiden-ensimmaiset-yleiskokoukset) čoahkkima maŋŋá uhcimustá njulgengáibádusáigge
nohkama rádjai.

Jođiheaddji guolledoalloáššedovdi

Markus Huolila

Guolledoalloáššedovdi

Jouni Hiltunen

Čuvvosat

Čuovus 1. Válddus guolástanlágas (379/2015): 23 §, 25 § ja 26 §
Čuovus 2. EJB-guovddáža evttohus čoahkkima áššelistun
Čuovus 3. Guolledoalu Guovddášlihtu válmmaštallan guolledoalloguovllu mállenjuolggadusat

Juohkin

Diehtu guolledoalloguovllu čoahkkinbovdehusa olggosaddimis lea
almmuhuvvon hálddahuslága (434/2003) 62 § mieldásaš almmolaš
diehtunaddimin Virallinen lehtis 21.12.2018 ja 4.1.2019 (www.virallinenlehti.fi), EJB-guovddáža neahttasiiddus (http://www.elykeskus.fi/web/ely/kuulutukset) ja guolledoallobálvalusaid fálli doaibmabáikkiid almmuhantávvaliin sihke almmolaččat almmustuvvi aviissain, go ee.
guolástanvuoigatvuođa hálddašeaddjiid oktavuođadieđut eai leat viidát
oažžumis.
Čoahkkinbovdehus lea almmustahtton EJB-guovddáža neahttasiiddus
(http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kalatalousalueiden-ensimmaisetyleiskokoukset) uhcimustá 14 jándora ovdal čoahkkima.

Lassin EJB-guovddáš sáhttá doaimmahit čoahkkinbovdehusa
šleađgapoasttain sierra bovdejuvvon áššedovdiide dahje dan muđui
bivdán olbmuide.

LIITE 1
Válddus guolástanlágas (379/2015); 23 §, 25 § ja 26 §
23 § Guolledoalloguovllu vuoigatvuođalaš hápmi, lahtut ja doaibmaorgánat
Guolledoalloguovllut leat almmosvuoigatvuođalaš ovttastumit, maid dárkkuhussan lea ovddidit guovlluset guolledoalu sihke ovddidit lahtuideaset oktasašdoaimma guollehivvodagaid suvdilis geavaheami
ja dikšuma ordnema várás. Guolledoalloguovlu sáhttá bargat čatnašumiid sihke skáhppot iežas nammii dahje geavahussii opmodaga.
Guolledoalloguovllu lahtut leat guovllu guolástanvuoigatvuođa hálddašeaddjit sihke riikkadási
guolástansuorggi organisašuvnnat. Eana- ja meahccedoalloministeriija nanne logahallama riikkadási
guolástansuorggi organisašuvnnain viđa jahkái hávil.
Guolledoalloguovllu doaibmaorgánat leat oktasaščoahkkin, stivra ja doaimmajođiheaddji.
Guolledoalloguovlluide heivehuvvo dán lága lassin searvelága (503/1989) 11, 17, 20, 22, 24 §:a, 26
§:a 2 momeanta, 27–31 §:a, 35 §:a 2 momeanta ja 36 §:a.
25 § Guolledoalloguovllu oktasaščoahkkin
Guolledoalloguovllu mearridanválddi geavaha oktasaščoahkkin.
Čuovvovaš guolledoalloguovllu lahtuin lea vuoigatvuohta ovtta ovddasteaddjái oktasaščoahkkimis:
1) osolašgoddi, mas lea čáhceviidodat uhcimustá 50 hektára;
2) osolašgottiide gulakeahtes, viidodaga dáfus uhcimustá 50 hektára sturrosaš čáhceviidodagaid
oamasteaddjit;
3) dakkár guolledoalloguvlui gullevaš osolašgottiid dahje osolašgottiide gulakeahtes čáhceviidodagaid
oamasteaddjiid ovttastumit, maid hálddašan čáhceviidodagaid oktiirehkenaston viidodat lea uhcimustá
50 hektára; jogas goittotge uhcimustá 30 hektára;
4) 23 §:a 2 momeanttas dárkkuhuvvon riikkadási guolástansuorggi organisašuvdna, earret asttuáigge
guolásteaddjiid ovddasteaddji organisašuvnna, mas lea vuoigatvuohta guovtte ovddasteaddjái.
Sierravuđot bivdoovdduid hálddašeaddjiin lea vuoigatvuohta oktasaščoahkkimis ovtta oktasaš
ovddasteaddjái.
Guolledoalloguovllu oktasaščoahkkimis lea iešguđesge uhcimustá 1 000 hektára čáhceviidodatopmodaga hálddašeaddji ovddasteaddjis golbma jiena, uhcimustá 500 muhto vuollái 1 000 hektára
čáhceviidodatopmodaga hálddašeaddji ovddasteaddjis guokte jiena sihke eará lahtuid ovddasteaddji
ovddasteaddjiin okta jietna. Registrerejuvvon guvllolaš ovttastumiin, maid dárkkuhussan lea birrasadahje luonddusuodjaleami ovddideapmi ja man njuolggadusaid mieldásaš doaibmaviidodagas
guolástanguovlu dahje oassi das lea sihke sámiid ruovttuguovllus Sámedikkis lea guolledoalloguovllu
oktasaščoahkkimis vuoigatvuohta ovtta ovddasteaddjái, geas lea čoahkkimis mieldeorrun- ja hállanvuoigatvuohta, muhto ii jienastanvuoigatvuohta.
Guolledoalloguovllus lea vuoigatvuohta bovdet oktasaščoahkkimii áššedovdiid, geain lea čoahkkimis
mieldeorrun- ja hállanvuoigatvuohta.
26 § Guolledoalloguovllu oktasaščoahkkima barggut
Guolledoalloguovllu oktasaščoahkkin:
1) vállje stivrra;
2) mearrida ruhtadoalloloahpaheami nannemis ja vástufriijavuođa mieđiheamis stivrii;
3) nanne jahkásaš doaibman- ja váriidgeavahanplána sihke jagi guhkit áigge guoski doaibmanplána;
4) nanne evttohusa geavahan- ja dikšunplánan;
5) nanne evttohusa guolledoalloguovllu njuolggadussan;
6) nanne buhtadusváriid juohkima čáhceviidodaga oamasteaddjiide;
7) mearrida guolledoalloguvlui máhcahuvvon buhtadusváriid geavaheamis;
8) mearrida oktasaščoahkkima, stivrra ja doaimmajođiheaddji mearrádusa njulgemis.
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LIITE 2

Inarin

kalatalousalueen ensimmäisen yleiskokouksen asialista
1. Kokouksen avaaminen, ELY-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. Inarin kalatalousalueen järjestäytyminen ELY-keskuksen päätöksen 13.12.2017 nro
1499/5730/2017 mukaisesti.
7. Valitaan kalatalousalueen hallitukseen vähintään 7 jäsentä (Kalastuslaki 27 §). Valitaan
hallituksen jäsenistä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi
8. Valitaan kalatalousalueen edustaja alueelliseen kalatalouden yhteistyöryhmään (kalastuslaki 33 §) ja edustajan varahenkilö
9. Käsitellään esitystä kalatalousalueen säännöiksi
10. Muut asiat
(esimerkiksi kalastuksenvalvojien valtuuttaminen, käyttö- ja hoitosuunnitelman valmistelusta keskusteleminen)
11. Keskustelu
12. Kokouksen päättäminen

5/8

LIITE 3

… kalatalousalueen säännöt
Ohje
Mustalla tekstillä on kalastuslain vaatimat kohdat.
Muokattavat kohdat ovat sinisellä tekstillä. Muuta teksti lopullisessa versiossa mustaksi ja poista tämä ohjelaatikko. Muista myös täyttää yllä olevaan otsikkoon kalatalousalueen virallinen nimi siinä muodossa, kuin
ensimmäinen yleiskokous sen on hyväksynyt.
1§
Nimi, kotipaikka ja toimialue
Kalatalousalueen nimi on … ja sen hallinnon kotipaikkana on ….
Kalatalousalue käsittää seuraavat vesialueet: …. Karttaliite 1. Kalatalousalueen vesipinta-ala on yhteensä 232600 hehtaaria.
2§
Tarkoitus ja tehtävät
Kalatalousalueen 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 kalatalousalueeseen kuuluvien osakaskuntien tai osakaskuntiin kuulumattomien vesialueiden omistajien yhteenliittymät, joiden hallinnoimien vesialueiden yhteenlaskettu pinta-ala on
vähintään 50 hehtaaria; joessa kuitenkin vähintään 30 hehtaaria;
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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 kalatalousalue tai osa siitä sijaitsee 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.
Kalatalousalueen 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 ….kuun loppuun mennessä. Kokoukset kutsuu
koolle kalatalousalueen hallitus.
Ylimääräinen yleiskokous on pidettävä, kun kalatalousalueen yleiskokous on niin päättänyt, kalatalousalueen 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. Lisäksi kokouskutsu julkaistaan kalatalousalueen internetsivulla.
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 yksi hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi ja yksi jäsen varapuheenjohtajaksi
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 aikaa koskevan
toimintasuunnitelman;
5) vahvistaa ehdotuksen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi;
6) vahvistaa ehdotuksen kalatalousalueen säännöiksi;
7) vahvistaa korvausvarojen jakamisen vesialueen omistajille;
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8) päättää kalatalousalueelle palautuneiden korvausvarojen käytöstä;
9) päättää yleiskokouksen, hallituksen ja toiminnanjohtajan päätöksen oikaisemisesta.
7§
Äänestysmenettely
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 edustajilla 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.
Yleiskokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai kalatalousalueen kokouksen niin päättäessä
myös tietoliikenneyhteyden kautta.
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 äänestystapa 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 (seitsemän/yhdeksän/xx, kuitenkin vähintään 7) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen jäsenistä valitaan vuosittain kolmannes.
Kahtena ensimmäisenä vuotena hallitusjäsenten erovuoroisuus ratkaistaan arvalla.
Hallitus voi valita keskuudestaan tarpeellisiksi katsomiaan toimihenkilöitä.
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;
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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 virallinen
ilmoitustaulu sijaitsee …
12 §
Toimihenkilöt
Kalatalousalueella voi olla kalastuksenvalvojia ja muita toimihenkilöitä, 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 ….kuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan on annettava lausuntonsa hallitukselle ….kuun .. päivään mennessä.
14 §
Nimen kirjoittaminen
Kalatalousalueen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja.
15 §
Päätöksen oikaiseminen ja muutoksenhaku
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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 kalatalousviranomaisen vahvistettavaksi.
Mikäli kalatalousalueen 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 §:ää, 26 §:n 2 momenttia, 27–31 §:ää, 35 §:n 2 momenttia ja 36 §:ää.
Nämä säännöt on hyväksytty kalatalousalueen yleiskokouksessa xx.xx.2019
Kalatalousalueen yleiskokouksen puolesta
____________________________

______________________________

______________________________
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