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▪
▪
▪

Kalatalousalueiden 1. kokouksia on valmisteltu työryhmässä,
jossa on edustajat kaikista kolmesta kalaELYstä sekä KKL:stä.
Työryhmän ohjeet/linjaukset on päivitetty KKL:n sivulla oleviin
kalatalousalueiden toimintaa koskeviin ohjeisiin.
Tämän lisäksi ollaan laadittu ELYn tiedotteita, kuulutuksia,
pohdittu aikatauluja, asiakirjojen ja tiedotteiden käääntämistä
(Ruotsi + 3 saamen kieltä) ja pyritty seuraamaan KALPAhanketta.

9.11.2018

25 § Kalatalousalueen yleiskokous
Kalatalousalueen päätösvaltaa käyttää yleiskokous.
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;
4) 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.
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. 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.
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Osallistumisoikeuden osoittaminen 1. kokouksessa
Ennen kokouksen alkua tulee osallistujan varautua osoittamaan
henkilöllisyytensä sekä valtuus kalatalousalueen jäseneksi. Jotta
vesialueen omistajan, osakaskunnan tai vesialueiden omistajien
yhteenliittymän edustajan osallistumisoikeus ja äänioikeus yleiskokouksessa voidaan todeta, on osallistujan pystyttävä osoittamaan, mitä kiinteistörekisteriyksikköä tai -yksikköjä (kiinteistörekisterinumerot) hän edustaa, ja että hänellä on laillinen oikeus
edustaa näitä yksikköjä. Lisäksi kokoukseen osallistuvalla
kalastusalan järjestön edustajalla tulee olla mukanaan valtakirja
tai vastaava dokumentti osoittamaan osallistumisoikeutta
kokoukseen.
Jonkin kalatalousalueen jäsenen poissaolo ei estä asioiden
käsittelemistä ja yleiskokouksen suorittamista.
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Tiedoksianto ja tiedotus

▪
▪
▪

▪

Virallinen lehti, yleistiedoksianto
ELY-keskuksen ilmoitustaulu
ELY-keskuksen verkkosivut (samat, joissa on rajapäätökset):
– Kuulutus
– Kokouskutsut
– Tiedote
Mediatiedote
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Yleistiedoksianto viralliseen lehteen (kuulutus)
Tammikuun ensimmäinen lehti (nro 1) ilmestyy 2.1.2019, aineisto
on jätettävä viimeistään 17.12.2018
Suomeksi, ruotsiksi sekä kolmella saamella…
”Yleistiedoksianto
Lapin, Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen elinkeino- liikenne ja
ympäristökeskukset kutsuvat kalastuslain (379/2015) 129 §
nojalla koolle kalatalousalueiden ensimmäiset yleiskokoukset.
▪ Kokouskutsut ja muu materiaali on nähtävillä ELY-keskuksen
verkkosivuilla osoitteessa: www.elykeskus.fi/web/ely/kalatalousaluejako.
▪ Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä
päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.”
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Kalatalousalueen ensimmäisen yleiskokouksen asialista - esimerkki

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Kokouksen avaaminen - ELY-keskus avaa kokouksen. Lyhyt puheenvuoro ja asian
esittely.
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa.
Hyväksytään äänestysluettelo ja todetaan äänioikeudettomat kokousosallistujat.
Käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Hyväksytään kokouksen esityslista.
---- nimisen kalatalousalueen järjestäytyminen ELY-keskuksen päätöksen 13.12.2017
nro ----- mukaisesti.
Kalatalousalueen säännöt
•

Ehdotus: Päätetään lähettää kalatalousalueen säännöt ELY-keskuksen hyväksyttäväksi.

Valitaan kalatalousalueen hallitukseen vähintään 7 hallitusjäsentä (Kalastuslaki 27 §).
Valitaan hallituksen jäsenistä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.
Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista
Valitaan kalatalousalueen edustaja alueelliseen kalatalouden yhteistyöryhmään
(kalastuslaki 33 §) ja edustajan varahenkilö.
Valtuutetaan kalastuksenvalvojat.
Keskustelu.
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Kokouksen päättäminen.

1. kokouksen jälkeen
Hallitus alkaa toimia
Toinen kokous:
▪ Päätökset:
– talousarviosta,
– toimintasuunnitelmasta,
– tilintarkastajan valinnasta ja
– omistajakorvausten jaosta.
– aloitetaan käyttö- ja hoitosuunnitelman valmistelu.
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