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ASIALISTA:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Pöytäkirjan tarkastustapa
4. Asialistan hyväksyminen

! 5. Varsinaisen kokouksen siirtäminen
6. Kokouksenpäättäminen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen, kun kaikkiolisaatu puhelinlinjoille kello 19:00.

2. Kokouksen laillisuus ia päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat.
Päätös:

Paikalla ön kaikki hoitokunnan varsinaiset jäsenet

3. Pöytäkirjan tarkastustapa
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastavat Sami Aikio ja Harri Högman.

4. Asialistan hyväksyminen
Päätös:

Asialista hyväksyttiin.

5. Varsinaisen kokouksen siirtäminen
Puheenjohtajalle on tullut tieto 16.3., että varsinaisen kokouksen kutsu on tullut myöhästyneenä
osakaskunnan nettisivuille 16.3. aamulla, kun olisi pitänyt olla 13.3. Kokouskutsu oli toimitettu 10.3. pro
Agrialle ilmoitettavaksi nettisivuilla. lnarilainen ja Virallisen lehden ilmoitukset olivat j.1.3. ja 13.3.
Osakaskunnan nettisivut Kalatalouskeskusliiton sivujen alla eivät ole toimineet oikein tammikuusta lähtien,
eikä osakaskunta itse ole voinut päivittää tietojaan, ainoastaan Pro Agrian kautta.

Suomen hallitus on todennut 16.3. yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan
poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön, Sosiaali- ja terveysministeriön
ja Valtioneuvoston viestintäosaston 16.3.2020 16.56 TIEDOTE L4O/2O2O,jossa kerrotaan



koronavirustilanteesta ja toimenpiteistä Suomessa. (httos://vnk.filartikkeli/-/asset oublisher/hallitus-
totesi-suomen-oleva n-poikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi).

Koska ilmoitus on myöhästynyt hoitokunnasta riippumattomasta syystä ja Suomen hallitus on L7.3.

asettanut valmiuslain, jolla rajataan mm. kokoontumisia ja liikkumista, hoitokunta joutuu tekemään
päätöksen va rsina isen koko u ksen siirtä m isestä myöhem pää n aja n kohtaa n.

Esitvs:

Hoitokunta siirtää varsinaisen kokouksen pidettäväksi 15.5.2020 alkaen klo 15:00 Utsjoen kunnan
valtuustosalissa. Perusteluna on hoitokunnasta riippumattomasta syystä myöhästynyt kokousilmoitus
osakaskunnan nettisivuilla sekä Suomen hallituksen 17.3. asettama valmiuslaki, joka rajaa kokoontumiset
alle 10 henkilöön.

Päätös:

Keskustelun jälkeen hoitokunta päätti esityksen mukaan. Siirrosta ilmoitetaan sääntöjen mukaan.

5. Kokouksen päättäminen

PäätöS:

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello

Pöytä kirja nta rkastajat:
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Mika Aikio, puheenjohtaja Maria Sofia Aiki-o, sihteeri


