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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.
PäätöS:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:00, toivotti osallistujat tervetulleiksi. Kokouksessa oli
kahvitarjoilu.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 23.2.sähköpostitse. puheenjohtaja toteaa läsnäolijat.
PäätöS:

Kokouksen alussa läsnä oli Mika Aikio, Maria sofia Aikio sekä varajäsenet Maritta Lukkarija Esko Aikio.
Kokous todettiin lailliseksija päätösvaltaiseksi. Harri Högman ja Niilo Heikki Aikio saapuivat 5 §:nkäsittelyn aikana.

3. Pöytäkirjan tarkastustapa
PäätöS:

Pöytäkirjan tarkastavat Esko Aikio ja Maritta Lukkari.

4. Asialistan hyväksyminen
PäätöS:



Asia lista hyvä ksyttiin.

5. Toiminnantarkastajien kirje
1. Osakaskunnan taseessa "Muut saamiset" tlillä 7779 on summa 1680,81 e, ja "Muut siirtosaamiset"
tilillä 1849 on summa !74O,t4 e.

Esitys 1)

Hoitokunta kirjaa saamiset taseelta pois, ja ne siirtyvät tuloslaskelman kuluiksi.
Eläkevakuutusyhtiön kanssa selvitetään vakuutuksen irtisanomismahdollisuus, koska on tarpeetonta
maksaa vakuutusmaksuja ennakkoon, kun osakaskunnalla eiole enää kalastusvalvojia töissä.
PäätöS:

Ehdotuksen mukaan.

2. Sääntöjen mukaan vuoden vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle ja vastuullisille
toimihenkilöille tulee päättää (vuodelta 2018 vastuuvapausasia käsittelemättä).
Esitys 2)

Hoitokunta esittää varsinaisen kokouksen asialistalle vuoden 2018 vastuuvapausasian.
Päätös:

Ehdotuksen mukaan.

6. Luken tutkimuslupa
Lupa-a nom us lä hetetty jäse nil le sä hköpostitse 25.2.
PäätöS:

Lupa-asia siirretää n seuraavaan kokoukseen.

7. Pyydysyksiköt
Esitys on lähetetty sähköpostitse 25.2.
PäätöS:

Esitys hyväksyttiin, liite 1.

8. Varsinaisen kokouksen ajankohta ja asialista
PäätöS:

Varsinainen kokous pidetään Utsjoella perjantaina 27.3.2O2O, alkaen kello 15.

9. Lausunto MMM kalastussäännön muuttamisesta
La usu ntopyyntö lä hetetty sä h köpostitse 8.2. ja la usu ntoesitys 25.2.
Päätös:

Lausuntoesitykseen lisättiin tekstiä 2019 kannanoton mukaisesti. Liite 2.

10. Sääntömuutostyö
Pohja na 9.2.2020 kokouksen jä lkeinen va lm istelu, esitellää n kokouksessa.
Päätös:

Kalatalouden keskusliiton juristilta tarkistetut kohdat on saatu kirjattua sääntöesitykseen. Hoitokunta
päätti esittää säännöt varsinaisen kokouksen hyväksyttäväksi. Liite 3.



LL. Muut kiireelliset asiat
Päätös:

Eiollut muita asioita.

Tiedoksiasiat
- MMM keskustelutilaisuus 7.3. klo 10-14 Utsjoen srk-saljssa
- Seurantatyöryhmän kokous 8.3.
Päätös:

Merkitään tiedoksi.

Kokouksen päättäminen
Päätös:

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 1g.10.

Allekirjoitukset:

Mika Aikio, puheenjohtaja Maria Sofia Aikio, sihteeri

Esko Aikio
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Hoitokunt a 29 .2.2020, esitys varsinaiselle kokoukselle

Pyydysyksiköt yrlonna 2020

osakastiloj en pyydysyksikköj en kokonaismäärä on 5 093 9 pyydysyksikköä.
L isåiksi o sakkaill e v ar ataan 7 60kp1 vrk- lupia (7 6 0 pyy dysyksikkö ä).

Pyydy sten yksikkö mätuät

Verkko (muun kalan kalastus) 0
Katiska 0
Nuotta 152
Pato/lohiverkko 152
Kulkutus 152
Vapa ja viehe 76
Made- ja haukikoukut 0

,\lle 76 pyydysyksikön osakastilojen vapa- ja viehekalastusoikeus osakastilan
pyydysyksikköluvun osoittama kalastusvuorokausien määrä. Kalastusvuorokausi
alkaaklo 19.00. Alle 76 pyydysyksikön osakastilan tulee lupaa lunastaessaan
mäiirätä, mille kalastusvuorokausille hän lunastaa lupansa. TUimä aika tulee merkitä
lupaan. Useamman kalastusvuorokauden kalastusoikeutta ei voi j akaa us eaks i
yhtaikaiseksi erilliseksi j aksoksi.

Osakaskunta myy osakkaille ylimääräisiä vrk-lupia, joka oikeuttaa kalastamaan
vavalla ja vieheellä osakaskunnan vesialueella jakalastusvuorokausi alkaaklo 19 ja
päättyy seuraavan a paiv änä klo 1 9.



vesialueen osakäskunta
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Asia:Tenon kalastussään nön muutostarpeet

Lausurrtopyvnnön d iaarin umero : I 704/02.0 4.02 I Z0 1

Osakaskunnan mielestä tulevat sääntöneuvottelut on käytävä avoimestija kokonaisvaltaisesti,
Siten emme esitä erillistä luettelo tai asioita vielä tässä vaiheessa" koska emme näe sitä
tarkoituksenrnukaiseks i.
Lisäksi vesialuertten omistajille on annettava suurempi åserna alkavassa neuvotteluissa, vedoten suoraan
omistussuhteeseen. osakaskunnat hallinnoivat 2/3 Tenon suomenpuolisesta rannasta, siten myös paikallisten
näkemy'kset tulisi parernrnin esille ja koettaisiin oikeudenmukaisempi asema.

Osakaskunta vaatii" että alkavissa neuvofteluissa ötetaan huomion voimakkaasti saamelaisten oikeudet, joita
tällä hetkellä loukataan meidän mielestänme. Em. oikeuksista mainitaan Perustuslaissa ja kansainvälisissä
sopimuksissa, joita Suomen valtio on sitoutunut noudattamaan

Tulevassa sääntöneuvoteluissa on turvattava myös saamelaisnuorten ja -lasten oikeus harrastaa perinteisiä
kalastusmuotoja ja siten kehittiiä kuluuuria ja siihen liittyvaa Saamenkielen sanastoa. Osakaskunnan mielestä
tilanne heitä kohtaan on tällä hetkellä syrjivää. ( r,edoten YK:n vleissopimus Iapsen r:ikeuksista 30 artiklaan)

Osakaskunnan mielestä on huomioitava tasavertainen kohtclu myös neuvotteluvaltuuskunnassa käytettävissä
olevista resursseista erijäsenillä. Ministeriön ja Lapin ELY-keskuksen edustajat toimivat kokouksissa ja
niihin liitryviin valmisteluun virkamiespalkalla, kun sen sijaan osakaskunnan edustaja osallistuu tähän
työhön vapaa-ajallaan ja ilrnan palkkaa.
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Hoitokunnan Pj.' Mika Aikio'l .3.2020



Hoitokunnan esitys zg.2.z22ovarsinaiselle kokoukselle P[t '* L;i{t tf

Utsj oen kirkon§liin yhteisen vesialueen osakaskunnan siiiinnöt

Kotipaikka ja -kunta: Utsjoki

Kiinteistötunnus: 890-401 - 87 6-3

Osakaskunnan vesialue sijaitsee seuraavissa vesistöissä ja vesistön osissa:

Yhteinen kalavesi sijaitsee Tenojoessa Guo§njrårga/ Guosniemestä Luos4jårsawon/
Lohiniemen suvantoon ja etelään Inarin kunnan rajalle, josta rajaa pitkin Guncavami/
Kuntsavaaran låinsipuolelle, josta luoteeseen Guivi/ Kuiville ja edelleen Vårdoaijäwi/
Vardoijiirven itiipuolen kauttra Guo§njarga/ Guosniemeen jatarkemmin rekisterikarttoihin
merkityillä alueilla ja on pinta-alaltaan 929,57 hehtaaria. Lisiiksi osakaskunnan yhteiseen
alueeseen kuuluvat yhteisen vesialueen kanssa samalla kiinteistötunnuksella olevat vesijättö-
ja muut yhteiset alueet.

Osakaskunta toimii kalastuslaissa (37912015) tarkoitettuna osakaskuntana.

Osakaskunta on kokouksess&m
seuraavat såiiinnöt:

parvana kuuta 2A20 hy v äksynyt itselleen

1§

Osakaskunnan tehtävåinä on huolehtia Suomen perustuslain ja kansainvälisten sopimusten
toimeenpanosta. Perustuslain 17.3 §:n mukaan saamelaisillaalkuperäiskansana on oikeus
ylläpitiiii ja kehittiiii omaa kieltäiin ja kuluuuriaan. Perustuslain tj .l §:n tarkoittamana
saamelaisena kulttuurina pidetEiii:r muun muassa saamelaisten perinteisiä elinkeinoja, joihin
kalastus oleruraisesti kuuluu.

Osakaskunnan tehtitvtinä on huolehtia osakaskunnalle kuuluvan yhteisen alueen hallinnosta ja
aluetta koskevien asioiden hoidosta.

Osakaskunnan tehtävålnä on kalastuksen jfiestäminen alueellaan (KatasfisL 379/2015 5 luku
esim. 41§) Tenon Kalatalousalueen laatiman kalavarojen kiiyttö- ja hoitosuunnitelman
mukaisesti siten, että pyritiiiin turvaaman kalavarojen kestava ja monipuolinen tuotto,
kalakantojen luontainen elinkierto sekä kalavarojen ja muun vesiluonnon monimuotoisuus ja
suojelu.

Valtioiden välisen Tenon sopimuksen velvoittama hoitosuunnitelma myös ohjaa kalashrksen
järjesfiimistii osakaskunnan alueella.

Osakaskunnan påiätösvaltaa käyttääosakaskunnan kokous, lukuun ottamatta niita tehtavi4
jotka jåiljempänä nåiissä såiiinnöissä on mäiirätty hoitokunnan päiitösvaltaan kuuluviksi.



2§

Osakaskunnan alueella harjoitetaan kalastusta kalastuslaissa sekä kalastusasetuksessa ja
niiden nojalla såiiidetyllä sekii tarkemmin näissä såiiinnöissä måilirätyllä ja osakaskunnan
kokouksen päiittåimåillä tavalla.

Ja lisåiksi osakaskunnan alueella kalastusta otrjaa Teno sopimus- ja kalastussäiintö,
voimaansaattamislaki j a siwvesiasetus.

Osakaskunnan kokous voi kala- tai rapukantojen tuottawuden parantamiseksi tai
såiilyttiimiseksi påiättiiii kalastusta tai ravustusta koskevista raj oituksista.

3§

Oikeus kalaveden käyttöön måituäytyy pyydysyksikköjen perusteella siten, efiä kalavedessä
kttytettyjen pyydysyksiköiden kokonaismäiirä on eninuiein-S0939 pyydysylsikköä.

Eri pyydysten ja pyyntivälineiden yksiköinnistä tehdåiåin päätös osakaskunnan kokouksessa.

Pyydysyksikköjen jako suoritetaan hnkin osakkaan vesialueosuuden mukaan tasoittamalla
murto-osat lähinnä seuraavaksi suuremmaksi kokonaisluvuksi. Jaon perusteena käytetäiin
kiinteisttij en yhteistä vesialueosuuslukua.

Osakkailta lunastamatta jatineista pyydysyksiköistii voidaan myöntiiii kalastuslup iavapaa-
ajan- ja kaupalliseen kalastuksen, koe- ja tutkimustoimintaan sekä hoitokalastukseen.

Pyydysyksiköt voidaan jakaa osakaskunnan päätöksellä myös muun perusteen mukaan.

4§

osakkailta ja muilta osakaskunnan vesillä kalastavilta perittiiviståi pyydysyksikkö- ja muista
kalastuksen harjoittamiseen liittyvistä maksuista paateäan osakaskunnan kokouksessa.

osakaskunta voi kalaveden hoitoa ja muita osakaskunnan menoja varten m6rätäosakkaiden
suoritettavaksi maksun, jonka peruste on kunkin vesialueosuu, äi *ru tapauskohtaisesti
osakaskunnan kokouksessa päätefiävä peruste.

s§

osakkaalla on oikeus ilman muiden osakkaiden suosfumustaantaatoiselle 1uvan vastikkeetta
tai vastiketta vastaan käyttäri håinelle yhteisellä vesialueella kuuluvaa kalastusoikeuttaan.
Luovutuksesta on ilmoitettava hoitokunnalle.

oikeus kalastaa osakaskunnan yhteisellä vesialueella voidaan xfiaawokralle osakaskunnan
kokouksen päiitöksellä.



6§

Osakaskuntapäättieäkokouksessaan siitä, millä tavalla kalastusoikeus osoitetaan seisovilla
pyydyksillä kalastettaessa.

Osakaskunnan vesialueella voidaan kalastusta harjoittaa kaikilla kalastuslain ja
kalastusasetuksen sekä Tenon säåinnön ja sopimuksen sekä sivuvesiasetuksen sallimilla
pyydyksillä ja pyyntitavoilla, ellei ElY-keskus tai kalatalousalue ole kala- ja rapukantojen
tuottavuuden parantanriseksi tai siiilytttimiseksi tai osakaskunnan kokous oiat<täiden
kalastusmahdollisuuksien tasapuoliseksi j akamiseksi toisin påiättåinyt.

Osakaskunnan vesialueella muutoin kuin yleiskalastusoikeuksin kalastusta harjoittavat
henkilöt voidaan osakaskunnan kokouksen piiritöksellä velvoittaa antamaankalastusta ja sen
tuottoa koskevia tietoja kokouksen tarkemmin piiättåimåillä tavalla.

7§

Osakaskuntapieättitäkokouksessaan yhteisen vesialueen kalastuksen jåirjestiimisestä ja
kalaveden hoitotoimenpiteistii.

Osakaskunnan kokouksessa pätetäEin alueen tai sen osan käytöstä muuta tarkoitusta kuin
kalastusta varten, mukaan lukien metsästyksen harjoittamisesta alueella, ja tälaisesta kaytOsta
perittiiviiståi korvauksesta.

8§

Ellei kokouspäätöksessä toisin mäiärätä,on 3-7 pykdlissä tarkoitettu piiätös voimassa
toistaiseksi.

e§

Osakaskunnan påiEitåintävaltaa kayttaa osakaskunnan kokous. Osakaskunnan varsinainen
kokous-tulee jfieståiii vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Osakaskunnan koko,ksen
kutsuu koolle hoitokunta.

Osakaskunnan kokouksesta kuulutetaan sanomalehdessä ja osakaskunnan kotisivuilla

osakaskunta. Kuulutus on julkaistava vähintåiåin l4 vuorokautta ennen kokousta.

Kokouskutsussa tulee olla mainittuna kokouksen aikq paikka ja siellä ratkaistavat asiat sekä
missä ja milloin kokouksesta laadittu tarkistettu poyuiiårja pidetiiiin asianosaisten nähtåivåinä.

Tarkastettu pöytitkirja pidetiiär naihtäviinä kokouskutsussa ilmoitetussa paikassa
seitsemiinnestä kokouspiiivåin jåilkeisestä päivästä lukien siihen saakka t*r",
kokouspäivästä on kulunut 60 päiviiä.

Kokouksessa ei saa ratkaista asioita, joista kokouskutsussa ei ole ilmoitettu.



l0§

Hoitokunta voi tarvittaessa päiittää ylimäiiräisen kokouksen koolle kutsumisesta. Jos osakkaat,
joiden yhteenlasketut osuudet edustavat vtihintään §mmenettit osaa kaikista osuuksist4 sitä
määrättyä asiaa varten kirjallisesti vaativat,ylimäiiråiinen kokous on kutsuttava koolle 3
viikon kuluessa siitåi, kun vaatimus kokouksen pitämisestä esitettiin hoitokunnalte tai
toimitsijalle.

1l §

Osakaskunnan varsinaisessa kokouksessa:

l) esitetåiän hoitokunnan kertomus edelliseltä toimintavuodelta;

2) esitetiiiin ja vahvistetaan edellisen vuoden tilinpiiätös ja kertomus toiminnasta;

3) päiitetään vastuuvapauden myöntämisestii hoitokunnalle ja vastuullisille toimihenkilöille;

4) tehdään nåiiden säiintöjen 3-7 §:ssä tarkoitetut päätökset;

5) påiätetäiin kalastuslain 82 §:n mukaisen omistajakorvauksen käytöstä;

6) hyvaksytärin osakaskunnalle tulo- ja menoarvio kuluvaksi/tulevaksi wodeksi;

7) hyväksytåilin osakaskunnalle toimintasuunnitelma kuluvaksi/tulevaksi vuodeksi;

8) måiärätäåin hoitokunnan jäsenten, hallinnon tarkastajien, kokousedustajien ja muiden
toimihenkilöiden palkkiot;

9) valitaan hoitokunnan erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 3
jåisentii sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet;

10) valitaan kaksi henkilöä ja heille varahenkilöt tarkastamaan tulevan toimintakauden
hallintoa ja tilejä;

1 1) valitaan osakaskunnan edustajaja hänelle varaedustaja Tenon kalatalousalueen
kokouksiin;

12) päätetiiin sanomalehdestii, jossa osakaskunnan kokouksista tiedotetaan;

I 3) påiätetäiin muista kokouskutsussa mainituista asioista;

14) kåisitellålän muut esille tulevat asiat.

Sen eståtmättä mitä edellä on måiiirätty toimikaudest4 jatkavat edellä kohtien 9-l l nojalla
valitut henkilöt tehtiivissiiEin, kunnes uusi valintapiiat6s on tiiytåintöönpanokelpoinen.

4



12§

Osakaskunnan hoitokunnan päiiitökset, kalastusviranomaisen mäiiiräykset, osakaskunnalle
annetut haasteet tai muut tiedonannot saatetaan osakaskunnan osakiaiden tietoon
ihnoittamalla niistä lähinnä seuraavassa osakaskunnan kokouksessa.

13§

Osakaskunnan kokouksessa kullakin osakkaalla on osuuttaan vastaava äiinioikeus. Kokouksen
guheeqiohtajaa valittaessa ja åiåinestysluetteloa hyvåiksyttäessä on kuitenkin jokaisella
kokoukseen osaa ottavalla yksi iiiini ja, jos osakaskunnan kokouksessu or*äu4at siitji
yksimielisesti sopivat, voidaan kokouksessa muutkin påiätökset tehdä niin.

Kokouksessa osakasta voi edustaahiinen valtuuttamansa asiamies. Kokouksessa ei kuitenkaan
kukaan saa äiiinestiiii enemmällä kuin kolmellalrymmenellä prosentilla läsnä olevien
yhteenlasketusta åiiinimiiärästä. Jos useammalla osakkaallu årr ru*u asiamies,
äänimääräleikkuri kohdistetaan koko asiamiehen edustamaan åiiinimiitiriirin.

Kokouspåiätösten teoss4 iiiinestystulosten laskemisessa ja påiätösten täytiintöönpanossa
noudatetaan muilta osin yhteisaluelakia.

14§

osakaskunnan kokouksessa on pidettävä pöytåikirja4 johon on merkittiivä kokouksen aika ja
paikka, miten kokous on kutsuttu koolle, ia*a otäruiäsakaskunnan osakkaat tai heidåin
asiamiehensä, kunkin iiiinimäärä sekä kokouksessa tehdyt ehdotukset, tapahtuleet äiinestykset
sekä kokouksen päätökset.

Piiytåikirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja pöytåikirjan pitäjä sekä kaksi kokouksen

".1'l:"f:, pöytäkirjan tarkistajaa. Mi[;in punåe"jorrtaju iir. pitaa pöytåikirjaa, pöytåikirjan
allekirjoittavat puheenjohtaja ja våihintåiitn ytri tolo,rtien valitsema pöytåikirjan tarkistaja.

ls§
osakaskunta valitsee hoitokunnan, johon kuuluu 6 jåisentåi, sekä heille henkilökohtaiset
varajåisenet' Hoitokunnan jåisenten toimikausi on tå<si *åur. Ensi kerran valituista jåisenistä
eroaa ensimmåiisen woden lopussa arvan mukaan puot"t3a toisen vuoden lopussa jåiljellejäåineet jäsenet. sen jiilkeen eioworoisuus ratkaistaan siten, että puolet jåisenistä onvalitsemisjåirj estyksessä kunakin vuonna eroworossa.

Hoitokunta valitseel<eskuudestaan puheenjoh-tajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kenallaan.Hoitokunta on påiätösvaltarlen, kunpuhggnjohtäja t"i 
"*i"n"eqiohtaja 

ja våihintäiin puoletmuista jäsenistä tai heidiin henkiltikohtaisisia varami"hiltä" on saapuvilla.

Hoitokunnan kokouksissa johtaa puhetta hoitokunnan puheenjoht ajataihänen estyneenäollessaan varapuheenjohtaja. Hoiiokunnan päätökseksikatsotaan se mielipide, jota enemmistö



on kannattanut. Åtinten mennessä tasan ratkaisee puheeqiohtajan mielipide. Hoitokunnan
kokouksesta on pidefiiivä pöytäkirja4 johon on kirjattava kokäuksen aika ja paikka, läsnä
olleet henkilöt sekä kokouspåiätökset.

Hoitokunnan puheenjohtaja tai håinen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja käyttäii
hoitokunnan puolesta puhevaltaa tuomioistuimessa ja viranomåisen luona, jollei hoitokunta
jossakin asiassa erikseen måiäråiä toista asiamiestä.

16§

Sen lisäksi mitä kalastuslaissa ja yhteisaluelaissa sekä niiden nojalla muutoin on säiidetty tai
mdärätty tulee hoitokunnan:

1) johtaa osakaskunnan toimintaa;

2) valvoa osakaskunnan etua;

3) tehdä osakaskunnan kokoukselle osakaskunnan toimintaa koskevia ehdotuksia ja
valmistella osakaskunnan kokouksessa esille tulevat asiat;

4) pama täytäntöön osakaskunnan kokouksen päätökset sekä huolehtia niiden
tiedottamisesta;

5) huolehtia osakaskunnan taloudenpidosta ja omaisuudesta;

6) edustaa osakaskuntaa yhteisen alueen käyttöä ja hoitoa koskevissa asioissa yksityisfii
osakasta ja kolmatta henkilöä kohtaan;

7) pitåiä luetteloa osakaskunnan osakkaista ja heidåin osuusluvuistaan;

8) valvoa osakaskunnan siiiintöjen ja påiätösten noudattamista; sekä

9) ilmoiuaa hoitokunnan puheenjohtajan ja varapuheedohtajan tultua valituiksi heidän
nimensäJa postiosoitteensa aluehailinttvirasiolle, Mäanmiuauslaitokselle sekä sen
kalatalousalueen hallitukselle, jonka alueella osakaskunta toimii;

10) päättää osakaskunnan toimintasuunnitelmassa määriteltyjen ehtojen puitteissa seuraavistaasioista:

o suostumuksen antamisesta merkitykseltaän våihiiisen laiturin, kaapelin, johdon tai
muun sellaisen laitteen sijoittamiseksi.

' kilpailujen j a muiden ifi estettyj en tilaisuuksien ifi estiimiseksi.r vainajan tuhkan sirottamiseksi yhteisefle alueelle.
o suostumukset våihäisiin ruoppauksiin ja ruoppausmassojen sijoittamiseen.r suostumukset hoito- ja koekalastuksiin ja muihin tutkimuksiin osakaskunnan

alueella.
o suostumuksen antaminen merkitykseltiiiin vdhäisten tai pienialaisten kosteikkojen

perustarniseen osakaskunnan vesijättöalueelle.



17§

Osakaskunnan nimen kirjoittaa hoitokunnan puheer{ohtaja yksin tai varapuheenjohtaja ja yksi
hoitokunnan j åisen yhdessä.

18§

Osakaskunnan toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Osakaskunnan tilinpåiätös ja kertomus
toiminnasta sn annettiava hatlintoa tarkastaville henkilöille ennen tammikuun loppua.
Tarkastajien on annettava kertomuksensa hoitokunnalle ennen helmikuun loppua.

1e§

Osakkaalla on oikeus tutustua osakaskunnan kirjanpitoon ja muihin osakaskunnan toimintaan
lilttyviin asiakirjoihin. Osakkaalla on oikeus käyuiiit avustajaa sekä oikeus saada jäljennöksiä
kirjanpidosta ja muista asiakirjoista. Tällöin osakaskururallä on oikeus saada osakkaalta
korvaus osakaskunnalle aiheutuneista asiakirjojen jiljentiimis- ja Iåihettiimiskuluista.

20§

Osakas voi vaatia hoitokunnatle toimitetulla oikaisuvaatimuksella tai kanteella
kiiräjäoikeudessa laittoman, sä'iintöjen vastaisen tai oikeuttaan loukkaavan påiätöksen
oikaisemista sen mukaan, kuin siitri on yhteisaluelaissa säiidetty.

21 §

Osakaskunnalla voi olla sihteeri, rahastonhoitajq elinkeino-, liikenne- ja ympriristökeskuksen
hyväksymiä kalashrksenvalvojia ja muita toimitråntiloita jo*a hoitokunä o'tt , toi*iinsa ja
vapauttaa tehtiivistiiiin.
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