
an'.amat päätökset, osakaskunnalle annetut haasteet sekä
julkisen viranomaisen määräykset ja tiedonannot saatetaan
osakaskunnan osakkaiden ja muiden asianosaisten tietoon
ilmoiftamalla niistä lähinnä seuraavassa osakaskunnan
kokouksessa.

11 §

Osakaskunnan kokouksessa kullakin osakkaalla on ve-
sialueosuuttaan vastaava äänioikeus. Kokouksen puheen-
johtajaa valittaessa on kuitenkin jokaisella osakkaalla yksi
ääni ja, jos osakaskunnan kokouksessa osanottajat siitä
yksimielisesti sopivat, voidaan asianomaisessa kokoukses-
sa muutkin päätökset tehdä niin.
Kokouksessa osakasta voi edustaa hänen valtuuttamansa
asiamies.
Kokouksessa ei kukaan saa äänestää enemmällä kuin
kolmellakymmenellä prosentilla läsnä olevien yhteenlaske-
tusta äänimäärästä.
Kokouksen päätökseksi katsotaan se mielipide, jota
enemmistö on kannattanut. Äänten jakaantuessa tasan
tulee päätökseksi pääluvun mukaan lasketun enemmistön
mielipide. Jos äänet myös näin laskien menevät tasan,
ratkaisee äänes§ksen tuloksen puheenjohtajan ääni, jos
hän on osakas. Jos puheenjohtaja ei ole osakas, tai jos
kyseessä on vaali, ratkaisee arpa.
Osakaskunnan päätöksen tekemiseen vaaditaan, että
päätöstä kannattaa vähintään kaksi kolmannesta äänes-
tykseen osaa ottaneiden yhteisestä äänimäärästä ja vähin-
tään yksi kolmannes äänestäneistä osakkaista, jos päätös
tarkoittaa:
1) yhteisen alueen tai yhteisen erityisen etuuden taikka sen
osan myymistä tai vuokraamista viittä vuotta pitemmäksi
ajaksi;
2) yhteisen alueen käyttötarkoituksen pysyvää muuftamis-
ta;
3) osakaskunnan sääntöjen muuftamista;
4) velan ottamista;
5) osakkaiden suoitettavaksi tarkoitetun maksun määrää-
mistä;
6) yhteisten alueiden yhdistämistä tai kiinteistöön kuuluvan
alueen liiftämistä yhteiseen alueeseen osakkuufta vastaan
ko skevan sopi m ukse n hyv ä ksymi stä ;
7 ) o sakkai den pwdysyksikköje n j akami sta vesial ueosu uk-
si sta poikkeaval la tava I I a ;
8) kalakantojen hoitoa ja kalastuksen järjestämistä koske-
vien tehtävien siirtämistä kalastusalueen suoitettavaksi;
taikka
9) yhteisen vesialueen käyttämistä kalastukseen muulla
tavoin kuin siten, että kukin osakas tai se, joka laillisesti
käyttä ä h ä n e n ka I a stu so i ke utta a n, ka I a sta a veslsfrissä.
Edellä 1 ja 6 kohdassa tarkoitettu päätös on alistettava
tuomioistuimen vahvistettavaksi, jos joku kokouksessa
läsnä olevista osakkaista sitä vaatii. Päätös on vahvistetta-
va, jos se on teh§ lain mukaisesti eikä aiheuta taloudellista
vahinkoa osakkaalle, joka ei ole päätöstä kannattanut.
Edellä 3 kohdassa tarkoitettu päätös on alisteftava asian-
omaisen §övoima- ja elinkeinokeskuksen vahvistettavaksi.

12§

Osakaskunnan kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa johon
on merkittävä:
1) kokouksen aika ja paikka;
2) miten kokous on kutsuttu koolle;
3) läsnä olevat osakaskunnan osakkaat tai heidän asia-
miehensä sekä kunkin äänimäärä;
4) kokouksessa tehdyt ehdotukset, tapahtuneet
äänestykset sekä kokouksen päätökset.
Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja pöytäkirjan
pitäjä sekä kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan
tarkistajaa. Milloin puheenjohtaja itse pitää pöytäkirjaa,
pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja vähintään yksi
kokouksen valitsema pöytäkirjan tarkistaja.

13§

Osakaskunta valitsee hoitokunnan, johon kuuluu 4
jäsentä, sekä heille henkilökohtaiset varamiehet.
Hoitokunnan jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Ensi
kerran valituista hoitokunnan jäsenistä eroaa ensimmäisen
vuoden lopussa arpomalla valittavat puolet hoitokunnan
jäsenistä sekä heidän varamiehensä ja heidän tilalleen
valitaan uudet jäsenet ja henkilökohtaiset varamiehet
seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Sen jälkeen
erovuoroisuus ratkaistaan siten, että puolet hoitokunnan
jäsenistä on valitsemisjärjes§ksessä kunakin vuonna
erovuorossa.
Hoitokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.
Hoitokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä tai
heidän henkilökohtaisista varamiehistään on saapuvilla.
Hoitokunnan kokouksissa johtaa puhetta hoitokunnan
puheenjohtaja tai hänen essneenä ollessaan
varapuheenjohtaja.
Hoitokunnan päätdkseksi katsotaan se mielipide, jota
enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan mielipide.
Hoitokunnan puheenjohtaja tai hänen essneenä ollessaan
varapuheenjohtaja käyttää hoitokunnan puolesta
puhevaltaa tuomioistuimessa ja viranomaisen luona, jollei
hoitokunta jossakin asiassa erikseen määrää toista
asiamiestä.

14§

Sen lisäksi mitä kalastuslaissa ja yhteisaluelaissa sekä
niiden nojalla muutoin on säädetty tai määräs 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) panna täytäntöön osakaskunnan kokouksen päätökset
sekä h uol e hti a n i id e n ti edottarnlsesfa,'
5) huolehtia osakaskunnan taloudenpidosta ja
omaisuudesta;
6) edustaa osakaskuntaa yhteisen kalaveden ja siihen
liittyvien samalla kiinteistötunnuksella olevien vesijättö- ja
muiden yhteisten alueiden käyttöä ja hoitoa koskeyrssa
asrbrssa yksityistä osakasta ja kolmatta henkilöä kohtaan;
7) pitää luetteloa osakaskunnan osakkaista ja heidän
äänimääistään;
8) valvoa osakaskunnan sääntöjen ja päätösten
noudattamista;
9) ilmoittaa hoitokunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan tultua valituiksi heidän nimensä ja
posflosoräeensa työvoima- ja elinkeinokeskukselle,
asianomaiselle maan-mittaustoimistolle sekä sen
kalastusalueen hallitukselle, jonka alueella osakaskunta
toimii;sekä
10) käsitellä ja päättää suosfurnuksen antaminen taituin,
kaapeleiden (vesilaki 1 luvun 28 §) tai muiden se//arsten
merkitykseltään vähäisten laifteiden sijoittamiseksi
yhteiselle vesialueelle (vesilaki 4 luvun 5 §); suosfumuksef
kilpailujen ja muiden järjesteftyjen titaisuuksien
(kalastuslaki 8 § 1 mom.) yms. toimintojen järjestämiseksi
(maastoliikennelaki 4 § 2 mom., vesiliikennelaki 21 s 4
mom.); suostumukset vähäisiin ruoppauksiin ja
ruoppausmassojen sijoittamiseen (vesilaki 1 luvun 30 §,
vesilaki 4 luvun 6 §) sekä suosfumukset kalastus- ym.
tutkimuksiin osakaskunnan alueella.
11) Milloin aslassa, joka olisi osakaskunnan kokouksessa
ratkai stava, on ryhdyttävä kii reellisiin toimen pite i siin, ennen
kuin osakaskunnan kokous voidaan pitää, on hoitokunnalla
orkeus sllfä päättää. Sellainen päätds on esiteftävä
osa ka sk u n n a n kokou k se I I e h yvä ksyttävä ks i.


