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varsinaisen kokouksen kokouskutsu 7.4.2022

KESKI-POHJANMAAN KALATAIbUSAIUEEN VARSINAISESTA
KOKOUKSESTA LAADITUN POYTAKIRJAN NAHTÄVANA PITO
Keski-Pohj anmaan kalatalousalueen varsinaisesta kokouksesta laadittu pöytäkirj a
(sekä suomen että ruotsin kielellä) pidetään asianosaisten nähtävänä Kokkolan
kaupungin ilmoitustaululla 3.5.2022 - 3.6.2022. välisen ajan.

Kuulutuksen liitteenä on ohj e oikaisuvaatimuksen tekemiseksi
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Toho lamm illa 22. 4 .2022

Eero Hakala

toiminnanjohtaja

Jakelu:

Kokkolan kaupunki/ ilmoitustaulu

LIITE

OHJE OIKAISUVAATIMU KSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimu ksen tekeminen
Se kenenkä oikeutta kalatalousalueen kokouksen päätös koskee, voi,
jol lei päätöstä ole a istettava, vaatia ka lasta lousa ueen kokou kselta
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.
I

I

Määräaika

Oikaisuvaatimus on esitettävä kolmenkymmenen päivän kuruessa
pä ätö ksen ti edoksisaa m isesta e i vii m eistää n 3.6.2022. Ta rvittaessa
I

kutsutaan kalatalousalueen kokous koolle käsittelemään
oikaisuvaatimusta.

Minne oikaisuvaatimus tehdään
O ika isuvaati m us tu Iee to im ittaa osoitteeseen
Keski-Pohjanmaan kalatalousa lue
c/o Eero Hakala
Ojennustie 134
69410 SYKARÄINEN
sp. eero.hakala @ proag ria.fi

:

Miten oikaisuvaatimus tulee toimittaa perille
Oi ka isuvaati m u ksen voi toi m ittaa ka lata lousa ueel le hen ki lökohta isesti,
sä h köposti na, postitse ma ksettu na posti lä hetyksenä tai kka asia m iestä ta i
lähettiä käyttäen. Postittaminen tapahtuu lähettäjän vastuulla.
Oikaisuvaatimu ksen on saavuttava kalastusalueelle ennen valitusajan
päättymistä (30 päivää päätöksen tiedoksisaam isesta), jotta vaatimus
voidaan tutkia.
I

Valitus
Jollei oikaisua suoríteta, voi oikaisun pyytäjä vielä hakea muutosta
va litta ma I la Vaasan hal I into-oikeuteen. Hal I into-oikeus voi päättää, että
ennen asian lopu I lista ratkaisemista moitteenalai nen päätös saadaa n
panna täytäntöön heti, jos siihen on erityistä syytä eikä täytäntöönpano
tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Oikaisuvaatimuksen käsittelyä
koskevaan päätökseen tullaan liittämään ohjeet valituksen tekemisestä
(valitusosoitus).

