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Hoitokunnan 10. kokous paikassa Hotel Utsjoki, tiistaina L.9.2020 klo 17.00-18.L0

varsinainen jäsen varalla
Mika Aikio Niile K, tänsman
SamiAikio Eske+.+i*ie
HarriHögman Aa+ne§,ujala
Niilo HeikkiAikio $ittag*i-e€r€
Urho Pieski, saapui 17:14 Maritta tul<kari
Maria Sofia Aikio Birit Vuelab
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5. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2O2O

6. Sääntömuutos
7. Vuoden 2020 varsinaisen kokouksen ajankohta
8. Vuoden 2020 varsinaisen kokouksen esityslista
9. Lausuntopyyntö Tenon lohikantojen hoitosuunnitelmasta
10. Tiedoksi saatettavat asiat
tL. Muut asiat
12. Kokouksen päättäminen

1. Kokouksen avaus
Pu heenjohtaja avaa kokouksen. Koko u ksessa o n ka hvita rjoi I u.

Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello L7.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys: Todetaan läsnäolijat ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös:
Paikalla ovat Mika Aikio, Sami Aikio, Harri Högman, Niilo Heikki Aikio ja Sofia Aikio. Kokous todettiin
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Pöytäkirjantarkastustapa
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, tai kaikki kokoukseen osallistuneet hoitokunnan jäsenet

tarkastavat pöytäkirjan.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastavat Niilo Heikki Aikio ja Sami Aikio.

4 Asialistanhyväksyminen
PäätöS:

Asialista hyvä ksyttiin.



Toimintasuunnitelma ia talousarvio
Esitys liitteenä.
Päätös:
Esitetty toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin. Liite 1.

Sääntömuutos
Sääntömuutos asia joudutaan uudelleen käsittelemään, kun on saatu lisätietoja AVI:n

tarkastuskriteereistä, koskien mm. varsinaisen kokouksen koollekutsumista. Esitys tuodaan kokoukseen.
Päätös:

Sääntömuutoksen 9 § kohtaan lisättiin nettisivujen osoite: "Osakaskunnan kokouksesta kuulutetaan
paikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä j a osakaskunnan kotisivuilla:
https:/ ' ',ww.tenonkalotolousolue.fi/kokouskutsutl'. Sekä 18 § lisättiin sana "tehtövä" lauseeseen:
"Osakaskunnan tilinpäätös ja kertomus toiminnasta on tehtövö ja annettava hallintoa tarkastaville
henkilöille ennen tammikuun loppua." Liite 2.

Vuoden 2020 varsinaisen kokouksen ajankohta
Esitys: Vuosikokous voidaan pitää ajalla 25.-30.09., 2 viikon ilmoitusajalla. Kokousilmoitus julkaistaan

Virallisessa lehdessä pe 11.9. 2O2O ja lnarilainen-lehdessä ke 9.9. sekä muutoin osakaskunnan
verkkosivuilla https://www.tenonkalatalousalue.filkokouskutsut/, jonne johdattaa linkitys Lapin

kalatalousalueen sivujen ajankohtaista/ Pro Agrian sivujen kautta. Kutsuteksti liitteenä.
Päätös:
Hoitokunta päätti kutsua varsinaisen kokouksen koolle perjantaina 25.9.2020 alkaen kello 12.00,
paikkana on Utsjoen seurakunnan sali kirkonkylällä.
Kokousilmoitus julkaistaan Virallisessa lehdessä pe 11.9. 2O2O ja lnarilainen-lehdessä ke 9.9. sekä
muutoin osakaskunnan verkkosivuilla https://www.tenonkalatalousalue.filkokouskutsut/. jonne
johdattaa linkitys http://www.lapinkalatalouskeskus.net/aiankohtaista/ -sivujen kautta. llmoitusteksti
hyväksyttiin. Liite 3.

Vuoden 2020 varsinaisen kokouksen asia- ja esityslista
Hoitokunta päättää asia- ja esityslistan hyväksymisestä ja esittää asian varsinaiselle kokoukselle.
Päätös:
Hoitokunta hyväksyi asialistan ja esityslistan. Liite 4.

Lausuntopyyntö Maa- ja metsätalousministeriöltä Tenon lohikantojen hoitosuunnitelmasta
Tenon kalastussopimuksen 4 artiklan mukaan Suomija Norja laativat yhteistyössä Tenojoen
lohikantojen hoitosuunnitelman, jolla turvataan biologinen monimuotoisuus sekä kantojen kestävä
käyttö. Artiklassa on myös määrätty hoitosuunnitelman sisällöstä. Hoitosuunnitelmaa on tarkoitus
käyttää mm. arvioitaessa lohikantojen käytön kestävyyttä sekä lohikantojen hoidon muutostarpeita
Tenon kalastussopimuksen määräysten mukaisesti (sopimuksen 3 ja 6 artikla). Lausunnot pyydetään
antamaan 15.9.2020 mennessä. Lausuntopyyntö, hoitosuunnitelma ja muu materiaali löytyvät
oikeusministeriön palvelusta lau-suntopalvelu.fi, taisuoraan oheisesta linkistä.
https://www.lausuntopalvelu.fi/Fl/Proposal/Participation?proposalld=5200cb4c-1b96-4d50-a04c-
df43c641ce2b&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744Lisätietoja antaa: Tapio
Hakaste, p. 0295152152, sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi
Keskustellaa n esityksen sisä Ilöstä ja laaditaa n mää räa ikaa n mennessä.
PäätöS:

Hoitokunta päätti käsitellä lausuntoluonnoksen sähköpostitse ennen lausuntoajan päättymistä.
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10 Tiedoksi saatettavat asiat
- Tenon kalastussääntöneuvottelut:

edustajien kesken

Päätös:
Asia merkittiin tiedoksi.

L.9. tapaaminen Norjan paikallishallinnon ja osakaskuntien

Maria Sofia Aikio, sihteeri
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Muut asiat
Päätös:
Eiollut muita asioita.

Kokouksen päättäminen
Päätös:
Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 18:10.

Allekirjoitukset:

Mika Aikio, puheenjohtaja
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SamiAikio

pöytäkirjan tarkastaja

tr,A Åb,
"""-, 

g'

/,4 t "hh
Niilo HeikkiAikio

pöytäkirjan tarkastaja


