
Utsjoen kk:n osakaskunna n hoitokunta

PÖr.rÄKRJA Hkgl2ozo

Hoitokunnan kokous sunnuntaina L6.8.2020 klo 17:03 - 19:30
Paikka: Hotel Utsjoki

varsinainen jäsen varalla
Mika Aikio, pj. Niile K, tänsman
SamiAikio, varapj. Es*e+,+ik+e
Harri Högman, na+neSt+jala
saapui klo 17:40, § 7:n aikana
Niilo HeikkiAikio *iittae*iBe+g
Urho Pieski Maritta tr+kkari

Maria Sofia Aikio, sihteeri Birit Vuelab

ASIALISTA:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Pöytäkirjan tarkastustapa
4. Asialistan hyväksyminen
5. Nettisivut ja s-postiosoitteet
6. Lausuntopyyntö Tenon lohikantojen hoitosuunnitelmasta
7. Asiantuntijan palkkaaminen alkaviin kalastussääntöneuvotteluihin yhteistyössä Sakän ja

osakaskuntien/Kalatalousalueen kesken.

8. Tenon kalastussääntöneuvottelut
9. Vuoden 2020 varsinaisen kokouksen ajankohta
10. Tiedoksi saatettavat asiat
11. Muut asiat
L2. Kokouksen päättäminen

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Mika Aikio avasi kokouksen klo 17:03 ja toivottijäsenet tervetulleiksi kokoukseen.
Kokouksessa oli ka hvitarjoilu.

2 Kokouksen laillisuus ia päätösvaltaisuus
Ehdotus: Todetaa n la il lisu us ja päätösva lta isu us.

Päätös:
Kokouksessa on läsnä 5 varsinaista jäsentä: Mika Aikio, Sami Aikio, Niilo Heikki Aikio, Urho Pieskija
Ma ria Sofia Ai kio. Kokous todettiin la illise ksi ja päätösva lta iseksi.

3 Pöytäkirjantarkastustapa
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, tai kaikki kokoukseen osallistuneet hoitokunnan jäsenet
tarkastavat pöytäkirjan.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Niilo Heikki Aikio ja Sami Aikio.

4 Asialistanhyväksyminen
Päätös:
Esitetty asia I ista hyvä ksyttiin.



5 Nettisivut ja s-postiosoitteet
Utsjoen kk. osakaskunnan internet-sivujen pitäjänä toiminut Lapin-kalatalouskeskus on lopettanut
kyseisen palvelujen tuottamisen ja kyseiset sivustot on oltava sääntöjen mukaan. Asian eteen on
toimittava ripeästi, jotta voidaan koolle kutsua varsinaisen kokous. Kyseisen kokouksen on pidettävä

syyskuun loppuun mennessä. Puheenjohtaja on neuvottelut Tenon Kalatalousalueen hallinnon kanssa

mahdollisuudesta järjestää myös Osakaskunnan tiedottamisen Kta internet-sivustolla. Tenon kta

hallitus on hyväksynyt periaatteen, virallista päätöstä asiasta ei ole vielä tehty. Toimintamalli olisi
seuraavanlainen: sivujen pitäjänä toimisi Kta toiminnanjohtaja ja hän loisi sivustolle osakaskunnalle

oman osion/lokeron jossa olisi yhteystiedot, säännöt, tiedotteet, pöytäkirjat jne. Osakaskunnan

tehtävänä olisi toimittaa tj:lle valmiit tiedostot, jotka halutaan sivustolle.
Ehdotus: Utsjoen kk-Osakaskunta ostaa palvelun Tenon kalatalousalueelta internetsivujen pidosta ja

maksaa siitä 500 € korvausta vuodessa.
Päätös:
Ehdotus hyvä ksyttiin yksimielisesti.

6 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 lausuntopalvelu.fi, tai suoraan oheisesta linkistä.
https://www.lausuntopalvelu.filFllProoosal/Participation?prooosalld=5200cb4c-1b96-4d50-a04c-
df43c641ce2b&proposalLaneuaee=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744. Lisätietoja antaa: Tapio

Hakaste, p. 0295152152, sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm

Ehdotus: Puheenjohtajat ja sihteeri laativat lausunnon ja toimittavat määräaikaan mennessä.
Muutosehdotus: Puheenjohtajat ja sihteeri laativat lausuntoesityksen ja se käsitellään hoitokunnassa
vielä elokuun aikana.
Päätös:
M uutosehdotus hyväksyttiin.

7 Asiantuntijan palkkaaminen alkaviin kalastussääntöneuvotteluihin yhteistyössä Sakän ja

osa kasku ntien/Kalatalousal ueen kesken.

Saamelaiskäräjät tiedustelevat osakaskunnalta mahdollisuutta osallistua asiantuntijan kokous- ja
palkkakustannuksiin kalastussääntöneuvotteluja varten ja millä summalla tälle vuodelle ja ensi
vuodelle. Tähän tehtävään Saamelaiskäräjät ovat palkanneet Esko Aikion.

Ehdotus: Osakaskunta osallistuu tämän vuoden asiantuntijan kokous- ja palkkakustannuksiin 3000 €
suuruisella summalla.

Päätös:
Asiasta käytiin laaja keskustelu ja ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

I Tenon kalastussääntöneuvottelut
Hoitoku nta keskustelee ka lastussää ntöneuvottel uiden tila nteesta.
Päätös:
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Hoitokunta kuuli puheenjohtajan antaman tilannekatsauksen ja samalla keskusteli asiasta.

Hoitokunta merkitsi saaneensa tiedoksi sääntöneuvottelujen tilannekatsauksen.

Vuoden 2020 varsinaisen kokouksen ajankohta
PäätöS:

Hoitokunta pitää uuden kokouksen vielä tässä kuussa ja päättää silloin kokouksen ajankohdasta ja

kutsumisesta.

Tiedoksi saatettavat asiat
Päätös:
Ei ollut muuta tiedotettavaa.

Muut asiat
PäätöS:

Ei ollut muita asioita.

L2 Kokouksen päättäminen
Päätös:

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen kello 19:30.

Allekirjoitukset:

Maria Sofia Aikio, sihteeri

Niilo Heikki Aikio, pöytäkirjan tarkastaja Sami Aikio, pöytäkirjan tarkastaja

Mika Aikio, puheenjohtaja


