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ASIALISTA:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Pöytäkirjan tarkastustapa
4. Asialistan hyväksyminen\/ 5. Luke:n tutkimuslupapyyntö
6. Luvanpyyntiin liittyvät asiat lupamyyntiohjeet, tiedote, lupamyyntiohjeet
7. Tenon sääntömuutos tarpeet
8. Tiedoksi saatettavat asiat
9. Muut asiat
10. Kokouksen päättäminen

1. Kokouksen avaus
PäätöS:

Puheenjohtaja toivotti osallistujat tervetulleiksija avasi kokouksen klo 18:00.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on kutsuttu koolle sähköpostitse 6.5. ja kokous pidetään etäyhteyksin. Puheenjohtaja toteaa
läsnäolijat ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Berg. Kokous todettiin la illiseksi ja päätösva ltaiseksi.

3. Pöytäkirjan tarkastustapa
Valitaan kaksi pöytä kirjan tarkastajaa.
Päätös:

Valittiin U rho Pieski ja Riitta Orti-Berg pöytä kirja n tarkastajiksi.

4. Asialistan hyväksyminen
Päätös:

Asialista hyväksyttiin.

5. Luken tutkimuslupapyyntö
Luke hakee vaelluskalatutkimuksen ja - seurannan suunnitelman mukaista tutkimuslupaa kalastusoikeuden
haltijoilta vuodelle 2020 kirjeellään 7 .2.2020. Kirje on toimitettu jäsenille 25.2.2A2O. Usean tilan osakkaalta



on tullut palautetta' erityisesti Utsjoen alajuoksun tutkimuksen vaikutuksista rohikarojen kuturauhaan sekäsaamelaisten kulttuuriperinnön (mukaan lukien l.rrrtrr) 
"iinvoimaisuut".n. orrt ., pyytää hoitokuntaaottamaan huomioon saamelaisten oikeuksien toteutumisen tost a sillä on rait utus kulttuuriperinnönturvaamiseen' Ei näytä mitenkään oikeudenmukaiselta, .au ,lkopuoliset elinkeinon harjoittajat voivattoimia ja hyötyä omilla menetelmillään, vaikkakin saamelaisten oikeudet eivät toteudu.Viittaukset oikeudesta ylläpitää ja kehittää omaa kieltäar;. trtttrrriaan perustusrain L7.3 § sekäKansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan tansainvatisen yleissopir;k;;;, eri Kp-sopimuksen 27

,il}|r.?]lj: ä,ffi; ;?ffif:ffi.kurttuurin 
erinkerpoisena säirvmisen la siten r,ror.,,rrrn haitan kierron,

Keskusteltiin aiheesta ja. Riitta orti-Berg esitti, että lsojako-tilan 10 vahvistetuilla verkkopaikoilla ei tule
:fl..:",ffi #,"Tlltil;,::ä:i,:l.,li:usta. 

puheenjohtaja esitti, enä tutrim,,r,p, myönnetään ja se ei saa

PäätöS:

Hoitokunta päätti myöntää tutkimusluvan. Riitta orti-Berg jättieriävän mielipiteen, (liite).

6. luvanpyyntiin liittyvät asiat, lupamyyntiohjeet, tiedotePuheenjohtaja on edellisen kokouk,en Jatrc"n i"ruittanvi rahdoilisuuksia ostaa ruvanmyyntiparveru javalmistella siihen liittyvät materiaalihankinnat, rru.nryyniitr"*"ton- ja rupamyyntiohjeitten päivitys.Kylätalo Giisa on kiinnostunut hoitamaan luvanmyynniÅ rrroin ehdoin kuin edellisvuonna.Lupa myyntil uetteloa pä ivitetää n.

Kalastuskausi avautuu Tenon sivuvesistön osalta r.6.2o2oarkaen ja osakaskunnan on varmistauduttava
[Il,H,H:';::å:ilffi:;äX3"#;j*:;;' "ä;;;ffi;ier'tv tarre,,oo.rr", u,an toimii vuoden 201e
Hoitokunta viittaa em' syihin poikkeustilanteen vuoksija yleisen etuun (Hoilintotaki §4g 2 m. pöötös voidaankuitenkin ponno käytiintöön lainvoimao vailla olevanr,'ii, toirn niin söödetöön toijos pöötös on
:;::":"':#;:";,:uä."ou '" on prirova tcivttintöön ieti, iiii* pöötöksen iivid*oanpanoa eiyteisen

Pj. päätös ehdotus:
osakaskunta tekee sopimuksen lupamyynti parverusta Kyrätaro Giisan kanssa. puheenjohtaja hoitaakäytännön tehtävät 

lwjan kanssa. ruiåmyyntiohjeet jatiedote on korjattu ajan tasare.Luvanmyyntiluettelo hyväksytään r"r rrtrir,r,arr.

Päätös:

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin ja luvanmyyntiruettero vahvistetaan sen varmistuttua.

7. Tenon sääntömuutos tarpeet
suomen neuvotteluvaltuuskunta vahvistetaan ensiviikoila ja sopimusneuvotteru työskentery arkaa piannimeämispäätöksen jälkeen' Tenon t't.t.torr.rueella ari"" oIrran korme jäsentä turevissa neuvotteruissamukana' jotka edustavat kaikkia vesialueitten omistajia. Vaikka työ on vielä alkupisteessä, niin olisitärkeä

fffå1HtXifi:f;:';":T;l'Jilä'å*:Jn::*;i:li'-,,uuskunnan 
ja,"n..tapaavat 

Norjan
Asiaan liittyvät lainsäädäntölinkit p taänårrutostarpeista jurkaistu raportti toimitettu jäsenire.
seuraavat asiat ovat olleet listalla jo aiemmin ja esitetään edelleen neuvottelun aiheiksi:- Norjan puolen kalastus Tenon alaos

kutuvaliioperiaatetta ja yhteistä -.äii,i;JJ,llla kuin rajajokialueella tulee seurata
- Hoitokalastus' 

lid"1 kalalajien pyyntiä siikaverkoilla sallittava myös syksyllä.- Lasten rupa aile ,g-v. irmainen, 
"ilå 

ne saa vaikuttaa kiintiöiden käyttöön.

{Ab



- Kalastusoikeuden käyttömahdollisuuden laajentaminen, kuten aikaisemmassa sopimuksessa, jotta
perintönä saaneet ulkopaikkakunnalla asuvat saamelaiset voisivat kalastaa kotijoillaan kiinteistölle
vahvistetuilla oikeuksilla ja harjoittaa kulttuuriaan saamelaisten oikeuksilla. Viranomaiset eivät tiedä
mitkä tilat ovat saamelaisten, vain muutama kantatila on annettu siirtolaisille ja muille. Lohkotiloista
on myös tietoa ketkä ne omistavat.

- Paikkakuntalaisuuteen perustuva oikeus tulee säilyttää. Tekaistua kuntalaisuutta ei hyväksytä.
- Erityisluvat irrotettu matkailulupakiintiöstä muualla asuville kiinteistönomistajille, tämä järjestelmä

tulee poistaa.
- Yhdenvertainen kohtelu tulee toteutua erityislupien vuokraamismahdollisuusuudessa, kaikille

osakkaille sama oikeus. Hinta 10 €/vrk ja siihen vaadittu osuusluku on aivan mitätön,
oikeudenmukaisempi ratkaisu olisi normaali turistilupa, mutta hinta alhaisempi. Vuorokausilupaan
vaaditut osuudet tulee myös korjata.

- Asiantuntijan rooli kiinteistönomistajien yhdistyksellä?
- Nämä reunaehdot ovat tärkeät, joista eivoida käydä kauppaa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

8. Tiedoksi saatettavat asiat
o Teno-info tilaisuuden peruminen
o Tenon sääntöneuvottelun tilanne
o Tenon lohikantojen hoitosuunnitelma
o 2O2O kalastussäännön muutokset: https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200198
o TF:n lausunto Juovlavuotna/Leirpollen/ouluvuonon väylän ruoppausvaikutuksista, Norja
o 3OL/2O20 Laki yht. metsä- ja yht. aluelain kokousten väliaikaisesta järjestämisestä

Päätös:

Asiat merkittiin tiedoksi.

9 Muut asiat
Päätös:

Eiollut muita asioita.

10. Kokouksen päättäminen
PäätöS:

Puheenjohtaja kiitti osanottajia aktiivisuudesta ja päätti kokouksen kello 20.17

Aya
Maria Sofia Aikio, sihteeri

Pöytä kirja n ta rkastajat:
il

.?../b4.,

Mika Aikio, puheenjohtaja

Urho Pieski Riitta Orti_Berg
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Asia:
Viite:

Eriävä mielipide
5 §. Luken tutkimuslupapyyntö

Lähettäiä: Riitta Orti-Berg

Lähetetty: maanantai 24. helmikuuta 2020 10.19

Vastaanottaja: M S aikio <sofe76@hotmail.com>; Mika Aikio <micka50@hotmail.com>; Maria S Aikio

<maria.aikio@pp.inet.fi>

Hei,

Pyydämme, että tutkimuslupaa ei annetta yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin verkkopaikka

Poarispaikka, Pajusaari ja Suviranta osuuksiin N:o 10 (890-401-375-91-, 890-401-876-\27,890-401-876-L28,

890-401-876-135, 890-401-976-155, 890-40L-876-156,890-401-876-158, 890-401-876-160, 890-401-876-

183).

Terveisin Riitta Orti-Berg

merk. Marja Ortin puolesta

Perusteluina on vesialueen omistusoikeus, vesialueen omistajalla on oikeus paättää sen käytöstii.

Olemme påätttineet tällä toiminnallataatalohelle kuturauhaa. Lisåiksi saamelaisten perusoikeus

saamelaisen kulttuuriin jatutkimustuloksen hyödyn saaminen alueen ihmiselle.

Utsjoessa kutevien kutulohet ovat korvaamattoman arvokkaita, joten niille annettava kuturauha. 10

-tila kiinteistöllä, johon kuuluu erityisperusteisia kalastusetuuksia, jonka mukaan omistajalla on

oikeus etuuden mukaisella tavalla kalastaa ja mäåirätä kalastuksesta haluamme osaltamme rajoittaa

tutkimuspyyntiä tilan verkkopaikoilta.

Kalastussii2innöllä mäåiritelltiiin kalastuskausi, jonka jälkeen joki on rauhoitettava kalastukselta.

Kalastuskauden päätfyessä tutkijat jatkavat pitkälle syksyyn kalastuskauden päättyessä kutualueilla

pyytiimisen ja näin ollen kalojen kuturauha rikkoutuu.

Ny§iset kalastusiiiinnöt eivät mahdollista niiden saamelaisten, jotka asuvat saamelaisalueen

ulkopuolella mukaan lukien myös niitä jälkeläisiä, joiden suvulla on erityisperusteisia

kalastusetuuksia saamelaisen kultruurin mukaisen oppimisen.

Saamelaisten kulttuuriperinnön kehittymisen saamelaisyhteisöjen ja ympåiristön

vuorovaikutuksessa. Perinteisen tiedon siirtymisen sukupolvelta toiselle perinteisissä

saamelaiselinkeinoissa mm. kalastuksessa, osallistumallayhteisön toimiin. Aineettoman
kulttuuriperintöön kuuluu sunmen kielen erityinen tietojtirjestelmä luonnosta ja elinkeinoista,

saamelainen maailmankuva, perinteet ja tieto elinkeinosta. Saamelainen aineeton kulttuuriperintö

on s&rmen kansan ainutlaatuista kulttuuriperintöä ja osa saamelaista identiteettiä.

Perustuslain77.3 §:n mukaan saamelaisilla alkuperäiskansana on oikeus ylläpitl:,ä jakehittåiä omaa

kieltiiiin ja kulttuuriaan. Perustuslain 17 .3 §:n tarkoittamana saamelaisena kulttuurina pidetiiiin

muun muassa saamelaisten perinteisiä elinkeinoja, joihin kalastus olennaisesti kuuluu.



Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (KP-sopimus)
27 artikJan mukaan niissä valtioissa, joissa on kansallisia, uskonnollisia tai kielellisiä vähemmistöjä,
tiillaisiin viihemmistöihin kuuluvilta henkilöilta ei saa kieltiä oikeutta yhdessä muiden ryhmiinsä
jäsenten kanssa nauttia omasta kulttuuristaan, tunnustaa ja harjoittaa omaa uskontoaan tai käyttiiii
omaa kieltiilin. KP-sopimus turvaa saamelaisille kulttuurin elinkelpoisena säilymisen ja siten
huomattavan haitan kiellon, joka edellyttåiä saamelaiskuluuurin turvaamista siten, että edellytykset
kulttuurin ylläpitåimiselle ja kehiuiimiselle siiilyviit myös tulevaisuudessa. Saamelaiskulttuurin
heikent?imiskielto koskee kaikkia viranomaisia ja muita julkista valtaakäyttäviä organisaatioita.
KP-sopimuksella on Suomessa lain asema.

Utsjoen kk:n osakaskunnan osakkaana pyydåimme, että hoitokunta painottaa ensisijaisesti edellä
mainittuja asioita saamelaisten oikeuksien toteuttamiseksi sillä on vaikutukset saamelaisen

kultfuuriperinnön säilymistä ja se on turvaamisesta. Emme näe mitenktiiin oikeuden mukaiselta, etlä
ulkopuoliset elinkeinonsa harjoiuajat voivat toimia ja hyötyä omilla menetelmillään, vaikkakin
saamelaisten oikeudet eivät toteudu.

Utsjoki suiston aluetta on jo tutkittu vuosi§mmeniä, joten tutkithn tietoa on paljon eikö tukijat
voisivat hyödynt?iä toisten tukijoiden jo olemassa olevaa tietoa.

Luken tutkimukset eivät ota huomioon perinteisentiedon merkitystii, joten kokonaiskuva jää

huomioimatta. Vuorostaan voisivat tutkimuksia kohdistaa mereen. Olen osallistunut moneen
kuulemistilaisuuteen missä LUKE on jiirjestäjätahona. Paikalliset ovat kyselleet minkälainen
merkitys on perinteisellä tiedolla, johon tutkijalta on tullut selkeä vastaus. Samoin on §sytty mitkä
tapahtuvat lohenpoikaselle meressä ja mikä merkitys on kassilohikasvattamolla lohenpoikais
katoon, näihin ei ole ollut vastauksia. Tutkimustietoa tarvitaarl.myös lohen muusta elinympäristöstä
ja pyynnistä mm. vuonosta, merestä lisäksi kassikalakasvatuslaitosten vaikutuksista loheen
elinmahdollisuuksiin.

,Bub


