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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.
PäätöS:
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14. Kokouksessa olitarjolla pullakahvit.

2. Kokouksen laillisuus ja päätihvaltaisuus
Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat.
Päåtös:
Puheeniohtaja totesi paikalla olevan 4 varsinaista jäsentä ja etäyhteydessä yksi varajäsen. Kokous todettiin
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3, Pöytäkirjan tarkastustapa
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiki valittiin SamiAikio ja Harri Högman.

4. Asialistan hyvåksyminen
PäåtöS:
Esitettyyn asialistaan lisättiin g. Muut kiireelliset asiat:
8.1. Toimintasuunnitelma ja 8.2. Talousarvio vuode[e 2020, sekä
8.3' MMM lausuntopyynnöstä Tenon kalastussäännön muutostarpeista.



5. filinpäätöksen 2019 allekirioittaminen
Tilinpäätös esitellään kokouksessa ja hoitokunta allekirjoittaa sen ja asiakirjat annetaan toiminnan-
tarkastajille. Edellisessä kokouksessa on hwäksytty toimintakertomus, joka liitetään tilinpäätökseen.
Päåtös:
Hoitokunta tutustui tuloslaskelman ja taseen tulokseen, jossa lupatulot ovat lisääntyneet, myös
kokouskulut lisääntyneet koska jouduttiin pitämään kolme osakaskunnan kokousta. Hoitokunta allekirjoitti
tilinpäätöksen. Hoitokunta vie tilinpäätöksen asiapapereineen toirninnantarkastajille.

5. Lohikuninkuuskisat
Ely'keskukselta on saapunut sähköposti, jossa pyydetään suostumusta varata ennakkoon Utsjoen osa-
alueen kiintiöstä muutama kymmenen lupaa myytäväki kisapäivänä.
Päätös:
Hoitokuntä suostuu Ely-keskuksen pyyntöön varata lohikuninkuuskisaan kalastuslupia enintään 30 kpl.

7. Säåntömuutostyö
Pohjana 7 .L.2O20 kokouksen jälkeinen va I miste lu.
Päätös:
Käytiin läpi edellisen kokouksen tuotosta, ja lisättiin L §:ään osakaskunnan tehtäviin "osakoskunnan
tehtävänä on huolehtio Suamen perustuslain jo kansoitnvälisten sopimuten toimeenpanosta. perustusloin
77.3 §:n mukoon saamelaisilla olkuperöiskonsono on oikeus yllöpitöä ja kehittöö omaa kiettään jo
kulttuuriaan. Perustuslain 77.3 §:n to'{r<aittamano saamelaisena kulttuurina pidetöön muun muassa
saamelaisten perinteisiö elinkeinoja, joihin kalastus olennaisesti kuuluu." päätettiin tarkistaa muutama
juridinen kohta asiantuntijoilta ennen lopullista esitystä. Tarkoituksena on saattaa sääntömuutosasia
osakaskunnan kokoukseen.

8. Muut kiireelllset asiat

8.1. Toimintasuunnitelma 2020
Päiitö§l
Toimintasuunnitelmaesi§keen tehtiin muutama lisäys ja hyväksyttiin kuten liitteessä.

8.2. Talousarvio 2O2O

PäåtöS:

Talousarvioesitykseen tehtiin pieni korjaus. Talousarvio hyväksyttiin liitteen mukaisesti.

8.3. M MM lausuntopyyntö Tenon kalastussäännön mu utostarpeista
MMM lausuntopyyntö 07.o2.2o2o, fiA4/O2.@.ozl21tg on liitteenä ja lausunto toimitettava 2.3.mennessä.
PåätöS:

Hoitokunta painottaa, että kalastussääntöneuvotteluissa tulee voida käsitellä kaikki asiakohdat. Tenon
kalastuksen oikeudenomistajilla eiole oikeusavustajaa neuvotteluissa valtioiden kanssa, valtion tulisi taata
määräraha tähån.



9. Tiedoksi satetbvatesiat

1) Osakaskunnannettisivut
Osakaskunnan nettiosoite on Lapin kalatalouskeskuksen sivuilla, johon ei ole voinut päivittää
mitään tietoja vähåän aikaan. Sieltä on kerrottu sivujen korjauksen menevän maaliskuulle.

PäätöS:
Valtuutetaan Sami Aikio valmistarnaan uusi tilapäinen osoite osakaskunnalle ja se linkki yritetään
saada Pro Agrian tai Keskusliiton sivuille, iossa osakaskuntien kokouskutsut saadaan tiedoksi
osakkaille.

Puheenjohtaja kertoiOslossa 4. - 5.2. pidetyn hoitosuunnitelmatyöryhmän kokouksen kuulumisia
tulevan kalastuskauden kalastussääntömuutoksista. Päätöksistä tulee vielä pöytäkirja.
Kalastussääntöneuvotteluihin nimetäån neuvotteluryhmä ennen kevättä.

MMM:n tilaamaa rapofttia varten Akorditutkimusryhrnä piti20.1. §öpajan Utsjoella Tenon
sopimuksen vaikutuksista eri osapuolille. Akordion sen jälkeen valmistanut MMM:lle raportin.

Päätös:
Hoitokunta merkitsee asiat 2 ja 3 tiedoksi.

10. Kokouksenpäättäminen
PåätöS:

P uheenjohtaja a rvio i seuraava n kokouksen pidettävä n maa liskuun alussa.
Puheenjohtaja kiittiosallistujia ja päätti kokouken kello 16:40.
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Hoitokunnan esitys 9.2.2020 varsinaiselle kokoukselle

Utsjoen kirkonkylän yhteisen kalaveden osakaskunta

TOIMINTASUUNNITELMA 2O2O

Kokoukset

Sääntömätuäisiä osakaskunnan kokouksia pidetälin säiintöjen mukaisesti, hoitokunnan kokouksia
pidet&in tarvittaessa. Sen lisäksi osallistutaan kalatalousyhteisojen ja muitten Tenonlaakson
osakaskuntien välisiin kokouksiin ja tapaamisiin. Lisäksi Norja puolen kalatalousyhteisöjen
kanssa pidetiiiin tarvittaessa yhteisiä neuvonpitoja ja kokouksia.

Kalavesien hoito

Esitykset rauhoitusalueista sekä pyydys- ja kalastusrajoituksista tehdään Tenon kalatalous-
alueelle. Seurataan jokisuiden kuntoa, ettei se estii lohennousua Tenon vesistössä. Villiminkeistii
maksetaan tapporahaa 30 e, tällä pyritiiåin rajoittamaan minkkien määrää Vahinkokalojen pyyntiä
siwjoissa pyritään lisäiimäiin ja tehostamaan esimerkiksi muun kalan verkkokalastusta
helpottamalla (vapautettu pyydysyksiköinnistii v.2017). Lisiiksi osakaskunta pyrkii palkitsemaan
asioituneita tehopyytäj iä.

Valvonta

Osakaskunta ei palkkaa kokopäiväisiä valvojia kalastuskaudelle 2020. Valvontaa suorittavat
kalatalousalueen/osakaskunnan valtuuttamat vapaaehtoiset valvojat. Valvontaan koskevista
asioista otetaan yhteyttä puheeqiohtajaan tai Tenon kalatalousalueen valvontaa ohjaavaan
koordinoijaan.

Edunvalvonta

Osakaskunta osallistuu aktiivisesti keväälä 2020 alkaviin Tenojoen kalastussäiintöneuvotteluihin
yhdessä kalastusalueen ja muiden osakaskuntien kanssa. Lisäksi yhteistyötit Norjan
paikallishallinon (TF) kanssa tulevan neuvottelujen aikana pyritiiän tiivistämäåin.

Osakaskunta seuraa eri§isperusteisten kalastusoikeuksien vaiheita kiinteistömii^iiritystoimituksissa
sekä muissa toimituksissa.

Muu toiminta

Hoitokunta pyrkii toimittamaan heti kalastuskauden alussa kalastusinformaatiota osakkaille.
Toukokuussa pidettäväiin Teno-infoon osallistutaan, jossa saadaan viirneisin tieto Tenon
sopimuksen vaikutuksista ja lupamenettelyståi. Tiedotukset ja muut ajankohtaiset asiat laitetaan
osakaskunnan nettisiwille httn:/&vww.lapinkalaralouskeskrrpnet/osakaskunnat-ja-kalastusalueet-
verkosss/utsjoen-osakaskunta.

Lisäksi hoitokunta on aloittanut sääntcijen uudistamistyön, joka tuodaan hyväksyttäviiksi
varsinaiselle kokoukselle keväälä 2020.

Hoitokunnan jäsenille tilataan Suomen kalastuslehti. Osakaskunnalle hankitaan alan julkaisuja
tarvittasssa.

Talous

Osakaskunnan toimintaa rahoitetaan kalastuslupatuloilla.



Utsjoen kk yhteisen vesialueen osakaskunta
TATOUSARVIO 2O2O

Tulot
M M M kalastus-lupatuloutus
Kalastuslupamyynti

Kalatalousalueen tuloutus
Muut tuotot
Korkotuotot
Tulot yhteensä
Menot
Palkat, hallinto

Kokouspalkkiot

Tilinta rka stuspa lkkio

Palkkojen sivukulut
Hallinto matkakorvaukset

Kokous- ja neuvottelukulut
H uomionosoitukset

Puhelin- ja laitekorvaus, posti

llmoitukset
Pankkikulut
Toimistotarvikkeet

Utsjoen osuus Käyttö- ja

hoitosu unnitelman valmisteluun
Tenon Kalatalousalue/KTA
Taloushallinto, ostopalvelu
Ammattikirjallisuus, lehti
Jäsenmaksut
Minkin tapporaha
Ed unvalvontaryhmä
Muut kulut
Korkokulut
Satunnaiset erät
Ennakkoverot
Tuloverot, lopulliset verot
Jakomaksu osakkaille
Tilikauden voitto

T42020
90 000,00

5 000,00

500,00

95 500,00

5 500,00

4 500,00

350,00

600,00
1500,00

1000,00
200,00

100,00

300,00

550,00
200,00

1500,00
4 000,00

290,00
40,00

300,00

2 500,00

L8 546,36

150 000,00

2019 toteutunut
90169,00

4768,00

0,64
94 937,64

5 500,00

4 490,00

340,00

554,04
L949,78

7 499,68

123,80

64,12

279,00

545,42
104,00

3 527,18
288,00
40,00

120,00

2368,20
88,87

t5 921,95

3 455,13

53744,02

2019 TA

80 000

5 000

400

8s 400

4 800

3 900

3s0

800

800

1 000

200

1 040

410

160

200

2 000

300

40

300

2 000

1 300

100

1r.000
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