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ASIAL!STA:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Pöytäkirjan tarkastustapa
4. Asialistan hyväksyminen
5. Toimintakertomus2019
6. Tenon lupahinnat v.2O2O, esitys MMM:lle
7. Sääntömuutostyö
8. Muut kiireelliset asiat
9. Kokouksen päättäminen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat.
PäätöS:

Kokouksessa on läsnä kaikki varsinaiset jäsenet. Kokous todettiin lailliseksija päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjan tarkastustapa
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Sami Aikio ja Harri Högman.

4. Asialistan hyväksyminen
Päätös:

Asialista hyväksyttiin lisäyksellä 9. tiedoksi asiat ja 10. kokouksen päättäminen.



5. Toimintakertomus 2019
Esitys kokouksessa.
Päätös:

Toimintakertom us hyväksyttiin, liite 1.

5. Tenon lupahinnat v.2O2O, esitys Lapin ELY:lle

Kirje 19.12.19 LAPELY/423612OL9, Lapin Ely pyytää osakaskunnilta esitykset 31.1.2010 mennessä
kalastuskauden 2020 matkailukalastajien lupien hinnoittelusta.

Keskusteltiin viime kesän lupamyynnin menekistä ja käytännössä kaikki luvat on myyty. Keskusteltiin myös
lapsilupien hinnoittelusta ja toteutuksesta ja ne tulee korjata, koska ne rikkovat mm. perustuslain 17 §
lapsen oikeutta omoon kulttuuriinsa jo kieleen, sekä YK:n yleissopimuksen Lapsen oikeuksista 30 artiklan
mukaista alkuperiiiskansoon kuuluvalta lapselta ei sao kieltöö oikeutta nouttia yhdessä ryhmön muiden
jäsenten kansso omasto kulttuuristoon.
Nämä oikeudet ei toteudu saamelaisten kalastuskulttuurin osalta, koska lapsi ei voi osallistua kalastukseen
isovanhempiensa tai sukulaisensa kanssa ollenkaan ja vanhempiensakin kanssa vain 40 euron kausiluvalla.
Matkailukalastajien lapsi voi kalastaa vanhempiensa matkassa ilmaiseksi lupaan merkityllä nimellään.

Päätös:

Hoitokunta päätti esittää 5 euron korotusta viime kesän hintoihin. Veneluvat:
L0.-20.6. ja 15.7.-10.8. 70 euroa ja

24.6.-!5.7.90 euroa.
Rantakalastusluvat koko kaudelta 60 euroa.

Samalla vaadimme alle 16-vuotiaan saamelais- (paikallis-) lasten luvan olevan maksuton ja ilman vaikutusta
lupakiintiöön, samalla tavoin, kuin matkailu- ja erikoislupakiintiön lapsiluvat. Tämä parantaisisuomen
perustuslain 17 §:n ja YK:n yleissopimuksen 30 artiklan mukaisia lapsen oikeuksia omaan kulttuuriinsa ja
kieleensä.

7. Sääntömuutostyö
Pohjana kalatalouden keskusliiton mallisäännöt ja voimassa olevat säännöt.
Päätös:

Osakaskunnan sääntöjen uudistustyö jatkuu heti kokouksen jälkeen samassa paikassa.

8. Muut kiireelliset asiat
Päätös:

Eiollut muita asioita.

10. Tiedoksi asiat
- 4.1,.2020 Tenon kalatalousalueen hallitus nimesi osakaskuntien edustajat uudelle kaudelle Tenon

lohikantojen hoitosuunnitelma työryhmään varsinaiset jäsenet Mika Aikio ja llmari Tapiola, heidän
varallensa Sauli Sarre ja Pekka Pyrhönen sekä asiantuntija Esko A. Aikio ja varalle Antti Katekeetta.
Tenon Kta käsitteli myös kutsun osallistua Tenon sopimuksen 6. ja7 artiklan mukaisiin
neuvotteluihin Oslossa helmikuun alussa.

- Metsähallituksen Utsjoen yhteistyöryhmän neuvottelukunnan 8.11.19 kokouksen pöytäkirja
- Paikallisen Tenon seurantatyöryhmän 11.19 kokouksen pöytäkirja
- Tana Status Report Llz}fg englanniksisaapui 2O.t2.79, käännökset myöhemmin



- 13.L2 ja L9.12. §öryhmän laatima Teno hoitosuunnitelman valmistuminen valmistunee tammi-
helmikuussa

- 8.1.20 pidetään hoitosuunnitelmaa käsittelevä kansallinen Skype-kokous
- L6.L.zO klo §7-§9 pidetään Utsjoen kunnan valtuustosalissa Luken keskustelu- ja tiedotustilaisuus.

Päätös:

Asiat merkittiin tiedoksi.

11. Kokouksen päättäminen
Päätös:

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 17.10.

-'-/ -w' Maria Sofia Aikio, sihteeri

Pöytäkirja n ta rkastajat:L& h,-..'t*
HarriHögmanSamiAikio



Utsjoen ki rkon kylä n yhteisen ka laveden osa kasku n na n toi minta kertom us 2019

TOIMINTAKERTOMUS 2019

Utsjoen kirkon kylän yhteisen kalaveden osakasku n nan toiminnasta

Kiinteistötunnus: 890-401-876-3
Vesiaf ueen pinta-ala: 929,57 hehtaaria
Kalastusalue: Utsjoki

Hoitokunnan puheenjohtaja: Mika Aikio, varajäsen Niilo K Länsman
Varapuheenjohtaja: Sami Aikio, varajäsen Esko Aikio
Hoitokunnan muut jäsenet: Urho Pieski (varajäsen Maritta Lukkari), Maria Sofia Aikio (varajäsen Birit Vuolab), Harri
Högman (varajäsen Aarne Sujala)ja Niilo H Aikio (varajäsen Riitta Orti-Berg).

Toiminnantarkastajat: Kirsti Guttorm (varalla Juhani Taivalaho)ja Heidi Keskitalo (varalla Raija Lehmonen). Hoitokunnan
sihteeri Maria Sofia Aikio. Kirjanpitäjä Pro Agria Lappi.

Hoitokunnan kokouksia pidetty 8 kertaa. Varsinaisia kokouksia pidettiin kolme kertaa 29.03.2A79,02.05.2019 ja

2L.O6.2019.

Käytössä olleet pyydykset: kulkutusverkot, lohipadot, lohiverkot, muun kalan pyyntiverkot, katiskat, vapa ja viehe.

rENON SIVUVESISTöT 20t9 2018

Glastusluvat, osakkaat 334 kpl 324kpl

lvöluvat Ei mvvtv 2019 2kol l2vrk
)sakkaiden lisäluvat 23 vrk lupaa 4kpl lt?vrk
-uovutetut vapakalastusluvat yhteensä

Jtsjokeen kirjattiin 4 kokokauden mittaista Iuovutusta
yhteensä 304 vrk) ja 7 pitkäaikaista luovutusta
yhteensä 2A7 vrk), nämä olivat pääosin

;ukulais/oerheen iäsenen välisiä.

342kpl 422kpl

-uovutetut kalastusvuorokaudet yhteensä, joista
lerhe/suku ja muut osakkaitten väliset pitkäkestoiset
uovutukse4 sivuvesiin (Utsjoki Kevo) 511vrk. Muut
uovutukset L345 vrk.

1856vrk 2531 vrk

(oko kauden luovutuksia ä 76 vrk 4 kpl 17 kol
Muun kalan verkkoihin, tai katiskaan ei tarvita lupaa 0 0

TENOJOKI 2t
(u lkutusluovutuksia 2t

Luovutusilmoituksista oli puutteita mm. lupanumero puuttui useista luovutusilmoituksista, luovutettu % vrk.

Osakaskunnan vesialueella valvontaa hoitivat kalastusalueen vapaaehtoiset valvojat. Mahdollisia kalastusrikkomuksia ei
ole tullut yhtään hoitokunnalle. S.4 11 *

5
Minkin tapporahaa maksettiin { minkistä ä 30 e.

Osakaskunta on toiminut aktiivisesti Tenojoen uudistettuun sopimukseen liittyvissä asioissa yhteistyössä Utsjoen muiden
osakaskuntien ja Norjan puolen paikallisen kalastushallinnon (TF:n) kanssa. Lisäksi osakaskunta on osallistunut mm. Tenon
lohikantojen hoitotyöryhmän kokouksiin, Lapin kalatalouspäiville ja Tenojoen paikallinen seurantaryhmän kokoukseen.
Edunvalvonta tapaamisia on ollut Pääministerien ja Maa-ja metsätalousministerin kanssa vuoden 2019 aikana.
Yhteisöta paamisiin osal listuttiin noin 15 kertaa.

HOITOKUNTA 5.L.2020


