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1. Kokouksen avaus
Koollekutsuja avaa kokouksen.
Päätös:

Koollekutsuja Mika Aikio avasi kokouksen kello 18 ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. Kokouksessa

tarjottiin kahvit.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokousilmoitus on lähetetty puhelimitse viestillä ja esityslista sähköpostitse. Koollekutsuja toteaa
läsnäolijat.
PäätöS:

Kokouksessa todettiin olevan paikalla 4 varsinaista jäsentä: Mika Aikio, Sami Aikio, Hans Pieskija
Maria Sofia Aikio. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjan tarkastustapa
PäätöS:

Kaikki osanottajat allekirjoittavat pöytäkirjan.

4. Asialistan hyvä ksyminen työjä rjestykseksi
Asialista esitetty yllä.
PäätöS:

Esitetty asialista hyväksyttiin lisäyksellä kohtaan 9. Muut kiireelliset asiat: Varsinaisen kokouksen
päätösten toimeen pa no.

5. Hoitokunnan järjestäfi minen
Va litaa n puheenjohtaja, varapu heenjohtaja ja sihteeri.
PäätöS:
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Puheenjohtajaksivalittiin Mika Aikio, varapuheenjohtajaksi Sami Aikio ja sihteeriksi Maria Sofia
Aikio.

Muutosehdotuksia Tenon sopimuksen 6. ja7. artiklan mukaisiin neuvotteluihin
Puheenjohtaja kertoiTenon Kalastussääntöneuvottelujen etenemisestä ja aikataulusta sekä vuoden
2021 käytävässä Tenon sopimuksen mukaisen 5 ja 7 artiklan neuvotteluista, jossa käydään
mahdollisista muutostarpeista neuvottelut ja siihen liittyen asioitten valmistelujärjestystä.
Päätös:

Hoitokunnan jäsen Harri Högman saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 18.13.
Kokous päätti laittaa asian valmisteluun.

Venelaiturin rakentaminen Mantoiärven Hietaniemelle
25.9. saapuneessa kirjeessä Kakslauttanen Arctic Resort pyytää suostumusta ulottaa rakenteille
suunniteltu venelaituri osittain Osakaskunnan vesialueelle. Kirje ja rakennelman kuvaus liitteenä.
Päätös:

Hoitokunta a ntoi suostum uksensa ha kem uksen m u ka isesti.

Patoniva veneilyuoman perkaaminen
25.9. saapuneessa kirjeessä JouniS. Högman pyytää suostumusta veneilyuoman perkaamiselle
Utsjoen Patonivassa. Kirje ja kartta liitteenä.
Patonivaan on rakennettu ensimmäinen maantiesilta 50-luvun lopulla ja se uusittiin tien
parannuksen yhteydessä 1980-luvulla. Ennen siltaa nivan virtaus meni suoraan järven yli
seuraavaan nivaan. Siltatyö aiheutti pohja-ainesten liikkumisen ja virtaus kulkee nykyisin ympäri
järveä.

PäätöS:

Harri Högman ilmoitti esteellisyydestään ja ei osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.
Hoitokunta antoi suostumuksensa perkaukseen. Se ei saa estää lohikalojen nousua kutualueilleen
eikä nivassa mahdollisesti kutevia kaloja.

Muut kiireelliset asiat: Varsinaisen kokouksen päätösten toimeenpano
PäätöS:

Hoitokunta keskustelivarsinaisen kokouksen päätöksistä ja ylijäämäjakoon liittyvistä valmisteluista.
Va rsinaisen kokouksen päätökset laitetaan toimeen lainvoima n saatuaa n.

Tiedoksi saatettavat asiat
- Lausunnot Tenon hoitosuunnitelmasta
- Ka lastussää ntöneuvottel ut pidettiin 21.-22.9. etä koko u ksena. An ne N uorga m istu u
puheenjohtajistossa, samoin TF:n puheenjohtaja John Nystad. Seuraava kokous 4.-5.L7.2O2O ja 8.-
9.L2.202O käydään läpi kalastussääntö, ja sen tulisivalmistua keväällä 2O2L ja voimaan vuonna
2022.
Päätös:

Asiat merkittiin tiedoksi.

l0.Kokouksen päättäminen
PäätöS:

Puheenjohtaja kitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 20:00.
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