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ASIALISTA:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Pöytäkirjan tarkastustapa
4. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
5. Vastineoikaisupyyntöön
6. Ehdotukset Tenon kalastussääntöjen 6. ja 7. artikloihin
7. Tiedote varsinaisen kokouksen jakopäätöksen toimeenpanosta
8. Tiedoksiasiat
9. Muut asiat
10. Kokouksen lopetus

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös:

Puheenjohtaja toivottijäsenet tervetulleiksija avasi kokouksen klo 17.00. Kokouksessa tarjottiin
kahvit.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty puhelimitse 31.10. ja 2.L7. sekä asiapaperit sähköpostitse
2.71.2O2O. P u h ee nio htaja totea a I ä s n ä o l'rja t.
Päätös:

Paikalla on 5 varsinaista jäsentä, Mika Aikio, Sami Aikio, Hans Pieski, Niilo Heikki Aikio, Maria Sofia
Aikio ja 1 varajäsen, Uula P. Aikio. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjan tarkastustapa
PäätöS:

Pöytäkirjan tarkastavat Niilo Heikki Aikio ja Hans Pieski.

4. Asialistan hyväksyminen työiärjestykseksi
Päätös:

Asia lista hyvä ksyttiin työjä rjestykseksi.

5. Vastineoikaisupyyntöön
Osakas Juhani Taivalahon 16.10. oikaisupyynnössä on 2 vaatimusta:
Vaatimus L: hoitokunta toteaa, että vuoden 2020 Osakaskunnan kokouskutsu on edellä esittämälläni
perusteella ollut sääntöjen vastainen ja että uusi Osakaskunnan kokous on kutsuttava koolle.
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Vaatimus 2: hoitokunta toteaa, että edellä esille tuomani sääntöehdotukseen sisällytetyt kohdat eivät
voi kuulua Osakaskunnan sääntöihin ja kutsuu uuden Osakaskunnan kokouksen koolle päättämään
esittämistäni muutoksista.
Päätös:

Hoitokunta hyväksyi yksimielisesti vastineen liitteen 1 mukaisesti. Pöytäkirjanote ja vastine toimitetaan
oikaisupyynnön esittäjälle.

Ehdotu kset Te non ka Iastussää ntöjen 6. ia 7 . arti kloihin
Esitykset lyhyesti:
1. Suomi irtisanoo sopimuksen, tai muuttaa kalastusäännön ennen vuoden loppua.
2. Predaattorien hoitokalastusta ja -metsästystä tehostetaa n.

3. Haitallisten vieraslajien poistaminen.
4. Kalatalousalueen rahoituksen turvaaminen.
PäätöS:

Hoitokunta keskusteliensi kalastuskauden kalastussääntöön esitettävistä muutoksista. Hyväksyttiin
liitteen 2 mukaisesti.

Tiedote varsinaisen kokouksen iakopäätöksen toimeenpanosta
Toimeenpanosta ilmoitetaan nettisivuilla, jotta osakkaat voivat ilmoittaa tilansa nimen,
rekisterinumeron, osakastiedot sekä tilinumeron, jonne maksu voidaan suorittaa. Tiedote
osa kaskun na n päätöksestä ja kaa yl'rjää mä la itetaa n nettisivuil le:

https://www.tenonka lata lousa I ue.filtiedotteet/ .

Päätös:

Hoitokunta päätti tiedotuksesta liitteen 3 mukaisesti.
Samalla päätettiin antaa valtuutus puheenjohtajalle hankkia Maanmittauslaitokselta päivitetty
osakasluettelo n. 1-500 euron hintaan.

Tiedoksiasiat
Päätös:

Tiedotettavaa ei ollut.

Muut asiat
Päätös:

Eiollut muita asioita.

Kokouksen lopetus
Päätös:

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja tulevat hoitokunnan kokoukset pidetään etäyhteyksien kautta.
Kokous päättyi kello 18:17.

Allekirjoitukset:
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Mika Aikio, pj.

Pöytäkirja nta rkastajat:
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Maria Sofia Aikio, sihteeri

Niilo HeikkiAikio



Utsjoen kkn yhteisen vesialueen hoitokunnan vastine Juhani Taivalahon tekemään

oikaisuvaatimukseen

L6.t0.2020 sähköpostitse saapunut JuhaniTaivalahon oikaisuvaatimus 25.9.2020 pidetystä

va rsinaisesta kokou ksesta. Osa kkaa n oika isuvaatim us a lla :

yhteisen vesialueen Osakaskunnan hoitokunta

Oikaisuvaatimus, mikä koskee Utsjoen kirkon§län yhteisen vesialueen 25.9.2O2O pide§n
Osakaskunnan kokouksen kokouskutsua sekä kokouksen 21pykälässä hWäksyttyä hoitokunnan
esitystä Osakaskunnan uusiksi säännöiksi.

1. Osakaskunnan sääntöien 8 pykälän mukaan kutsu Osakaskunnan kokoukseen julkaistaan muun

muassa Osakaskunnan kotisivuilla. Pöytäkirjasta käy ilmi, että Lapin kalatalouskeskuksen
ylläpitämät sivut eivät ole enää toiminnassa ja että kotisivut on siirretty Tenon Kalatalousalueen
ylläpidettäviksi. Osakaskunnan kotisivujen sijainti on ollut kuitenkin vain pienen piirin tiedossa

eikä suurella osalla osakkaista ole ollut mahdollisuuttakaan niitä löytää. Tämä iohtuu siitä, että
mikään internetiin syötetty hakusana, esimerkiksi "Utsioen kirkonkylän Osakaskunta" eiohjaa
osakasta uusille sivuille. Suurella osalla osakkaista ei ole ollut mahdollisuutta löytää
kokouskutsua.

2. Sääntöesityksen 1 pykälässä todetaan mahtipontisesti, että Osakaskunnan tehtävänä olisi
huolehtia perustuslain toimeenpanosta. Suomessa vallan kolmijaon perusteella lakien
toimeenpanosta vastaavat valtioneuvosto ja tasavallan presidentti. Utsjoen kirkonkylän yhteisen

vesialueen osakaskunnalla ei ole tätä roolia, joten sitä ei mielestäni voi sisällyttää sääntöihin.

Samoin samaan 1 pykälään ehdotettu lainaus perustuslain 17.3 pykälästä ei kuulu sääntöihin.
Yhden etnisen ryhmän oikeuksien korostaminen ei mielestäni ole yhteisaluelain hengen mukaista,
koska osakaskunnassa on merkittävä määrä myös muita osakkaita.

Vaatimus 1: hoitokunta toteaa, että vuoden 2020 Osakaskunnan kokouskutsu on edellä
esittämälläni perusteella ollut sääntöjen vastainen ja että uusi Osakaskunnan kokous on
kutsuttava koolle.

Vaatimus 2: hoitokunta toteaa, että edellä esille tuomani sääntöehdotukseen sisällyte§fi kohdat
eivät voi kuulua Osakaskunnan sääntöihin ja kutsuu uuden Osakaskunnan kokouksen koolle
päättämään esittämistäni muutoksista.

Oulussa 15.10.2020

Juhani Taivalaho
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Hoitokunnan vastineet vaatimuksiinne:

Vaatimus 1. Hoitokunta toteaa, että 25.9.2020 pidetty varsinainen kokous on kutsuttu koolle
sääntöjen mukaisesti, täten hoitokunta ei näe tarvetta kutsua uudelteen varsinaista kokousta
pidettäväksi.

Asiasta on konsultoitu Kalatalouskeskusliiton lakimiehen Jenny Fredrikssonin kanssa.

Alla ote osakaskunnan säännöistä 8 §:

Osokoskunnon pöiitäntävaltoa käytttiö osakaskunnan kokous. Osakaskunnon kokouksen kutsuu
koolle hoitokunto. Osakoskunnan kokouksesta jo ylimööräisestö kokouksesto kuulutetaan siten,
ettö kokouksesto tiedotetaon osakoskunnon kaikille osakkaille löhetettcivötlä kirjeellti tai siitö
onnetoon tieto muulla todistettavalla tovolla viimeistöön 74 piiivöö ennen kokousta. Tömön
lisöksi kokouskutsu iulkoistaan poikkakunnalla yleisesti leviövössö sanomolehdessö ja
osokoskunnan kotisivuilla. Muulla todistettavalla tovalta torkoitetoan tässä yhteydessä töhinnö
kokouskutsun julkaisemisto Virollisessa lehdessö. Kokouskutsussa tulee olla mainittuna
kokouksen oika, poikko jo siellä ratkaistavat asiot sekö missö ja milloin kokouksessa loadittu
tarkistettu pöytäkirio pidetöiin asionosaisten nähtövönö. Torkastettu pöytdkirja pidetöön
niihtävönö kokouskutsussa ilmoitetussa paikossa seitsemönnestö kokouspoivan jölkeisestä
paivasta lukien siihen saakka, kunnes kokouspaivosto on kulunut 27 pöiväii. Kokouksessa ei saa
ratkaista asioito, joista kokouskutsussa ei ole ilmoitettu. Miltoin osokoskunnan osakas haluaa
osokaskunnan varsinaisessa kokouksessa rotkaistavaksi asion, on aloite tehtävä kirjatlisesti
hoitokunnalle helmikuun loppuun mennessö,

Vaatimus 2. Sääntöuudistusta koskevaa kokouspäätöstä hoitokunta ei laita toimeen, koska siinä on
ilmennyt puutteita/virheitä. Em. asia hoitokunta valmistelee seuraavaan varsinaiseen kokoukseen,
joka pidetään keväällä 2020 maaliskuun loppuun mennessä.

Muutoin hoitokunta laittaa toimeen varsinaisen kokouksen päätökset, kun kokouksenpäätökset
ovat saaneet lainvoiman.

Utsjoen kk:n yhteisen vesialueen hoitokunta Og.fl.2A2O

5, 2,



Utsjoen kk:n
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Tenojoen kalastuksensopimuksen paikallinen seurantaryhmä

Utsjoen kk:n yhteisen vesialueen osakaskunta esittää seuraavanlaisia muutoksia Tenojoen vesistön
kalastussiiiintöön tulevalle vuodelle 2021 .

l. 17§ Muiden lajien kalastusaika
Muutosesitvs kalastusaikaan: 1.8-30.9 viilisenä aikana olisi myös mahdollista kalastaa muita
kalalaj ej a kuin lohta siihen soveltuvalla tiheäsilmäisellä verkolla.
Perustelut asiaan:
Lohen elinmahdollisuuksia uhkaavat lajit ovat lisiiiintyneet uhkaavasti Tenojoen vesistössä ja
siihen on reagoitava pikaisesti. Meritaimenen, siian ja hauen verkkokalastus siihen
soveltuvalla verkolla syksyllä olisi oikeansuuntainen ratkaisu siihen. Lisriksi hoitokunta
painottaa myös haitallisten koskeloitten metsiistysajan aloiuamisen aikaistamist4 koska
ny§isen metsästysajan alkaessa koskelot ovat jo muuttaneet muualle, esim. Tenonsuulle.

31§ Vieraslajit
Pykältin tiiydennysehdotus: Vieraslajien poistaminen olisi mahdollista myös kalastaa siihen
soveltuvalla verkolla. Pyytiimiseen tarvittaisiin erityislup4 jonka kalastusviranomainen
myöntiiii kalastaj alle.
Perustelut:
Osakaskunta on huolissaan §ttyriilohen (Pink salmon) leviåimisestii vesistöön viimevuosina,
hoitokeinona esitiimme luvanvaraisen verkkokalashrksen ja kalastuksen vavalla ja vieheellä.
Atlantin lohien vapautus olisi tietenkin pakollista.

1 2§ Kielletyt vapakalastusalueet
Ehdotus: vuoden 1990 Tenon sopimuksen mukaiset aluerajaukset olisi hyvåiksi havaittu.
Perustelu: Ny§isenlaiset ylimitoitetut aluemiiiireet ei perustu lohensuojeluun, eikä tiiten ole
perusteltuja.

I 5 § Patokalastuksen kalastusaika
Ehdotus: Patokalastuksen kalastusaika olisi maanantaista kello 19 (18) torstaihin kello 19
(18) koko kalastuskauden ajan (1.6-31.7).
Perustelut: Patokalastus on Tenolla tunnusomainen ja ainutlaatuinen saamelainen
perinnekalastusmuoto, joka on myös suuritöisin saamelaisista perinnekalastusmuodoista
(kulkutus, patopyynti ja lohiverkko). Osakaskunta on huolissaan §seisen kalastusmuodon
loppumisesta, josta voi myös syyttåiä ny§istri kalastussåitintöä.

22§ Pato
Ehdotus: Koukkuverkkojen (oddu) måiiirrin viihentäminen kahteen.
Perustelut: Kyseisellä esityksellä osakaskunta vetoaa puhtaasti lohensuojeluun, eikä
§seisellä muutoksella ole suurta merkitystä kalastusmuodon kannattavuuteen perinteen
säilymiseen *,
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Utsjoella 03.11.2020 Mika Aikio Hoitokunnan pj.
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Tiedote osakkaille

Utsjoen kk:n osakaskunnan varsinainen kokous 25.9.2O päättijakaa ylijäämää 150 000 euroa.

Osakastietojen päivitystä varten hoitokunta pyytää osakkaita toimittamaan tilansa osakastiedot,

nimen ja rekisterinumeron sekä jaon suorittamista varten tilinumeronsa. Tämä koskee erityisesti

niitä osakastiloja, jotka on jaettu, lohkottu tai muutoin omistaja muuttunut viime vuosien aikana.

Viimeksi ylijäämää on jaettu v. 2018 ja silloinkaan kaikkien osakkaiden tilinumero ei ollut tiedossa.

Hoitokunta 3.L7.2020


