
Utsjoen kk:n osakaskunta - hoitokunta tl2o27

Pöytäkirja 7/ 5.3.2O2L Hoitokunnan kokous
Paikka ja aika: Hotelli Utsjoki klo L6:08 - !8:00.

Osanottajat:
Varsinainen jäsen

M ika Aikio, puheenjohtaja
SamiAikio, varapj.
Harri Högman, saapui § 6

Niilo HeikkiAikio, saaapui § 6

Hans Tapio Pieski

Maria Sofia Aikio (sihteeri)

Varajäsen

Est<e+.+i*ier
Us+a+-Aikie

*i*ta++tiBe{€
Urhe Pieski

Birit Vuelab

ASIALISTA:

L. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Pöytäkirjan tarkastustapa
4. Asialistan hyväksyminen
5. Toimintakertomus2020
6. 2020 Tilinpäätös ja tase, allekirjoittaminen
7. Tenon matkailulupahinnat, esitys v. 2021
8. Luke:ntutkimuslupahakemus
9. Sääntöjen muutostyö
10. Tiedoksi saatettavat asiat
11. Muut kiireelliset asiat: Osakkaan aloite
12. Kokouksen päättäminen

1.

2.

3.

4.

Kokouksen avaus
Päätös:

Puheenjohtaja Mika Aikio avasi kokouksen klo 16:08 ja toivotti kaikki tervetulleiksi. Kokouksessa

kahvitarjoilu.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Asialista lähetetty sähköpostitse 26.2.2L. Esityslista ja liitteet s-postiin ja kutsu viestillä 3.3.21.
Asiakohtaiset asiapaperit toimitettu sähköpostiin niiden saapuessa.
Päätös:

Pa ikalla 4 varsinaista jäsentä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Esitys. Valitaan 2 pöytäkirjan tarkastajaa.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastavat Sami Aikio ja Hans Pieski.

Asialistan hyväksyminen
PäätöS:

Asia lista hyvä ksyttiin.

5. Toimintakertomus2020
Esitys on liitteenä 1. Hallitus liittää toimintakertomuksen tilinpäätökseen.
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Päätös:

Toimintakertomus hyvä ksyttiin, liite 1.

2020 tilinpäätös ja tase, allekirjoittaminen
2020 tilinpäätös osoittaa-Zt2956,55 € alijäämää. Ely-keskus eiole tulouttanut 2019 lupatuloja.
Esitys: Hallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen ja antaa toiminnantarkastajille tarkastettavaksi.
Päätös:

Pykälän käsittelyn aikana saapuivat Niilo HeikkiAikio klo 16:15 ja HarriHögman klo 15:19.
Hoitokunnan jäsenet allekirjoittivat tilinpäätöksen ja se annetaan toiminnantarkastajille. Liite 2.

Tenon matkailulupahinnat, esitys 2021
Tenon kalatalousalue pyytää 9.2. s-postikirjeessä kirjeessään esitykset v2021matkailulupien
hinnoitteluu n 2!.3. mennessä.
Päätös:

Hoitokunta keskusteliviime vuoden lupamääristä sekä 6. artiklan mukaisten mahdollisten
poikkeuksien vaikutuksista. Hoitokunta päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Luke:n tutkimuslupahakemus
Luke pyytää 3.2 s-postikirjeessä tutkimusluvanv 2O2!, vastaus 15.4. mennessä.
Päätös:

Hoitokunta myönsi Luke: lle tutkimusluvan suunnitelman mukaisesti.

Sääntöjen muutostyö
Viime vuoden varsinaisessa kokouksessa hyväksytty sääntömuutos-asiasta tehtiin oikaisupyyntö ja

hoitokunta päätti aloittaa uudelleen valmistelun. Luonnos sääntömuutokseksi, liite 3.

Päätös:

Hoitokunta kävi läpi esityksen ja päätti tarkistuttaa sääntömuutoksen Kalatalouskeskuksen lakimiehellä
ja jatkaa va I mistel ua va rsinaisel le ko kouksel le.

Tiedoksi saatettavat asiat
a. Lausunto Tenon voimaansaattamislaista 27.L2.2A, pöytäkirjan liite 4.
b. Seurantaryhmän kokous L8.L.2L pöytäkirjan liite 5.

c. NINA;n Tenon predaatioraportti suomeksi
d. Ylijäämän jakotilanne: tehty uusi tietokanta, jakoluettelo ja tilinumeroiden lisääminen kesken.
e. Covid-ajan osakaskuntien kokouksien pidosta, lait LL37 /2O2O ja 3AL/2O20
f. Tana Status Report-1 2020 FINAL, on englanniksi, mutta tullaan kääntämään myös suomeksi:

https://www.luke.filwp-content/uploads/202U01/Tana-status-report-1 2020 FlNAL.pdf
g. Palaveri MMM, Lapin ELY-keskuksen ja Tenon kta kanssa. Läsnä: Tapio Hakaste, Mika Oraluoma,

Kare Koivisto, Niilo Aikio ja Mika Aikio. Aihe: Tenon Kta:lle siirtyvät tehtävät mm. luvanmyyntija
tehtävien rahoituksen varmistaminen. Päätettiin pitää seuraava palaveri L7.3.2O2L kello 8-10.

h. Kuulemistilaisuus Saamelaiskäräjien ja osakaskuntien välillä 2L.L2.2O2O. Aiheena käräjien
ne uvottel utavoitteitten ta rkenta mine n.

i. Tenon kalastusäännönmuutosneuvottelut:
- Suo men neuvottel u ku n na n kokou kset L8.\2, 8.7, L4.L, 22.!, 26.L.
- Suomen neuvottel u ku n nan pa ika llisryhmä n kokoukset 25.7, 7 .!, 6.L2.
- Va ltio itte n vä I iset ka lastusä ä ntö ne uvotte I ut 27 -28.L.2027.
- 4.3. kokous ja neuvottelut keskeytyy ja jatketaan elokuussa.

j. 6 artiklan neuvottelut 1.5.-t6.2.2O2L

7.

8.

9.

10.
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- 4.2.2O2L Suomen valtuuskunnan kokous L7.2.20216 Artiklan ministeriöitten väliseen

neuvotteluun valmistautuminen
- 22.2.2021,5 Artiklan neuvottelut ministeriöitten välisen valmistautuminen
- 24.2.2021. Ministerin Lepän kanssa kuulemistilaisuus 6 Artiklan asiassa

- L.3.z0ztTeno palaveri MMM ministeri Lepän kanssa.
- 2.3.2O2L Paikallisten kokous.

Päätös:

Puheenjohtaja esitteli asiat ja ne merkittiin tiedoksi saatetuiksi.

Muut kiireelliset asiat: Osakkaan aloite
Osa kas J. Taiva la ho on toimitta n ut a loitteen sa 28.2.21 sä h köpostitse.
1. Esitän, että hoitokunta valmistelee vuoden 202L varsinaisen kokouksen päätettäväksijärjestelmän,

mikä mahdollistaisi kaikille osakastiloille osakkuuden suuruudesta ja vakinaisesta asuinpaikasta
riippumattoman oikeuden lunastaa vähintään yksi kausilupa viehekalastukseen.

2. Vaadin, että osakaskunnan kokoukselle esitetään ne kirjalliset asiakirjat, jotka osakaskunnan
asiantuntija tuottaa (osakaskunnan säännöt, 17 §). Edellytän lisäksi, mikäli rahat on maksettu, että
hoitokunta antaa osakaskunnan kokoukselle selvityksen rahojen käytöstä ja siitä, kuinka asiantuntijan
käyttäminen on ollut osakkaiden etujen mukaista

Päätös:

Hoitokunta valtuutti puheenjohtajan selvittämään kahden valtion välisten neuvotteluissa olevien
asiakirjojen julkisuudesta sekä kysymään saamelaiskäräjiltä asiakirjoja koskien asiantuntijan
palkkaamista. Hoitokunta käsittelee aloitteen seuraavassa kokouksessa.

Kokouksen päättäminen
Päätös:

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 1-8:00.

Allekirjoitukset:

L2.

fril^
Mika Aikio,

/t'lui
puheenjohtaja

SamiAikio
Pöytä ki rja ntarkastaja

Hans Pieski

Pöytäkirja nta rkastaja


