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UTSJOEN KIRKONKYLÄN YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS 2021 

ESITYSLISTA 

Paikka ja aika: Utsjoen kirkonkylä, Utsjoen seurakuntasali, perjantai, 21.05.2021 alkaen klo 15:00. 

 

1 §  KOKOUKSEN AVAUS 

 Hoitokunnan puheenjohtaja avaa kokouksen.  

Päätös:  

 

2 §  KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA 

2.1. Puheenjohtajan valinta  

 Päätös:  

 2.2. Varapuheenjohtajan valinta  

 Päätös:  

2.3. Sihteerin valinta 

Päätös:   

2.4. Valitaan 2 pöytäkirjan tarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina  

Päätös:   

 

3 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  

Kokouksesta on ilmoitettu pe 7.5.21 ilmestyneessä Virallisessa lehdessä ja ke 5.5. 21 ilmestyneessä 

Inarilaisessa sekä osakaskunnan verkkosivuilla. Liitteet 1 ja 2.  

 3.1. Valtakirjat  

 Päätös:  

 3.2. Osanottaja- ja äänimääräluettelo, liite 3. 

Päätös:  

3.3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

Päätös:   

 

4 §  KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 

Hoitokunnan esitys työjärjestykseksi, liite 4.  

Päätös:  

 

 

5 §  V. 2020 TOIMINTAKERTOMUS 

Hoitokunta hyväksyi toimintakertomuksen 2021 ja esittää sen varsinaiselle kokoukselle 

vahvistettavaksi. Liite 5. 

Päätös: 

 



UTSJOEN KIRKONKYLÄN YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS 2021 

2 
 

6 § ESITETÄÄN v. 2020 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS 

    Esitetään v. 2020 tilinpäätös ja tase, joka osoittaa tuottoa 7 772 € ja alijäämää -21 296,55 €. Tenon 

lupatuloja ei ole tuloutettu v 2020 koska Ely-keskuksen päätöksestä valitettiin Pohjois-Suomen 

hallinto-oikeudelle. Esitetään myös toiminnantarkastajien kertomus. Liitteet 6. 

Päätös:  

 

7 §  PÄÄTETÄÄN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTAMISESTÄ 

HOITOKUNNALLE JA MUILLE VASTUULLISILLE TOIMIHENKILÖILLE  

 Päätös:  

 

8 § OSAKKAAN ALOITE/ aloitteet 

 Osakas Juhani Taivalaho on toimittanut aloitteensa 28.2.21.  

1. Esitän, että hoitokunta valmistelee vuoden 2021 varsinaisen kokouksen päätettäväksi 

järjestelmän, 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. Aloitekirje liite 7. 

5.3.21 Päätös: 

 Hoitokunta valtuutti puheenjohtajan selvittämään kahden valtion välisten neuvotteluissa olevien 

asiakirjojen julkisuudesta sekä kysymään saamelaiskäräjiltä asiakirjoja koskien asiantuntijan 

palkkaamista. Hoitokunta käsittelee aloitteen seuraavassa kokouksessa. 

 Käsittely: 22.4.21: 

Puheenjohtaja on selvittänyt kalatalouskeskuksen juristin ja MMM virkamiesten kannan asiakirjojen 

julkisuudesta ja perustelut esitykseen ovat seuraavanlaiset: 

 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta lähtee siitä, että lähtökohtaisesti asiakirjan julkisuus on 

pääperiaate, mutta tiedonsaantia asiakirjoista voidaan rajoittaa sillä perustella, että asian käsittely on 

vielä kesken. Myös kansainvälisten suhteiden suojaaminen katsotaan sellaiseksi tärkeäksi yleiseksi 

eduksi, jonka perusteella asiakirjojen salassapito voi olla sallittua. Eli asiakirjat kuuluvat 

keskeneräiseen prosessiin eikä niitä tulisi julkaista tai esitellä vielä missään muualla kuin niiden 

keskuudessa jotka varsinaiseen prosessiin kuuluvat. 

Tässä tilanteessahan osakaskunta ei ole viranomaisen asemassa, joten tarkistin vielä yhteisaluelain  

säädöksiä. Yhteisaluelain 32 c §:n mukaan Osakkaalla on oikeus osakaskunnassa tutustua 

osakaskunnan kirjanpitoon ja muihin osakaskunnan toimintaan liittyviin asiakirjoihin. Osakkaalla on 

oikeus käyttää avustajaa sekä oikeus saada jäljennöksiä kirjanpidosta ja muista asiakirjoista. Tällöin 

osakaskunnalla on oikeus saada osakkaalta korvaus osakaskunnalle aiheutuneista asiakirjojen 

jäljentämis- ja lähettämiskuluista. 

Tämän säännöksen tarkoituksena on hallituksen esityksen (HE 198/1999 vp) mukaan: Jotta osakas 

voisi valvoa omia taloudellisia oikeuksiaan osakaskunnassa, on tärkeää, että osakaskunnan 

taloudesta on olemassa tarpeelliset asiakirjat ja osakas voi valvoa osakaskunnan varojen käyttöä. 

Tämän vuoksi ehdotetaan laintasolla turvattavaksi osakkaalle oikeus tiedon saantiin osakaskunnan 

varainhoidosta. 
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SaKän sihteerin laatimat asiakirjat liittyvät Suomen ja Norjan väliseen kalastussääntöneuvotteluun, 

eivätkä näin ollen mielestäni suoranaisesti osakaskunnan toimintaan. Ymmärrän, että välillisesti 

voidaan tulkita, että asiakirjat liittyisivät osakaskunnan toimintaan ehkä sitä kautta, että ne on 

laatinut asiantuntija, jonka palkkion maksamiseen osakaskunta osallistuu. Mutta siltikään en ihan 

näe, että miten asiakirjojen sisältö voisi liittyä niin olennaisesti osakaskunnan toimintaan (varsinkin 

osakaskunnan taloudenhoidon kannalta), että ne olisi osakkaan oikeusturvan kannalta tärkeitä 

esitellä osakaskunnan kokouksessa.   

Mutta kuten sanottu, kun sääntöneuvottelut ovat päättyneet, ei siitä luultavasti mitään haittaakaan 

ole, jos asiakirjat sitten esitellään osakaskunnan kokouksessa.  

 Pj:n esitys hoitokunnalle: Taivalahon aloite kohta 1. Hoitokunta vie varsinaiselle kokoukselle 

päätettäväksi.  

 Kohta 2. Hoitokunta ei valmistele/esittele asiakirjoja varsinaiselle kokoukselle, jotka liittyvät 

keskeneräisiin valtioitten välisiin sääntöneuvotteluihin. Eli tähän prosessiin liittyvät asiakirjat eivät 

ole julkisia. 

 2/21 Hk 22.4.21. Päätös:  Esityksen mukaisesti.   

 Päätös:  

 

9 §  OSAKASKUNNAN PYYDYSYKSIKKÖJEN KOKONAISMÄÄRÄ, NIIDEN JAKAUTUMINEN JA ERILAISTEN 
PYYDYSTEN YKSIKKÖARVOT  
Hoitokunnan pyydysyksikköesitys osakaskunnalle, liite 8. 

 Päätös:  

 
 
10 §  RAUHOITUSESITYKSET  

Hoitokunnan esitys: Ei lisärauhoitusesityksiä.  
 Päätös:  
 

 

11 § KALASTUSLUPIEN HINNAT OSAKKAILTA JA MUILTA 

Hoitokunnan esitys: Hoitokunta esittää varsinaiselle kokoukselle kalastuslupahintojen pysyttämistä 
vuoden 2019 tasolla. Kalastuslupamaksun hinta 20 euroa/vuosi kaikille osakkaille.  
Osakaskunta myy osakkaille ylimääräisiä vrk-lupia á 20 euroa, joka oikeuttaa kalastamaan vavalla ja 
vieheellä.  
Päätös:   
 

 
12 §  HOITOKUNNAN JÄSENTEN, TOIMINNANTARKASTAJAIN SEKÄ MUIDEN TOIMIHENKILÖIDEN 

PALKKIOIDEN VAHVISTAMINEN 
 Hoitokunta esittää varsinaiselle kokoukselle palkkiot ja korvaukset vuoden 2019 tason mukaan: 

o hoitokunnan puheenjohtajalle 3000 €/vuosi, 
o varapuheenjohtajalle 1000 €/vuosi, 
o hoitokunnan sihteerille 1500 €/vuosi, 
o hoitokunnan jäsenille ja muille luottamushenkilöille maksetaan 100 €/kokous 
o matkustuskorvaukset maksetaan valtion matkustussäännön mukaan 
o toimihenkilöille maksetaan korvausta kopioista, omien laitteiden ja liittymien käytöstä 

laskutuksen mukaan 
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o toiminnantarkastajille maksetaan palkkiot laskutuksen mukaan. 
Päätös:   

 
 
13 §   METSÄSTYS  

Hoitokunta esittää varsinaiselle kokoukselle haittaeläin minkistä maksettavaksi 30 e ja hauesta 5 e. 

 Päätös:   

 
14 §  HOITOKUNNAN EROVUOROISTEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA  

Erovuorossa ovat varsinaiset jäsenet ja varajäsenet: Maria Sofia Aikio varalla Birit Vuolab, Sami 
Aikio varalla Esko Aikio ja Niilo-Heikki Aikio varalla Riitta Orti-Berg. 
Hoitokunta esittää varsinaiselle kokoukselle, että valitaan erovuoroisten tilalle jäsenet seuraavaksi 
kaksivuotiskaudeksi ja päätetään, kuka hoitokunnan jäsenistä kutsuu koolle hoitokunnan 
ensimmäisen kerran. 
Päätös:  

 

15 §   VALITAAN KAKSI TOIMINNANTARKASTAJAA JA HEILLE HENKILÖKOHTAISET VARAMIEHET 
TARKASTAMAAN V. 2021 TILEJÄ JA HALLINTOA 

  Varsinainen kokous valitsee vuoden 2021 tilejä ja toimintaa tarkastamaan kaksi 
toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt. 
Päätös:  

 
 
16 §   VALITAAN EDUSTAJA JA HÄNELLE VARAHENKILÖ KALATALOUSALUEEN KOKOUKSIIN v. 2022 
  Varsinainen kokous valitsee edustajan ja varahenkilön Tenon kalatalousalueen vuoden 2022 

vuosikokoukseen. 
 Päätös: 
 

17 § TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO V. 2021 

Hoitokunta hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2021 ja esittää sen varsinaiselle 

kokoukselle hyväksyttäväksi. Liite 9.  

Päätös:   
 

18 §  TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  

Päätös:   
 
 

19 § SÄÄNTÖJEN UUDISTAMINEN 
 Hoitokunta esittää varsinaiselle kokoukselle sääntömuutoksen vahvistamista. Liite 10. 

 Päätös:  

 

20 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Päätös:  

Pöytäkirja pidetään nähtävillä osakaskunnan nettisivuilla ja Utsjoen kylätalo Giisassa 28.5. – 11.6.2021. 


