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Hoitokunna n 6/2021. PÖYIÄKIRJA

Paikka ja aika: Hotel Utsjoki25.8.202L klo 18.02-19.L9.

Osanottajat:
Varsinainen jäsen Varajäsen
Mika Aikio, puheenjohtaja
SalqirAikio Esko A. Aikio
HarriHögman, {J+tlagi+kie
saapui klo 18.L3

Niilo HeikkiAikio *iitta+*i8efg
Hans Tapio Pieski varapj. Urhe Piesli
saapui klo 18.30
Maria Sofia Aikio, sihteeri Nilla Tapiela

ASIALISTA:

1.. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Pöytäkirjan tarkastustapa
4. Asialistan hyväksyminen
5. 29.7.2L saapunut JT oikaisuvaatimus
6. Korvaushakemuksen laatiminen Valtioneuvostolle Tenon kalastuslupatulojen menettämisestä.
7 . 2L.5.2021pidetyn osakaskunnan varsinaisenkokouksen päätöksien toimeenpano.
8. Ajankohtaiset asiat

a. Lupien luovutuskäytäntö
b. Tenon kalastussääntöneuvottelut

9. Tiedoksi saatettavat asiat
10. Muut kiireelliset asiat
11. Kokouksen päättäminen

1. Kokouksen avaus
Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.02 ja totesi paikalla olevan 4 jäsentä.

2. Kokouksen Iaillisuus ja päätösvaltaisuus
Kutsu ja esityslista on toimitettu sähköpostiin22.8.2L. Paikalla on pj. Mika Aikio, Niilo HeikkiAikio,
varajäsen Esko Aikio ja Maria Sofia Aikio.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajienvalinta
Valitaan 2 pöytäkirjan tarkastajaa.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esko Aikio ja Niilo Heikki Aikio.

4. Asialistanhyväksyminen
Päätös:
Asialista hyväksyttiin.
Asian käsittelyn aikana saapuijäsen Harri Högman klo 18.13.
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29.7.21 saapunut JT oikaisuvaatimus
Osakas Juhani Taivalahon oikaisuvaatimus on saapunut 29.7.zLzLja koskee 21.5. pidetyn kokouksen
oikaisuvaatimuksen käsittelyä hoitokunnassa. Esitys tuodaan kokoukseen. Kirje on toimitettu
hoitokunnan jäsenille kirjeen saavuttua.

PäätöS:

Hoitokunta esittää, että em. osakkaan oikaisuvaatimus siirretään sääntömääräisen osakaskunnan
varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi/päätettäväksi, koska hoitokunta on esteellinen sukulaissuhteitten
takia.

Korvaushakemuksen Iaatiminen Valtioneuvostolle Tenon kalastuslupatuloien menettämisestä
Suomen ja Norjan asettama lohenkalastuskielto vuodelle 2021on vaikuttanut negatiivisesti
osakaskunnan talouteen ja näin myös vesialueitten omistajille jaettavaan osinkoon. Osakaskunnan
mielestä päätöksen tekuä, eli Suomen valtio on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa taloudellisen
vahingon osakaskunnalle. Vuoden 2019 lupatulojen jaosta on tehty valitus ja osakaskunnalle ei ole
tuloutettu näitä kalastuslupa tuloja.

Päätös:
Hoitokunta aloittaa prosessin korvaushakemuksen laatimiseksi kysymällä Nuorgamin, Vetsikon ja
Outakosken osakaskuntien halukkuudesta osallistua hakemukseen. Haettava summa saataisiin
esimerkiksi neljän (4) viimeisen vuoden 20L7,20!8,2019 ja 2020 lupatulojen keskiarvosta.
Vuoden 2019 lupatulojen jaosta on tehty valitus ja niitä ei ole osakaskunnalle / -kunnille tuloutettu.
Puheenjohtaja valtuutetaan pitämään yhteyttä/neuvottelemaan asiasta muiden osakaskuntien kanssa.

7. 2!.5.2O2L pidetyn osakaskunnan varsinaisen kokouksen päätöksien toimeenpano

Päätös:
Hoitokunta laittaa varsinaisen kokouksen päätökset voimaan ja sääntömuutos Iähetetään AVt:lle
tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi.
Asian käsittelyn aikana varapj. Hans pieskisaapuikokoukseen klo 1g.30.

8. Ajankohtaisetasiat:
a. Kalastusoikeudenluovutuskäytäntö:

Kalastuksenvalvoja on raportoinut hoitokunnan pj:lle puutteellisista kalastusoikeuden
luovutusasiakirjoista. Ongelmat asiakirjoissa ovat olleet seuraavanlaiset, luovutusasiakirjan
allekirjoittaja on muu, kuin luvan omistaja ja luovutusasiakirjan mukana on ollut valokopio
kalastusluvasta, eikä alkuperäinen kalastuslupa.
Utsjoen kk' osakaskunnan vesialueilla on kalastusoikeuden luovutus ollut vilkasta viime vuosina ja
käytänteet ovat olleet pääosin laillisia, joistakin puutteista huolimatta.
Alla kalastuslain 12 §

12 § Osakaskunnan osakkaan myöntdmii kalastuslupa

Yhteisen vesialueen osakas voi ilman muiden osakkaiden suostumusta antaa toiselle luvan kalastaa
osahkaalle itselleen kuuluvan kalastusoikeuden nojalla. Jos lupa on kestoltaan pidempi kuin yksi
vuosi taikkaios lupa kohdistuu 4 §:n 22 kohdassa tarkoitettujen rajajokisopimusten
kalastussridntöien soveltamisalueille tai rajajokien sivuvesistöihin, in se innettava kirjallisena ja
s i it ti on j drj e s t riytyn e en o s akas kunn an al ue e ll a t e ht dv d il mo i t us o s akas kunn al I e.
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Yhteisen vesialueen osakkaan on I momentissa tarkoitetun luvan antaessaan huolehdittava siitri, ettci
luvansaaja ei kalastaessaan ylitd osakkaalle kuuluvan kalastusoikeuden enimmriismcirirriri.

PäätöS:

Hoitokunta aloittaa osakaskunnanvesialueilla tapahtuvasta kalastuksesta ohjekirjan teon, joka sisältää

mm. kalastuksenoikeuden luovutuksesta ohjeistuksen, lupamyyntikäytänteet, kalastusajat vaelluskala
vesialueella, sallitut kalastustavat ym. kyseisen opuksen valmistelu aloitetaan tulevan talven aikana.

Tenon kalastussääntöneuvottelut
25.8.2021, pidetyn Suomen neuvotteluvaltuuskunnan kokouksen tilannekatsaus.

PäätöS:

Asia merkitään tiedoksi.

Tiedoksi saatettavat asiat
- Ylijäämäjako osakkaille menee maksuun 27.8.2021
- Utsjoen Sulladanmutkassa on Metsähallituksen taulu, jossa on merkitty osakaskunnan ja valtion

vesialueet
- 1.9. ja 2.9.Outakosken ja Utsjoen kk:n kiinteistömääritystoimitukset
- Kalastuksenvalvojavaltuutus myönnetty Juha Heinäselle.

Päätös:
Asiat merkitää n tiedoksi.

Muut kiireelliset asiat

Päätös:
Eiollut muita asioita.

11. Kokouksen päättäminen

Päätös:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.19.

,414 ÅL.
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