
Utsjoen kk:n osakaskunta - hoitokunta 7/2021,

Hoitokunna n 7 /2021PÖYIÄKIRJA

Paikka ja aika: Teams - ohjelman kautta, 8.12.21k|o 12:00 - 12:50

Osanottajat:
Varsinainen jäsen Varajäsen
Mika Aikio, puheenjohtaja Niile K, tänsman
SamiAikio Esl<e+-+ikio
HarriHögman Uru+a-P-Akio

Niilo HeikkiAikio *l+t+a-e+ti+e+e
Hans Tapio Pieski varap;. +++he-nieski

Maria Sofia Aikio, sihteeri i\iiia i-apioia

ASIALISTA:

t. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Pöytäkirjan tarkastustapa
4. Asialistan hyväksyminen
5. Esitykset v.2022 kalastussääntöön
6. Tiedoksi saatettavat asiat
7. Muut kiireelliset asiat
8. Kokouksen päättäminen

1. Kokouksen avaLls

PäätöS:

Puheenjohtaja avasi klo 12:00 ja totesi, että paikalla ovat kaikki6 varsinaista jäsentä.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kutsu ja asialista lähetetty puhelimeen ja esityslista sähköpostiin 7.12.
Päätös:
Kokous todettiin lail liseksi ja päätösva ltaiseksi.

3. Pöytäkirjan tarkastajien va!iETta

Valitaan 2 pöytäkirjan tarkasta;aa,
PäätöS:

Valittiin Hans Pieskija Harri Högr"i'ran.

4. Asialistan hyväksymEnen
Päätös:
Asialista hyväksyttiin lisäyksellä 7. Muut kiireelliset asiat: Paikallisen seurantaryhmän kokouksen
ed ustus.

5. Esitykset v. 2O22kalastussääntöön
Tenojoen kalastuksensopimuksen paikallisen seurantaryhmän9.12.2'J. kokouksessa käsitellään
muutosesitykset kalasti.rsääntöön v.2A22 sopirnuksen 6. artiklan puitteissa.
Liitteenä viimevuotinen esitys v. 2021
PäätöS:

Hyvä ksyttiin esitys vuod e rt 7C22 ka Ia stussää ntöö n I iittee n m u ka isesti.

6. Tiedoksi saatettavat asiai
- t3.12.21,tutkinrus- ja hoitokunnan kokous
- 8.1,1,.2L Rajavesikomission lohiseminaari
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Utsjoen kk:n osakaskunta - hoitokunta 7 /2021,

- Päivitys MML:lta osakasluetteloon
- YIijäämäjako, tilannekatsaus
- Veronapalautus saapunut, ensi vuodelle vielä varoja
- LUKEaloittanutkyttyräiohenhoitosuunnittelun

Päätös:
Asiat merkittiin tiedoksi.

7. Muut kiireelliset asiat
Pa ika llisen seu ra nta ryh mä rr krrko u kse n ed ustus
PäätöS:

Varsinaiseksi edustajaksi valittiin Hans Pieskija hänelle varalle Mika Aikio.

8. Kokouksenpäättäminen
Päätös:
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello L2:50.

Allekirjoitukset:

(w"G,Å lqL dLn
Kokouksen sihteeri
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Utsjoen kk.yhteisen vesialueen osakaskunta
c/o Mika Aikio
Äimäjoentie 7
99980 UTSJOKI

Utsjoki 8.12.2021

Tenojoen kalastussopi rn u ksen paikal !inen seu rantaryh mä

Lohenkalastus kielto kesällä 2021 oli poikkeuksellinen ja täysin ylimitoitettu hoitotoimenpide
Tenojoen vesistössä. Osakaskunnan mielestä kaudella 2022 kalastus on järjestettävä
kalastussäännön mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että ei asetettaisi lisärajoituksia lohen-
kalastukseen. (Jos rajoituks:a kuilenk;n an pakko ottaa käyttöön, niin niiden pitäisi kohdistua
ensisry'arsest i k al a st u so i ke utt a o m i st a m atto m i i n kal a st aj a ry h m i i n. )
Perusteluina osakaskunta pitää kohiuul!!s'ia lohennousua Tenojokeen (noin 30000 kpl).
Huomioitavaa viime kesän lilh:nr.ioususse on rnyös se, että kaikki lohet ovat kutukannassa.

Osakaskunta näkee järkevarä tcirne;r: ;atkaa rnyös tulevana kesänä 2022 6. ja 7. artiklan neuvot-
telujen perusteella laaditun pöytäliirjan pcikkeamisia kalastussäännöstä asiakohdissaT.- 12.

Mahdollisuuden kalastaa rnL.ir-,ta l<alaa, kl::n lohta rrapavälinein on osakaskunnan näkemyksen
mukaan positiivinen kehityskulku nuoften ja lasten kalastusharrastuksen kehityksessä.

Harrikalastus Kalastusväi!neider rai<enteista cn saatu kesällä runsaasti palautetta mm.
kalatalousalueen luvanmyynnissä. Pertrovavan #5 luokan rajoitus on koettu ongelmalliseksi, koska
se on melko haruinainen va:al5'ypp! '.,eirattuna #6 luokan vapaan, joka on ylelsin aloittelijoiden
omistama vapa. Monille poientiaa!isil!a 

=atkailukalastajille vo! olla harrin pyynnln
kynnyskysymyksenä se, että Tenon harreja varlen joutuu ostamaan kokonaan uuden vavan.Lohen
pyynnin kannalta on merkityksetöntä, että onko salllttuna pyyntivälineenä #5 vai#6 luokan vapa,
mutta harjuksen pyynnin kannalta tuulisilla säillä #6 luokan vapa olisi käytännöllisempi.

Myös perhon painotuksen kieltäminen ollut kovasti kritisoitua. Tuulisilla ja sateisilla keleillä pinta-
perhoilla kalastaminen on erittäin haastavaa, eikä pienen perhon painotuksella ole käytännön
merkitystä lohikuolleisuuteen.
Osakaskunta esittää, että kalastusvälineiden sääntöjä muutetaan niin, että sallittu
vapaluokitus nostetaan yhdellä pykälällä #6:een, ja painotettujen harriperhojen käyttö
sallitaan.

Vieraslajit Pykälän täydennysehdotus: Vieraslajien poistaminen on mahdollista myös
verkkokalastuksella siihen soveltuvalla verkolla. Pyytärniseen tarvittaisiin erityislupa, jonka
kalastusviranomainen myöntää kalastajalie.
Perustelut: Osakaskunta on huolissaan kyttyrälohen (Pink salmon) leviämisestä vesistöön
viimevuosina, hoitokeinona esitämme luvanvaraisen verkkokalastuksen ja kalastuksen vavalla ja
vieheellä. Atlantin lohien vapautus olisi tietenkin pakollista.

Muutosesitys kalastusaikaan: 1.8-30.9 välisenä aikana olisi myös mahdollista kalastaa muita
kalalajeja kuin lohta, siihen soveltuva!la tiheäsiimäisel!ä verkolla.
Perustelut:
Lohta uhkaavat lajit ovat uhkaavasti lisääntyneet Tenojoen vesistössä ja siihen on reagoitava
pikalsesti. Meritaimenen, siian.!a hauen verkkokalastus siihen soveltuvalla verkolla syksyllä olisi
oikeansuuntainen ratkaisu s!ihen. Lisäksi hoitokunta painottaa rnyös haitallisten koskeloitten
metsästyksen mahdo!listamista, koska nykyiset metsästysajat eivät sovellu siihen.

Utsjoella 8.12.2021

Mika Aikio
Hoitokunnan puheenjohtaja
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Utsjoen kk:n yhteisen

vesialueen osakaskunta, cf o Mika Aikio
T.
Atmajoentte /
99980 Utsjoki

Utsjoella 8.12.202L

TE N ON KALASTUSSO P I M U KS E N PAI KALLI N EN SE U RANTARYH MA 9.L2.2O21,

ASIA: Seurantaryhmän paikallisen perinteisen tietämyksen välittäminen sopimuksen 12

artiklassa mainitulle seuranta- ja tutkimusryhmälle.

Utsjoen kk:n yhteisen vesialueen osakaskunta esittää otettavaksi huomioon perinteisen tiedon
osu us mää riteltäessä ka lastussää n nön m u utoksia vuodelle 2022.

Perustelemme vaatim u ksia m me m m. seu raavilla ju lkaisu i lla, joista otteet:

Tenon hoitosuunnitelmaesityksessä 2020 sanotaan perinteisen tiedon käytöstä mm:
- Sopimuksen tavoitteena on edistää Tenojoen vesistön kalakantojen ekologisesti,

taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää käyttöä ja hoitoa perustuen parhaaseen käytettävissä
olevaan tietoon, mukaan lukien perinteinen tietämys, siten että vesistön lohentuotantokykyä
hyödyn n etään ja ka la kantojen mon i n aisu us tu rvataa n.

- YK:n hallitustenvälinen luontopaneeli (IPBES) painottaa paikallisen tiedon ja perinnetiedon
hyödyntämisen merkitystä kestävässä luonnonvarojen hoidossa, jossa ekologinen,
sosiaalinen (mukaan lukien kulttuurinen), taloudellinen ja rakenteellinen (juridisten
velvollisuuksien noudattaminen, hyvä hallinto, tehokas päätöksenteko) kestävyys nähdään
kokonaisuutena.

- Predaatio, lajitietous koskien haukea, taimenta/meritaimenta, madetta, siikaa jne.

Kalastustietous (milloin, missä ja miten kalastaa) muiden lajien kalastamisesta
- Vedenkorkeuden vaikutus kunkin kalastustavan tehoon huomioon ottaen ilmaston

muuttumisen
- Sosiaaliset ja kulttuuriset merkitykset. Toimenpide: Kalastusmenetelmien valinta

säädeltäessä kalastusta, esim. viikoittainen kalastusaika padolla ja seisovilla verkoilla.
- Kyseeseen tulevia riistalajeja koskeva tieto ja metsästys / metsästysajat
- Kala ruokavarantona: mahdollisuus kalastaa muuta kalaa koko kauden takaa tuoreen

kalaruuan. Mahdollisuus syyslohen /höstlaks/ öuoniå kalastukseen, tämä lohi eitule
kutemaan, nousee vasta syksyllä jokiin.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 4l2OL7 (Saamelaisten oikeuksien
toteutuminen: kansainvä[irren oikeusvertaileva tutkimus)Tutkimuksen mukaan:

- Uuden Tenojokisopimuksen johdannossa osapuolet tunnustavat luonnon monimuotoisuuden
ja luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen merkityksen. Osapuolet tunnustavat
saamelaisten alkuperäiskansaoikeudet ja paikallisväestön oikeudet ja luonnonvarojen
merkityksen saamelaisille alkuperäiskansana kulttuurinsa ylläpitämiseksi

- Kalakantojen hyödyntämisen ja hoidon tulisi perustua parhaaseen käytettävissä olevaan
tietoon, mukaan lukien perinteinen tietämys.
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Saamelaisten osalta keske!nen vastustus liittyi juuri siihen, että perinteisiä pyyntimenetelmiä
rajoitettiin hyvin radikaalisti 80 % aienrpaan nähden, kun taas muun kalastuksen
rajoittaminen on selvästi vähäisennpää.
Arvostelun mukaan hatrlitus turvaa muualta kuin Utsjoelta olevien mökinomistajien
perustuslain omaisuudensuojaa, mutta leikkaa saamelaisten perusoikeuksia rajoittamalla
perinteisiä pyyntimenetelnniä tai poistamalla oikeuden niiden käyttöön.
Hallituksen esityksessä oerr-lstellaan lohikantojen tilan parantamisen edellyttävän kalastus-
rajoitusten huomattavaa lisäärnlstä kalastuskauden alussa, mikä edellyttää lisärajoituksia
juuri perinteisten pyydvsten kävttöön, joilla pyydystetään suuri osa heikommassa tilassa
olevien lohikantoje;r saailista.
Uudessa sopimuksesse kuriten[<in perinteisen kalastuksen rajoitukset ovat niin huomattavia
suhteessa muihin r;joiiuksiin, että huolta saamelaisen kalastuskulttuurin vaarantumisesta
voidaan pitää perusteiturla.

Saamelaiskäräjät oni:ln uaari.,l:;i- srir.!lmättörnrtysperiaatteeseen nojautuen, että koska
Tenojoen kalastus nchtautu"l j-rur-r saamelaiselle kalastukselie, saamelaisille kalastus_
oikeuksien haltijoilie ja h,eidä:-; oerillisiileen asuinpaikasta riippumatta olisi tullut myöntää
erillinen kalastajaryhrirästatus, jol;a olisi oilut oil<eus kalastaa kaikilla pyyntinnuodoilla.

Ulkoasiainministeriö a:r:ti Tene ,orisop:niuksen uudistukseen liittyen kattavan lausunnon
sa a m e la isten ka i a s,- -,si i ke,-.r irs i s :; e i ku c e rä is kä rr sä t1 ä

Toisessa sarnaan asLean ir:-:tyvässä lausunnossa Miaa- ja metsätalousministeriölle
Ulkoasiainrninisteriö n'ruistuttaa ail<uperäiskansakulttuurin heikentämiskiellosta ja sen
kansainvälisestä kyt,tevrl,-,r.s3Jr-ä rvös'r'K:n alkuperäiskansajulistuksen maaoikeusartikloihin,
joista juontuu valtion velvollisuus tunnrrstaa nämä maat, alueet ja luonnonvarat laissa ja
suojeltava niitä lailla. Tdssä tunnustamisessa on asianmukaisesti kunnioitettava kyseisten
a lkuperäiska nsojen tapoja, peri nteitä ja m aa n h al lintajärjestelm iä.

Tutkija Steinar Pedersen 2011_

- viittaa hylkeisiin ja kirjohytkeisiin, minkkiin, saukkoon, koskeloihin, haukeen, mateeseen ja
meritaimeneen saalistajina ja siihen, että paikallisväestö aikaisemmin sääteli petokantoja
h u omattavasti akti ivisern m i n ka lasta ma I Ia ja rnetsästä mä llä.

- Pedersen kysyykin, eikö perinteisten pedontorjuntamenetelmien häviämisen yhteisvaikutus
voi olla tekijä, jolla on voinut olla negatiivinen vaikutus lohikantoihin samalla tavoin kuin liian
korkealla kalastuspaineelia.

Tutkija Aage Solbakk on 2016 julkaistussa raportissa
- on todistanut Tenon vesistössä kalastavien verkkokalastajien määrän vähentyneen rajusti

1980-luvun puolivälistä lähtlen. Hänen mielestään seisovien verkkojen ja patojen määrän
vähentyminen on ollut noin 70 %.

- Samassa yhteydessä hän kiinnitti huomiota saalistajien kasvavaan määrään ja
matkailukalastajien su i.r reen määi"än.

Utsjoella 8.12.2021

Mika Aikio
Hoitokunnan puheenj ohtaj a
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