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vuodelle 2022

Osakaskunnan varsinainen vuosikokous pidetään sääntöjen edellyttämällä tavalla maaliskuun
loppuun mennessä.

Hoitokunnan kokouksia pidetään hallinnon hoitamiseksi ja varsinaisen kokouksen päätösten
toteuttamiseksi tarpeen mukaan vähintään neljä kertaa vuodessa; tilinpäätöksen käsittelemiseksi
helmikuussa, varsinaisen kokouksen valmistelemiseksi maaliskuussa, varsinaisen kokouksen
päätösten täytäntöön panemiseksi touko-kesäkuussa ja syksyllä kalastuskauden toimien
arvioimiseksi.

Tarvittaessa hoitokunta voi asioiden niin vaatiessa kokoontua useamminkin.

Outakosken osakaskunta osallistuu hoitokalastukseen Luomusjärvillä. Hoitokunnan puheenjohtajalle tulee 
etukäteen ilmoittaa kuka tai ketkä hoitokalastukseen osallistuu ja toimittaa raportti hoitokalastuksesta; mm 
toimenpiteet, kalasaalis, miten kalasaalis on käytetty. Matkakustannukset maksetaan valtion 
matkustussääntöjen mukaisesti. 

Osakaskunta jatkaa Akujoen kalastusvalvontaa aikaisempien vuosien mukaisesti.

Osakaskunta osallistuu edelleen Tenojoen kalastussääntösopimusneuvotteluihin.Tenon
kalastalousalueen edustaja Tenon kalastusäännön uusimiseksi perustettavassa valtuuskunnassa on
Riitta Orti-Berg.

Heikki Niittyvuopio on osallistuu Tenon kalatalousalueen kokouksiin ja puheejohtaja Ilmari Tapiola Tenon 
hoitoryhmään. Osakaskunta tekee yhteistyötä muihen Tenon osakaskuntien kanssa. 

Tenosopimuksen seurantaan ja hallinnointiin tulee ottaa laajemmin mukaan paikalliset
kalastusoikeuden omistajat. 
Seurantatyössä tulee ensisijaisesti ottaa huomioon paikalliseen saamelaiskulttuuriin perustuva paikallinen 
tieto ja taito sekä paikallinen osaaminen.
Sääntöneuvotteluissa Valtioneuvosto edellyttää, että neuvottelussa on edistettävä saamelaisten
oikeuksien toteutumista. 

Lohen kalastus Tenojoessa liittyy kiinteästi saamelaiseen kulttuuriin alkuperäiskansana. Osakaskunta pitää 
tärkeänä Tenonlaakson kalastusoikeuden omistajien ja saamelaisten tilallisten etua.
Uuden kalastusalain siirtymävaiheessa osakaskunta pitää tärkeänä sitä, että asianmukaisesti
selvitetään eritysperusteisten kalastusoikeuksien luonne ja laajuus. Osakaskunta korostaa , että
tilojen erityisperusteiset kalastusoikeudet tulee ottaa huomioon täydessä laajuudessa, jossa tilojen
jyvitysarvona oleva suolakalamäärä huomioidaan täysimääräisenä kalastuksen laajuutta
mitoitettaessa.

Tenon valtionvesialueiden lupamaksutuloista tulee puolet palauttaa osakaskunnille, koska se helpoin tapa 
palauttaa tulot erityisperusteisen oikeuden omistajille, he ovat myös osakaskunnan jäseniä.. 
Kalastuslupatulot tulisi palauttaa erityisperusteisen oikeuden omistajille vuodesta 1973 saakka. 

Osakaskunta hakee saamenkielen käyttämiseksi hallinnossa oikeusministeriöltä avustusta
tulkkaus-ja käännöspalveluihin talousarvion mukaisesti.

Lupamaksutulojen jaosta on valitettu ja on epävarmaa saadaanko niitä.

Luonnonvarakeskus on pyytänyt tutkimuslupaa Outakosken osakaskunnan vesialueelle. Osakaskunta on 
antanut luvan tutkimuksiin vuodelle 2022 edellytäen,  että poikaset vapautetaan heti takaisin laskennan 
jälkeen. Osakaskunta ei ole hyväksynyt näytteenottoa.


