
Utsjoen kk:n Osakaskunta - hoitokunta 2/2022 pöytäkirja

PÖyrÄKt RJA 2/2022 Hoitokunnan kokous

Aika ja paikka: 6.3.2022 klo 19:L2 -20:28, Teams-yhteys

Osanottajat:
Varsinainen jäsen Varajäsen

Mika Aikio, puheenjohtaja
Hans Tapio Pieski, varapj. Urhe Pieski

Harri Högman, saapui klo 20:02 U{rlå-P+kio
Niilo HeikkiAikio *ii+ta++ti-Serg
SamiAikio Eske+ik+e

Maria Sofia Aikio, sihteeri Nitla:Fapiela

ASIALISTA:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Pöytäkirjan tarkastajat
4. Asialistan hyväksyminen

5. Osakkaan aloitteet 28.2.22

6. Pyydysyksiköt2022
7. Rauhoitusesitykset2022
8. Kalastuslupien hinnat 2022

9. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2022

10. Varsinaisen kokouksen asialista ja kutsu

1.1.. Tiedoksi saatettavat asiat
12. Muut kiireelliset asiat
13. Kokouksen päättäminen

t. Kokouksen avaus
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19:12.

2. 'Kokouksen Iaillisuus ja päätösvaltaisuus
Kutsu lähetetty myös puhelimen kautta, Kutsu ja asialista lähetetty sähköpostitse5.3.2022 Esityslista s-

postiin 6.3. Asiakohtaiset asiapaperit toimitettu sähköpostiin niiden saapuessa.

Päätös: Läsnä on 5 varsinaista jäsentä. Kokous todettiin lailliseksija päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajat
Esitys: Valitaan 2 pöytäkirjan tarkastajaa.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hans Pieski ja Sami Aikio.

4. Asialistan hyväksyminen
Päätös: Esityksestä poistettiin asia L0 § Toiminnantarkastajan kertomus v.202'1,, koska se ei ole vielä

saa punut. Asialista n numerointi korjattiin ja hyväksyttiin.

5. Osakkaan aloitteet
- J Taivalaho on kirjeellään 28.2.2022 esittänyt kaksi aloitetta:
Aloite 1. Vähintään yksi kausilupa viehekalastukseen kaikille osakastiloille.

Aloite 2. Tenojoen kalastussääntöneuvottelut, osakaskunnan toimenpiteet ulkopaikkakuntalaisten
osakkaiden aseman saattamiseksi vastaamaan samassa asemassa olevien paikkakuntalaisten

osakkaiden kanssa. Aloitteet liite 1.

Päätös: Aloitteet esitetään varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi.



6.

Utsjoen kk:n Osakaskunta - hoitokunta 2/2022 pöytäkirja

Pyydysyksiköt
Esitys liitteenä.
Päätös: Esitys hyväksyttiin muutoksella vuorokausiluvat viikkoluvat tilalle ja esitetään varsinaisen
kokouksen käsiteltäväksi. Liite 2.

Rauhoitusesitykset
Päätös: Hoitokunta ei esitä rauhoitusesityksiä.

Kalastuslupien hinnat
Esitys: Osakkaille lupa maksaa 20 €, osakkaitten ylimääräinen vrk-lupa maksaa 10 € ja alle 18-

vuotiaitten luvan hinta on kirjaamismaksun verran (noin 5 €).
Päätös: Hoitokunta hyväksyi esityksen ja esittää asian varsinaiselle kokoukselle käsiteltäväksi.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2O22

Esitys liitteenä.
Päätös: Esitettyyn toimintasuunnitelmaan lisätään Kalatalousalueen toiminnanjohtaja, Niilo lAikio
yhteystiedot, ja esitetään varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi. Liite 3.

Varsinaisen kokouksen asialista ja kutsu
Esitykset liitteenä.
Päätös: Hoitokunta kutsuu varsinaisen kokouksen koolle Utsjoelle 25.3.22 alkaen klo 14:00
seurakunnan salille. llmoitukset Osakaskunnan sääntöjen 8 §:n mukaisesti.
Asiakirjat laitetaan osakaskunnan nettisivuille: www.tenonkalatalousalue.fi/kokouskutsut/ . Liite 4.

Tiedoksi saatettavat asiat
- Puheenjohtaja kertoiTenon kalastussäännön muutoksista tulevalle kesälle. Lohenkalastusajat:
lohipato 2 vrk/viikko kahden viikon ajan, lohiverkko 1 vrk/viikko kahden viikon ajan, ei lohen
vapaka Iastusta.
Paikalliset voivat kalastaa veneellä muita kalalajeja (ei lohta). Muun kalan pyynti verkoilla 15.6. asti.
- KO päätös Vetsikon ja Utsjoen kalastusrikkomuksista on tuloillaan.
Päätös Asiat merkittiin tiedoksi.

Muut kiireelliset asiat
Päätös: Ei ollut muita asioita.

Kokouksen päättäminen
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:28

Allekirioitukse*

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

/,0t^ ,h{-,;" /\/1/L< \-kI \-/
Maria Sofia Aikio, sihteerijohtaja

Pöytäki rja n ta rkastaja
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Utsjoen kirkonkylän yhteisen kalaveden osakaskunta

Hoitokunt a 6 .3 .2022, esitys varsinaiselle kokoukselle

Pyydysyksiköt, kalastusluvat 1a -lupien hinnat vuonna 2022

Osakastiloj en pyydysyksikköj en kokonaismäärä on 5 093 9 pyydysyksikköä.
Lisäksi osakkaille varataanT60 pyydysyksikköä vrk-lupiin ja alle 18-vuotiaille
samansuuruinen mäarä kausilupia varten.

Pyydy sten yksikkö määr ät

Verkko (muun kalan kalastus) 0

Katiska 0

Nuotta 152
Pato/lohiverkko 152
Kulkutus 152
Vapa ja viehe 76
Made- ja haukikoukut 0

ALIe 76 pyydysyksikön osakastilojen vapa- ja viehekalastusoikeus osakastilan
pyydysyksikköluvun osoittama kalastusvuorokausien määrä. Kalastusvuorokausi
alkaa klo 19.00. Alle 76 pyydysyksikön osakastilan tulee lupaa lunastaessaan
mäårätä, mille kalastusvuorokausille hän lunastaa lupansa. Tämä aika tulee merkitä
lupaan. Useamman kalastusvuorokauden kalastusoikeutta ei voi jakaa useaksi
yhtaikaiseksi erilliseksi jaksoksi.

Osakaskunta myy osakkaille kalastuslupia hintaan 20 €lkpl. Lisäksi osakkailla on
mahdollisuus ostaa ylimääräisiä vuorokausilupia 10 €/vrk, joka oikeuttaa
kalastamaan vavalla ja vieheellä osakaskunnan vesialueella jakalastusaika alkaa
maanantaina japäättyy sunnuntaina klo 19.Tatä lupaa ei voi luovuttaa eteenpäin.

Uutena lupaluokkana vuodelle 2022 on alle 1S-vuotiaitten kausilupa, josta peritään
luvanmyynnin kirjoittamispalkkio (noin 5 €/lupa). Saalisilmoitus velvollisuus
koskee myös lupaluokkaa javastuu koskee tässä tapauksessa huoltajia. Kyseistä
lupaa ei voi luovuttaa eteenpäin.

Luvanmyynnin otrj eet tulevat myöhemmin.



Utsjoen kirkonkytän yhteisen karaveden osakaskunta H-A^lG .A .A\ 1t , Lr1{"3

Utsj oen kirkonkylän yhtei sen kalaveden o sakaskunta

T O IMINTA S UINNITELNI. A 2022

Hoitokunta 6.3 .2022, 6 § esitys varsinaiselle kokoukselle

Kokoukset

Siiäntömäiiräisiä osakaskunnan kokouksia pidetiän sääntöjen mukaisesti, hoitokunnan kokouksia
pidetäåin tarvittaessa. Sen lisäksi osallistutaan kalatalousyhteis<ijen ja muitten tenonlaakson
osakaskuntien välisiin kokouksiin ja tapaamisiin. Lisäksi Norja puolen kalatalousyhteis<ijen
kanssa pidettiiin tarvittaessa yhteisia neuvonpitoja ja kokouksia.

Kalavesien hoito

Esitykset rauhoitusalueista sekä pyydys- ja kalastusrajoituksista tehdiiän Tenon kalatalousalueelle.
Seurataan jokisuiden kuntoa, ettei se estä lohennousua Tenon vesistössä. Villiminkeistä maksetaan
tapporahaa 30 €, tällä pyritään rajoittarnaanminkkien määrää. Vahinkokalojen pyyntiä sivujoissa
pyritaän lisäiimiiän esim: muun kalan verkkokalastusta helpottamalla (vapautettu pyydys-
yksiköinni stä v .20 1 7).

Valvonta

Tenon kalatalousalueella on tarkoitus jrirjestää valvontaa sivuvesiin ja tunturijärville myös
tulevana kesänä. Tfiän toimintaan osakaskunta osallistuu aktiivisesti, joka vaatii myös
taloudellisia varoja ( vuonna 2021 maksuosuus oli 500 €). Eli valvontaa suorittaa Tenon kta ja
osakaskunnan valtuuttaffratvapaaehtoisen valvojat kordinoidusti. Em.valvontaan osallistuvat
saavat pienet kulukorvauksen työstä.
Valvontaan liittyvät kyselyt voidaan osoittaa Tenon kalatalousalueen toiminnanjohtajalle,
yhteystiedot: Niilo I Aikio email: niilo@tenonkalatalousalue.fi ja puh: 044 4918086.

Edunvalvonta

Osakaskunta osallistuu aktiivisesti keväällä 2020 alkaneisiin Tenojoen kalastussiiiintö
neuvotteluihin yhdessä kalastusalueen ja muitten osakaskuntien kanssa. Lisiiksi yhteistyötä Norjan
paikallishallinon (TF) kanssa.

Tenon såiäntöneuvotteluja varten osakaskunta tarvittaessa hankkii asiantuntijapalveluja, tai
osallistuu yhdessä muitten osakakuntien kanssa em. kustannuksiin.

Osakaskunta seuraa erityisperusteisten kalastusoikeuksien vaiheita kiinteistömiäritystoimituksissa
sekä muissa toimituksissa.

Muu toiminta

Hoitokunta pyrkii toimittamaan heti kalastuskauden alussa kalastusinformaatiota osakkaille.
Toukokuussa mahdollisesti pidettäväåin Teno-infoon osallistutaan, jossa saadaan viimeisin tieto
Tenon sopimuksen vaikutuksista ja lupamenettelystä. Tiedotukset ja muut ajanakohtaiset asiat
laitetaan osakaskunnan nettisir,uille.

Lisiiksi hoitokunta on jatkaa sääntöjen uudistamistyötä,joka tuodaan jälleen varsinaiselle
kokoukselle hyvåiksyttävtiksi keväällä 2022.

Hoitokunnan jäsenille tilataan Suomen kalastuslehti. Osakaskunnalle hankitaan alan julkaisuja
tarvittaessa.

Talous

O sakaskunnan toimintaa rahoitetaan kalastuslupatulo illa.



Utsjoen kk yhteisen vesialueen osakaskunta

TALOUSARVIO 2022

Tulot
MMM kalastus-

lu patuloutus
Ka lastuslu pamyynti

Kalatalousalueen tuloutus
Muut tuotot
Korkotuotot
Tulot yhteensä

Menot
Palkat, hallinto
Kokouspalkkiot

Toiminna nta rkastuspa lkkio

Hallinto matkakorvaukset

Kokous- ja neuvotteluku lut

H uomionosoitukset
Puhelin- ja laitekorvaus,
posti

llmoitukset
Pankkikulut
Toimistotarvikkeet

Taloushallinto, ostopalvelu
Ammattikirjallisuus, lehti
Jäsenmaksut
Minkin tapporaha
Asia ntu ntija pa lvelut
Muut kulut
N ettisivujen kustan n u kset

Tuloverot, lopulliset verot
menot yhteensä

Jakomaksu osakkaille
Tilikauden tulos

2 500,00

327,00

40,00

360,00

3 000,00

2 500,00

s00,00

18 000,00

41727,00

150 000,00

-21296,55

TA2O2L

90 000,00

8 000,00

300,00

98 300,00

Ta2022

90000
4000

300

98300

5500
4500

300

400

1500

200

100

500

1000
200

2500

360

40

360

1000

2500

500
18000

39460

5 500,00

4 500,00

300,00

800,00

1 500,00

200,00

100,00

500,00

900,00

200,00

5500

68s0

360

269,8

799,07

0

360

279

1,020,39

301,s

2538,82

360
.40
240

s00

2950,9

s00

19377

42245,48

130000

-19,08811

Hoitokunnan esitys varsinaiselle kokou kselle

0603.2022 Hoitokunta
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0
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0

40,87

2238,87
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Utsjoen kirkonkylän yhteisen vesialueen osakaskunnan

VARSINAINEN KOKOU S 2022

kutsutaan koolle perjantaina25.3.2022 alk. klo 14.00 Utsjoelle seurakunnan salille.
Ennakkoilmoitus osallistumisesta ja valtakirjoista sähköpostitse aikio,sami(at)gmail.com tai
sovi puhelimitse 0405221676 tapaaminen.

giitla saantomääräiset asiat sekä muut asiat: a) aloite kausilupa viehekalastukseen kaikille
osakastiloille; b) aloite kalastuskäytänteistä; c) 3 oikaisuvaatimusta, jotka hoitokunta on siirtänyt
varsinaiselle kokoukselle päätettäviksi; sekä d) sääntömuutos.

Varsinaisen kokouksen asiapaperit laitetaan nettisivuille, Pöytäkirja pidetään nähtävillä 1.4.-
22.4.2022 osakaskunnan nettisivuilla: www.tenonkalatalousalue.filkokouskutsut/ ja
Utsjokisuun Giisä-kylätalolla.

Hoitokunta 6.3.2022

Ohcejoga g irkosiidda oktasa§ öåhceviidodaga oasåla§gotti

ÅrosnS öoRHxxrr.r zozz

bovdejuvvo öoahkkäi bearjadaga 25.3.2022, dii bmu 1 4. 00 Ohcejoga searvegotti såli i.
Ovddalgihtii almmuheapmi öoahkkimii ja fäpmudusaid diedut e-bostii
aikio.sami(at)gmail.com, dahje riqge 0405221676 ja soaba deaivvadeami.

Ovdan leat njuolggadusain mearriduwon ä§§it jaearä ä§§it: a) älgga guolästanbaji
oaggunlohpi buot osola§däluide; b) ålgga guollebivdovuogädagain; c) 3 vuigengåibädusa,
maid dik§ungoddi lea sirdån aitosa§ öoahkkkima mearrideapmäi;ja d) njuolggadusaid
divvun.

Aitosa§ öoahkkima å§§ebåhpårat biddjojit neahttasiidduide. Beavdegirji lea oaidninlähkåi
oasäla§gotti neahttasiidduin: www.tenonkalatalousalue.filkokouskutsut/ ja Ohcejonjälmmis Giisä-
gilidålus, 1 "4. - 22.4.2022

DikSungoddi 6.3-2022
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2 /22 hoitoku n na n 6.3.2022 esitys va rsina ise n koko u kse n asia I isti

ursJoEN KTRKoNKyLÄru yurrrsrN vESTALUEEN oSAKASKUNNAN vARSTNATNEN KoKous 2022

Paikka: Utsjoen seurakunnan Sali

Aika 25.3.2022 alk. Klo 14:00

ASIALISTA

1 § KOKOUKSEN AVAUS

2 § KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA

2.1. Puheenjohtaja, 2.2. varapuheenjohtaja, 2.3. sihteeri ,2.4.2 pöytäkirjantarkastajaa, jotka

toimivat samalla ääntenlaskijoina

3 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokousilmoitus, 3.1. valtakirjat, 3.1. osanottaja- ja ääniluettelo, sekä 3.3. kokouksen laillisuuden
ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

5 § TOIMINTAKERTOMUS v.202'J.

6 § ESITETÄÄN ILINPÄÄTÖSJATOIMINNANTARKASTUSKERTOMUSVUODELTA2O2l.

7 § PÄÄTETÄÄru 2021 TILINPÄÄTÖTSTTv VAHVISTAMISESTA JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTAMISESTÄ

HOITOKU N NALLE JA M U I LLE VASTU U LLISI LLE TO I M I H EN KI LÖ I LLE

8 § OSAKKAIDEN ALOITTEET

8.1. Aloitteet 28.2.22: 1)kausilupa viehekalastukseen kaikille osakastiloille ja 2) Tenojoen

ka lastussän ntöneuvottelut

8.2. Aloite 8.2.22 kalastuslupakäytänteistä

9 § OIKAISUVAATIMUKSET

Oikaisuvaatimukset, jotka hoitokunta on siirtänyt Varsinaisen kokouksen päätettväksi

9.1. 6 Hk 25.8.21 § 5: Oikaisuvaatimus 29.7.21, koskee 21,.5.21, koskevan oikaisuvaatimuksen
käsittelyä esteellisinä

9.2. 5 Hk 8.7.21 § 7: Oikaisuvaatimuksen 18.6. lausuntolaskun hyväksyminen

9.3. 5 hk 8.7.21 Vaatimus Asiantuntijalausunnon oikaisu ja oikaiseminen

10 § OSAKASKUNNAN PYYDYSYKSIKKÖJEN KOKONAISMÄÄRÄ, NIIDEN JAKAUTUMINEN JA ERILAISTEN

PYYDYSTE N YKSI KKÖARVOT

11§ RAUHOITUSESIryKSET

12 § KALASTUSLUPIEN HINNAT OSAKKAILTA JA MUILTA

13 § HOITOKUNNAN JÄSENTEN, TOIMINNANTARKASTAJAIN SEKÄ MUIDEN TOIMIHENKILöIDEN

PALKKIOI DEN VAHVISTAM IN E N

14 § METSÄSTYS, minkin ja hauen tapporaha



2 / 22 hoitoku nna n 6.3.2022 esitys va rsi n a ise n ko ko u kse n asia I ista ksi

15 § HOITOKUNNAN EROVUOROISTEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA

16 § VALITMN KAKSITOIMINNANTARKASTAJAAJA HEILLE HENKILÖKOHTAISETVARAMIEHET

TARKASTAMAAN V. 2022 TILEJÄ JA HALLINTOA

17 § VALITMN EDUSTAJA JA HÄNELLE VARAHENKILÖ KALATALOUSALUEEN KOKOUKSIIN V.2O23

18 § TOIMINTASUUNNITELMAJATALOUSARVIO V.2022

1.9 § SAANTOJEN MUUTOSTYO

20 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

21§ KOKOUKSENpÄÄrrÄUrrurru


