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1. Kokouksen avaus
Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo10.

2. Kokouksen Iaillisuus ja päätösvaltaisuus
Kutsu kokoukseen on lähetetty sähköpostit se 5.4.2022 klo 8:34, samalla toimitettiin Lausuntoesitys.
Paikalla ovat varsinaiset jäsenet Mika Aikio, Harri Högman Niilo Heikki Aikio, sami Aikio ja Sofia Aikio.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat
Esitys: Valitaan 2 pöytäkirjan tarkastajaa.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastavat Niilo-Heikki Aikio ja Sami Aikio.

Lausunto, Hallituksen esitys laiksi tohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen
vesistössä vuonna2O22
Lausuntopyyntö on toimitettu jäsenille sähköpostiin 3.4.22ja lausunto tulee toimittaa7.4. klo 14
mennessä.
Päätös:
Hoitokunta hyväksyi lausunnon, jonka allekirjoittajina ovat outakosken, Utsjoen kk:n ja Nuorgamin
osakaskunnat ja Tenonlaakson yrittäjät Ry. Osakaskunta osallistuu kohtuullisella summalla lausunnon
laatimiskustannuksiin. Lausunto liitteenä.

5. Kokouksenpäättäminen
Päätös:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:1g
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Outakosken osakaskunta
llmari Tapiola. Ringi, 99980 Utsjoki

Utsjoen kk:n yhteisen vesialueen osakaskunta

Mika Aikio, Äimäjoentie 7, 99980 Utsioki

Nuorgamin osakaskunta
Raimo Hekkanen

Tenon laakson yrittäiät Ry

Vuokko Mikkola

Maa- ja metsätalousministeriö

Viite: Lausuntopyyntö VN I rc790 | 2A22

Utsjoki 7.4.2072

Lausunto, Hallituksen esitys |aiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenoioen

vesistössä vuonna 2022

Me allekirjoittaneet paheksumme lyhyttä lausuntoaikaa. Tällä aikataululla ei ole mahdollista
perehtyä asiaan riittävästi eikä käydä vuoropuhelua asiasta. Kyseessä onkin taas yksi maa- ja

metsätalousministeriön näennäisistä lausuntopyynnöistä, joilla ei ole tarkoitustakaan

mahdollistaa muutoksia lakiesitykseen. Kyse on suorastaan pilkanteosta paikallisten

näkemyksiä kohtaan.

Me katsomme asian koskevan saamelaisten perustuslaissa suojattua oikeutta kalastukseen.

Tästä syystä edellytämme lakiesityksen käsittelyä perustuslakivaliokunnassa. Suomen

perustuslain 17 § 3 momentin mukaan saamelaisilla alkuperäiskansana on oikeus ylläpitää ja

kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Saamelaisten kulttuurina ja perinteisinä saamelaisina

elinkeinoina pidetään mm. poronhoitoa, kalastusta, metsästystä {HE248/Lg94vp ja PeVM

L7 /7994 vpl.

Viime vuosina (vai olisiko vuosikymmeninä?) Norja on heiluttanut tahtipuikkoa Tenon

kalastusta koskevissa päätöksissä. Yhteisten neuvottelujen jälkeen Norja on toistuvasti rikkonut
sopimuksen tavoitteita turvata edellytykset Tenon lohikantojen elpymiselle ja saattamiseksi

kestävälle tasolle. Neuvotteluissa annettuja lupauksia merikalastuksen rajoituksista ei ole

toteutettu sovitusti. Lohen poikastuotannostä merkittävä osa tapahtuu Tenon vesistön
yläjuoksulla ja Suomen puoleisissa sivuvesitöissä. Norjan toiminta on johtanut siihen, että
osakaskunnan vesialueet toimivat ainoastaan poikastuotantoalueita merellä tapahtuvalle
kalastukselle.

Emme voi hyväksyä lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen
vesistössä vuonna 2022. Suomen on irtisanottava Norjan kanssa tehtyTenojoen
kalastussopimus ja määriteltävä omat säännöksenså Tenojoen Suomen puoleisiin vesitöihin,
joissa huomioidaan vanhojen tilojen laajat kalastusoikeudet.

Tenon kalastukselle viime vuosina asetetut rajoitukset ovat olleet niin massiivisia, että niistä

aiheutuu merkittäviä taloudellisia menetyksiä Tenon vesistöalueella asuville. Tästä syystä

valtion tulee korvata, paikallisille osakaskunnille ja muille vesialueen omistajille rajoituksista



aiheutuvat taloudelliset menetykset. Lisäksi valtisn on turvattava Tenon kalatalousalueen

toimintaedellytykset ja korvattava matkailuytityksille kalastuksen rajaittamisesta koituvat
vahingot muista kuin vesialueen omistajille kuuluvista vahinkorahoista.
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