
Utsjoen kk:n Osakaskunta - hoitokunta 2/2022 esityslista

412022 Hoitokunnan järjestäytymiskokous
Aika ja paikka: 8.5.2022 klo 18:00 - 20:00 Rastegaisa pub.

Osanottajat:
Varsinainen jäsen Varajäsen
Mika Aikio, koollekutsuj
Hans Tapio Pieski, etänä Urhe Pieski
HarriHögman fua-Nu€+garn
Niilo HeikkiAikio n+i++a++ieerg
SamiAikio Es*e-Aik+e
Maria Sofia Aikio, sihteeri Nilla Tapiela

ASIALISTA:

L. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Pöytäkirjan tarkastajat
4. Asialistan hyväksyminen
5. Hoitokunnan järjestäytyminen
6. Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausuntopyyntö HE 56/2022vpv 7. Kalastuslupien hinnat 2023
8. Lupamyynti
9. Kalastuksenkiintiöpäätöksenvalmisteluunpienryhmänimeäminen
10. Tiedoksi saatettavat asiat
1,1,. Muut kiireelliset asiat:

1 1. 1. M h yhteistyö ryh mä n neuvotte I u Kevon jä rjestyssää n nöistä IO.5.Zz
1 1.2. Osa kaskun nan kokouksen päätöksen toimeenpa no

12. Kokouksen päättäminen

1. Kokouksen avaus
Koollekutsuja avaa kokouksen.
Paatos:
Koollekutsuja Mika Aikio avasi kokouksen kello 18:00.

2. Kokouksen laillisuus ia päätösvaltaisuus
Kutsu ja käsiteltävät asiat on lähetetty L.5.22 puhelimen kautta. Esityslista lähetetty sähköpostitse
6.5.2022 La usu ntopyyntö toi m itettu jäsen i I le 27 .4.22.
Päätös:
Kaikki varsinaiset jäsenet ovat paikalla. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajat
Esitys: Valitaan 2 pöytäkirjan tarkastajaa.
PäätöS:

Pöytäkirjan tarkastavat Harri Högman ja Sami Aikio.

4. Asialistan hyväksyminen
Päätös: Asialista hyväksyttiin lisäyksellä kohtaan §11:
11.1. Mh yhteistyöryhmän neuvottelu Kevon järjestyssäännöistä 10.5.22 ja
11.2. Osakaskunnan kokouksen päätöksen toimeenpano

5. Hoitokunnanjärjestäytyminen
25.3.22 Varsinainen kokous päätti valita samat erovuoroiset henkilöt yhdellä muutoksella, Harri
Högmanin varalle valitaan Eeva Nuorgam. Mika Aikio kutsuu koolle hoitokunnan ensimmäisen
kokouksen.
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Esitys: Hoitokunta valitsee puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.
PäätöS:

Puheenjohtajaksi valittiin Mika Aikio, varapuheenjohtajaksi Hans T. Pieskija sihteeriksi Maria Sofia
Aikio.

6. Maa-ja metsätalousvaliokunnan lausuntopyyntö
Pyyntö saapunut 27.4.22 ja asiantuntijalausunto tulee toimittaa 9.5. klo 12:een mennessä.
Esitys: Liitteenä.
PäätöS:

Lausunto hyväksyttiin yksimielisesti liitteen mukaisesti.

Pykälä 6. tarkastettiin kokouksessa.

7. Kalastuslupien hinnat 2023
Tenon kalatalousalue on 26.4. kirjeellä pyytänyt esitystä matkailijakalastuslupien hinnoittelusta
12.5.22 mennessä.
PäätöS:

Hoitokunta esittää saman hinnan 20 € kuin v.2O2'J..

8. Lupamyynti
Luvanmyynti netissä kehittämismalli alkaa olla valmis. Tarvitaan periaatepäätös toiminnan
toteuttamiseksi, sekä nimetä henkilöt prosessiin.
PäätöS:

Juha Heinänen esitteli mallia, jossa voidaan luvan lunastaminen lähettää puhelimeen tai sähköpostiin.
Luken saalistiedot voidaan ilmoittaa vaikka heti saaliin saatua, mutta myös kalastuskauden lopulla.
Yhteistilat, perikunnat, firmat, kiinteistöyhtymät, taiseurakunta vaatiivaltakirjan luvan lunastamiseen
ja lupaan tulee lunastajan nimi. Tarvitaan kannettava tietokone ja tulostin, jotta voi myydä lupia.
Hoitokunta päättää seuraavassa kokouksen luvanmyyntipaikan ja myyjän, sekä lupamyyntiohjeet ja

kalastuskauden tiedotteen. Muutoin asia merkittiin tiedoksi.

9. Mh Utsjoen neuvottelukunnan kalastuksen kiintiöpäätöksen työryhmä
Neuvottelukunta pyytää esityksiä työryhmän jäsenistöstä. Ensimmäinen kokous olisi 7.6 tai 8.6.
PäätöS:

Hoitokunta nimesi Utsjoen kk:n osakaskunnan edustajaksi Hans T. Pieskin.

10. Tiedoksi saatettavat asiat
- Mh Utsjoen neuvottelukunnan kokouspöytäkirja
- Verotuspäätös ennakkoveron palautus 19000 €
- Tenon neuvottelukunnan kokous lnarissa 22.-23.6.22
- KKO ennakkopäätös sivuvesijokien saamelaisten kalastamisesta
- Osakasluetteloon liitettäväksi uudet omistajat kiinteistöön 19:41 rekisteriotteen mukaan.
Päätös:
Asiat merkittiin tiedoksi saatetuiksi.

11. Muut kiireelliset asiat

1 1. 1. M h yhteistyöryh mä n neuvotte I u Kevon jä rjestyssää n nöistä 1.0.5.22

Kokous pidetää n Teams-etäkokouksena.
Päätös:
Hoitokunta nimesi Utsjoen kk:n osakaskunnan edustajaksi Harri Högmanin.
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11.2. Osakaskunnan kokouksen päätöksen toimeenpano
Osakaskunnan kokous on hyväksynyt sääntömuutoksen 27.3.22.
Päätös:
Valtuutetaan puheenjohtaja hoitamaan säännöt Keski-suomen AVI:lle hyväksyttäväksi.

12. Kokouksen päättäminen
Päätös:
Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja ropetti kokouksen keilo 20.00.

Allekirjoitukset:

llrlr" Äil
Puheenjohtaft wita nikio /

Pöytäkirja n ta rkastajat:

SamiAikio

/-\ //At,

"'t4,/1Ä l_.jL-",
Sihteeri Mafia Sofia Aikio

b'r-
Harri Högman
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Lähettäjä: mika aikio

Lähetetty: keskiviikko 27. huhtikuuta 2022 20.42

Vastaanottaja: hans pieski; M S aikio; Niilo HeikkiAikio; SamiAikio; harri.hogman@gmail.com
Aihe: VL: Maa- ja metsätalousvaliokunta tiistai 10.05 .2O22 klo 10.00 / HE 56/2022 vp / Lausuntopyyntö

Hei,

Asiantuntijalausunto pyyntö jälleen,

t mika

Lähetetty Windowsin Sähköpostiista

Lähettäjä : m mv@ed uskunta.fi
Lä hetetty: keskivii kko 27. h u htiku uta 2022 15.46

Vastaanottaja: micka50@ hotmai l.com
Kopio: mmv@eduskunta.fi
Aihe:Maa-jametsätalouJE!9kunt9tii't.iry/HE56l2o22vp/Lausuntoowntö{r__* |-:_.t{2,^o-i/"---41-^
Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta pyytää kirjallista asiantuntijalausuntoann "r/enw<-u1+1,
Aika: tiistai 1O.5.2O22 klo 10

Asia: HE 5612022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä

Tenojoen vesistössä
https://naml2.safelinks. protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eduskunta.fi%2Fpdf%2FH E%

2856%2F2o22&amp:daa=A5%7C01%7C%7Cb57Aeatbtbae4e2235bf08da2&4be3ba%7C84df9e7fe9f640afb
435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637866603662830588%TCUnknown%TCTWFpbGZsb3dBevJWlioiMC4wLiA
wMDAiLCJQlioiV2luMzliLCJBTil6lklhaWwiLCJXVCl6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&amp;sdata=1zqM%2F4i
F7%2 F U RXSiepRhfE ilzh i%2FVW%2 BBM DqZU Dvf0Qis%3D&a m p; reserved=0

Määräaika: Kirjallinen asiantuntijalausunto pyydetään toimittamaan viimeistään kokousta edeltävänä
arkipäivänä klo 12.00 mennessä.
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Lisätietoja antaa: valiokuntaneuvos Tuire Taina, puh. 094322195

Vastausosoite:iVlm_V_@_e_d_U_§k_Lr-n_t"A,"fj

Lähettäjä: valiokuntakanslian sihteeri Marjo-Riitta Seppälä, puh. .Q9.43_?__ZQE§.

Jakelu, kirjallinen lausunto: oikeusministeriö, Luonnonvarakeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja

ympäristökeskus, saamelaiskäräjät, Kalatalouden Keskusliitto, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
ry, Tenon kalatalousalue, Tenon kiinteistönomistajat ry, Outakosken osakaskunta, Utsjoen kirkonkylän
osakaskunta

https://nam L2.safelinks. protection.outlook.com/?url.https%3A%2F%2Fwww.eduskunta.fi%2FFl%2Fvalioku

nnat%2 FSivut%2 FAsia ntu nti ia n-ku ulemi nen-
.aspx&ämp;data=05%7c01%7c%7Cb570ea1bfbäe4e2235bfo8da284be3ba%7c84df9e7fe9f640afb435aaaaa
aaaaaaa%7C1%7C0%7C637866603662830588%TCUnknown%TCTWFpbGZsb3dSevJWlioiMC4wLiAwMDAiL
CJQlioiV2luMzliLCJBTil6lklhaWwiLCJXVCl6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&amp:sdata=RGavNi3E18pAv8OC
HfJ L FT9xKeI Ka6q 1807H I M FEov8%3 D&a m p; reserved=0
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Outakosken osakasku nta
llmari Tapiola. Ringi, 99980 Utsjoki

Utsjoen kk:n yhteisen vesialueen osakaskunta

Mika Aikio, Äimäjoentie 7, 99980 Utsjoki

Vetsikon osakaskunta
Sauli Sarre Hoitokunnan vara Pj.

Tenonlaakson yrittäjät RY

Vuokko Mikkola

Utsjoki 8.4.2022

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta

Viite: Lausu ntopyyntö 27 .4.2022

Lausunto, Hallituksen esitys lHE56/2022 vp) Iaiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta

kieltämisestä Tenojoen vesistössä vuonna 2022

Hallituksen esityksen alussa on todettu Suomen ja Norjan yhdessä toteuttamaa

lohikannan säätelyä varten annetussa tieteellisessä neuvossa (Status of the

Tana/Teno River salmon populations in 2021-raportti) suosituksena on lohen

kalastuksen lopettaminen kokonaan tai sen merkittävä raioittaminen
kalastuskaudella 2022. Me allekirjoittaneet lausunnon antajat emme hyväksy

lohenkalastuksen kieltämisestä kokonaan Tenojoen vesistössä vuonna 2Q22.. Vuoden

2021 täyskiellon jälkeen lohikantojen suojelussa riittää merkittävä rajoittaminen

kalastuskau delle 2022. Tenojen vuonna 201-7 voimaan tulleen kalastussopimuksen

tavoitteena oli kalastuskuolevaisuuden leikkaaminen 30%:llaja tämä on jo

toteutunut vuosina 2017 - 2420.

Nyt käsiteltävänä oleva asiaa koskee saamelaisten perustuslaissa suojattua oikeutta

kalastukseen. Tästä syystä lakiesitystä tulee käsitellä perustuslakivaliokunnassa.

Suomen perustuslain 17 § 3 momentin mukaan saamelaisilla alkuperäiskansana on

oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ia kulttuuriaan. Saamelaisten kulttuurina
ja perinteisinä saamelaisina elinkeinoina pidetään poronhoitoa, kalastusta,

metsästyst ä (HE 2481 1-994 vp ja PeVM 17 I 1994 vp). Korkei n oikeus on L3.4.2022

antanut kaksi ratkaisua KKO 2022:25 ja 2022:26, joissa on vahvistettu saamelaisten

perustuslain 17 § 3 momentin mukaiset oikeudet. Korkeimman oikeuden päätökset

ovat merkittäviä myös sikäli, että niiden perusteluissa on viitattu kansainvälisiin

alkuperäiskansojen oikeuksia koskeviin sopimuksiin, jotka velvoittavat myös Suomen

valtiota. Nyt käsiteltävänä oleva hallituksen esitys (HE56/2022 vp) on ristiriidassa

edellä mainittujen korkeimman oikeuden ennakkopäätösten kanssa ja valitettavasti

asiassa on sivuutettu myös alkuperäiskansojen oikeuksia koskevat sopimukset.

Lohenkalastus Tenon vesitöissä liittyy kiinteästi saamelaiseen kulttuuriin.
Kalastusmahdollisuuden turvaaminen edes pienimuotisesti on elinehto Utsjoen

jokisaamelaisten kulttuurin säilymiselle ja kehittymiselle. Vuodelle 2022 on esitetty jo

toista perättäistä totaalista kalastuskieltoa ja mikäli se nyt hyväksytään, niin tulevina



vuosina on taas helpompi toimia samoin. Jokainen lisävuosi on uhka Tenon vesistön

saamelaisten kalastusku lttuu rin säilymiselle. Ulkoministeriö on maa- ja

metsätalousministeriölle tässä asiassa antamassaan lausunnossa painottanut

saamelaisen kulttuurin suojan merkitystä. Valitettavastitätä ei ole huomioitu asian

jatkovalmistelussa.

Suomen puoleisissa Tenon sivuvesistöissä etenkin Utsioen, Vetsiioen ja

Kuoppilasjoen lohikannan tila ia poikastuotanto on tutkimustulosten perusteella

kohtuullisella ja jopa hyvällä tasolla koko 2000-luvulla io ennen vuoden 2021

kalastuksen täyskieltoa. Perustuslain 17 §:n mukaan saamelaisten perusoikeutena

on ylläpitää ja kehittää kulttuuriaan, jonka yhtenä osana on oikeus kalastamiseen.
perusoikeuksien yleisinä raioitusedellytyksinä ovat rajoitusten välttämättömyys ia
oikeasuhtaisuus, joita ei Tenon sivuvesistöjen osalta nyt ole olemassa. Tästä syystä

Suomen puoleisissa sivuvesistöissä lohen kalastusta ei voida kieltää tavallisessa

lainsäätämisjärjestyksessä. Hallituksen esityksessä on todettu, että etenkin

Tenojoen isojen latvahaarojen Karas- ja le§joen lohikannat ovat selvästi tavoitetasoa

heikommassa tilassa ja että kyse on suurikokoisista, usean vuoden merivaelluksen

tekevistä emokaloista. Tenon sivuvesitöisiin nouseva lohi on pääosin yhden

merivaelluksen tehneistä pienistä lohista, joiden tila ei ole samalla tavalla heikossa

tilassa kuin Tenon pääuoman sekä Karas- ja le§joen suurikokoiset lohet. Hallituksen

esityksessä on myös arvioitu, että useamman merivuoden lohien nousu vuonna 2022

jää vähäiseksi, koska yhden merivuoden lohia on palannut mereltä niukasti kahtena

edellisenä vuonna. Tämä oletus ei anna mitään faktatietoa ennustettaessa Tenon

sivuvesistöihin nousevien yhden merivuoden lohien määrää.

Tenon vesistöjen ja rantakiinteistöjen omistajina ovat suurimmaksi osaksi

saamelaiset. Paikkakunnalle edelleen asuvat saamelaiset omistavat alueista selvästi

yli puolet. Seuraavaksi suurimpana omistajaryhmänä ovat paikkakunnalta pois

mu uttaneet saa melaiset. M uutoin ku n perintönä omistuksensa saaneiden

ulkokuntalaisten osuus on vajaat 10 %. Omistukset huomioidenkin saamelaisten

lohenpyynnin salliminen kesällä 2022 on perusteltua

Hallituksen esityksessä on todettu, että jos Iohenkalastusta sallittaisiin ioissakin
Tenojoen sivuvesistöissä, se johtaisi todennäköisesti koko Tenon Iohikantojen
esiintymisalueen kattavien kalastusrajoitusten huomattavaan purkaantumiseen,
jolloin perustuslain 20 §:n mukainen lohikannan suojelutavoite jäisi täyttymättä.
Tämä on tarkoitushakuinen oletus, joka ei perustu mihinkään faktaan.

Saamelaisten pienimuotoinen kotitarvekalastus ei olisi missään mielessä uhka

muiden rajoitusten purkaantumiselle.

Tenon lohikantojen osalta ongelmana se, että mereen vaeltavista poikaisista vain

pieni osa palaa joelle. Loheri ravinnon heikkenemisestä ja kalastuksesta

merialueilta on esitetty vain arvioita ia oletuksia. Nyt tulee keskittyä sen

tutkimiseen, mitä Tenon lohelle tapahtuu merellä. Utsjoen kunta on maa- ja

metsätalousministeriölle tässä asiassa antamassaan lausunnossa todennut
oikeutetusti, että Tenon jokialueen lisäksi rajoituksia tulisi asettaa erityisesti

Tenovuonolla, rannikkoalueella ja kauempana Pohjois-Atlantilla. Voimassa oleva

Tenon kalastussopi mus hyvä ksyttiin eduskunnassa keväällä 2017 . Norja laiset olivat

sopimusneuvotteluissa luvanneet asettaa rajoituksia Tenon lohen kalastukselle

merellä. Heti eduskunnan hyväksymispäätöksen jälkeen Norjan suurkäräjät päätti



olla kieltämättä Tenon lohen merikalastusta. Rajoituksia asetettiin vain neljän
kunnan rannikolle, millä on vain marginaalinen merkitys Tenon lohen suojelussa.

Lohen poikastuotannosta merkittävä osa tapahtuu Tenon vesistön yläjuoksulla ja

Suomen puoleisissa sivuvesitöissä. Tenon vesistöalueelle nyt esitetty kalastuskielto
yhdessä norjalaisten merikalastuksen kanssa johtaa väistämättä siihen, että
osakaskunnan vesialueet toimivat ainoastaan poikastuotantoalueita merellä
tapahtuvalle kalastukselle. Tämä loukkaa kutuvaltioperiaatetta, jonka mukaan

kansainvälisten sopimusten mukaan kalat pitäisi voida pyytää siinä valtiossa, jossa ne
kutevat.

Me allekirjoitta neet la usu n non antajat emme hyväksy lohenkalastuksen
kieltämisestä Tenojoen vesistössä vuonna 2022. Tenon pääuomaan on perusteltua

asettaa merkittäviä rajoituksia suurikokoisten, usean vuoden merivaelluksen

tehneiden emokalojen suojelemiseksi. Suomen puoleisiin Tenon sivuvesistöihin

asetettavien rajoitusten tulee olla merkittävästi pienempiä, koska niissä lohikannat
eivät ole uhanalaisia ja niihin nousevat lohet ovat pääosin yhden vuoden

merivaelluksen tehneitä pieniä lohia.

Kalastusrajoituksia voidaan kompensoida asettamalla saaliskiintiöitä.
Turistikalastuksen aiheuttamaa kalastuspainetta voidaan helpottaa lyhentämällä

vuorokautista kalastusaikaa esim. kuuteen tuntiin.

Teno on saameksi Deatnu eli suomennettuna isojoki. Sen merkitystä saamelaisille on

mahdotonta esittää paperilla. Teno on taloudellisten, kulttuuristen, hyvinvoinnillisten
ja sosiaalisten kokonaisuuden lisäksi paljon muutakin. Teno on saamelaisille pyhä

paikka, joka on mahdollistanut saamelaisten elämän vuosisatojen ajan jokivarressa.

Teno ja sen lohi ovat kiinteä osa saamelaista elämää. Tästä syystä muiden kalalajien
kalastusma hdoll isuudet eivät kompensoi saamelaisten lohenpyynnin menetystä. Toki

muiden kalalajien kalastusmahdollisuus on tyhjää parempi.

Tenon kalastukselle viime vuosina asetetut rajoitukset ovat olleet niin massiivisia,

että niistä aiheutuu merkittäviä taloudellisia menetyksiä Tenon vesistöalueella
asuville. Tästä syystä valtion tulee korvata kalastusalueelle, paikallisille

osakaskunnille, kalastajille ja matkailuyrittäjille rajoituksista aiheutuvat taloudelliset
menetykset. Muiden kalalajien pyynnin salliminen turisteille on vuoden 2021

kokemuksen perusteella taloudellisessa mielessä käytännössä merkityksetöntä.

Utsjoella 9.5.2022

Outakosken kalastuskunta Kirkonkylän kalastuskunta

&-:{' ,*?
Tenonlaakson Yrittäjät ry Vetsikon osakaskunta
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t 7,
Lähettäjä: mika aikio
Lähetetty: perjantai 6. toukokuuta 2022 20.56
Vastaanottaja: hans pieski; M S aikio
Aihe: VL: LAUSUNTOPYYTTÖ

Tämä hoitokuntaan.
t Mika

Lähetetty Windowsin Sähköpostiista

tähettäjä: Niilo l. Aikio
Lähetetty: tiistai 26. huhtikuuta 202215.12
Vastaanottaja: raimo; anne; micka50@hotmail.com; ilmari; kari.torikka@avi.fi; kekezzu@hotmail.com;
poronpuriiat@luukku.com; vuokko.mikkola@netikka.fi; samediegi; Huhtamella Jarmo
Kopio: sauli
Aihe: LAUSUNTOPYYNTÖ

Tenon kalatalousalue pyytää teiltä esitystä matkailijakalastuslupien hinnoittelusta. Esitykset pyydetään

toi mitta ma an L2.5.2O22 men nessä.

Lausuntopyyntö koskee, Maa- ja metsätalousministeriön asetusta kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan

kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvista kalastusluvista vuonna 2022.

Y stiiv ii I I i si n te rv e i si n

Niilo L Aikio, toiminnanjohtaja

Tenon kalatalousalue

t 3 5_8_ _4_44_ 9_ 1_8_ .Q8 0
teno @tenonka lata lousal ue.fi
www.tenon ka lata lousa I ue.fil

Tenon kalatalousalue
Bsanu S$slFEdöallnguorrlrr
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Sähköposti on perustuslain (731/1999J 10.2 § sekä sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) 4.1 § mukaan
luottamuksellista viestintää.Tämä sähköpostiviesti on tarkoitettu vain viestin vastaanottajakentissä nimetyille
vastaanottajille. Muilla ei ole oikeutta Iukea, tulostaa, tallentaa, kopioida, jakaa edelleen tai käyttää tätä viestiä tai mitään sen
osaa. Jos olet saanut tämän viestin vahingossa, ilmoita virheestä viestin lähettäjälle ja tuhoa viesti.
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6.5.22Hei,
Tulevaan hoitokunnankokoukseen päätettäväksi. t Mika

Lähettäjä: Huhtamella Jarmo
Lähetetty: perjantai 6. toukokuuta 2022 !5.42
Vastaanottaja: anne.nuorgam@samedisei.fi; anni-sofia.niittwuopio@samedigei.fi;
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AihC: NEUVOTTELUKUNNAN OSALLISTUMINEN METSÄHALLITUKSEN KALASTUKSEN KIINTIÖPÄÄTÖTSTru

V.2023 -2025 VALM ISTELUU N. PI EN RYHMÄN N I M EÄM I N EN

Hei kaikille!
Viime Metsähallituksen kuntakohtaisessa Utsjoen neuvottelukunnan kokouksessa 23.2.2022 kannatettiin
yksimielisesti työryhmän perustamista valmistelemaan Metsähallituksen kalastuksen seuraavaa
kiintiöpäätöstä vuosille 2023 - 2025.

Mika Aikio esitti työryhmään 4 suurimman osakaskunnan edustajaa, kalatalousalueen edustajaa,
Saamelaiskäräjiltä sekä mahdollisesti muista.

Koska kysymyksessä on Metsähallitusta avustava pienryhmä, esitykseni olisi, että ryhmä koostuisi
pääasiassa Utsjoen neuvottelukunnan jäsenistöstä myös varajäsenet huomioiden. Ulkopuolinen edustus
vain mikäli katsotaan tarpeelliseksi, esim. asiaa koskevan asiantuntiaperusteella.

Pyytäisinkin teitä nyt esittämään kokoonpanoa työryhmän jäsenistöstä. Jos mahdollista mielellään
ensiviikon aikana, mutta kuitenkin viimeistään viikolla 20. Esityksen voi laitta sähköpostitse jakeluna kaikille
jäsenille taivaihtoehtoisesti suoraan minulle iarmo.huhtamella(@metsa.fi

Ensimmäinen työryhmän kokoontumisajankohta onnistuisi 7.6tai 8.6 Utsjoella.

Aineisto työryhmälle toimitetaan nimeämisen jälkeen. Myös neuvottelukuntien jäseniä informoidaan
sähköpostitse.

Nyt vuoden 2022 loppuun päättyvä kiintiöpäätös on katsottavissa eräluvat.fi: Tästä

Lisätietoa asiasta voi lisäkseni kysyä erikoissuunnittelija Juha Heinoselta
Juha.heinonen (@metsa.fi
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