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1§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan 
tarkastamistapa
Todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus,  kaikki osallistujat allekirjoittavat pöytäkirjan

2§ Kokousasialistan hyväksyminen

3§ Hoitokunnan kokouspöytäkirjan pvm 8.5.2022 tarkastaminen hyväksyminen 
Tarkastettiin ja hyväksyttiin hoitokunnan kokouksen pöytäkirja pvm 8.5.2022. 
Kokouksen päätös: hyväksyttiin laadittu pöytäkirja. 

4§ Utsjoki Karigasniemen asemakaava, valmisteluvaihe
Laadittiin lausunto: Utsjoen kunnan kunnanhallitukselle Utsjoki Karigasniemen9+ 
asemakaavaan. 
Asemakaava ei saa rajoittua vesistöihin, Pasijoki ja Vuohpi, koska se saattaa joen varrella 
asuvat tilan omistajat eriarvoiseen asemaan. Esitämme, että asemakaava laajennetaan 
vanhaan Karigasniemeen ja rakennetaan kunnallinen jätehuolto ja -vesiverkosto (Liite 2)

5§ Tutkija Maija Länsman, tutkimus Inarijoen lohen kalastus ala Tenolla

Hoitokunta on kutsunut Maija Länsmanin kertomaan lohen tutkimuksista Tenolla.
Maija jätti hoitokunnan käyttöön tutkimusraportteja: 

• Tenojoen vesistöalueen lohisaaliit Suomessa 1973-2016. osat I-IV
• Lohen etu ja oikeus -Tenojoen lohenkalastajat ja kalastuksen järjestäminen 

Suomessa vuonna 1998
• Tenojoen lohenkalastuksen omistajat – maanomistuksellinen osakkuus Suomen 

puolella
• Lohenkalastus Vetsikon lohkokunnassa Tenojoen korvauslain näkökulmasta

Inarijoen yläosassa mm joen vuopajia ja järviä ei luokitella tuotantoalueeksi. 
Petokalojen kalastaminen suojaamaan lohikantaa. 
Lohen kutualueiden turvaaminen tärkeää. 
Kalastuslupatulojen palautukset  ovat korvaus menetetystä ”sadosta”
Monimuotoisen lohikannan suojelu sääntöjen yhteinäistämisellä koko vesistön alueella. 
Poikaskasvun elinaika joella 3-5vuotta. 
Isojen lohien (mäti)tuotanto nopeampaa, saaliina lihallisesti arvostetumpi.
Karasjoen ja Iezjoen isojen kalojen rauhottaminen, pyydystetään koko Tenon alueella. 
Kalastuslupatulojen korvaus lähtöjään tullut kalastusmatkaijoiden paineesta saaliille. 
Inarijoen osuudesta 70% valtion omistuksessa, korvaus edelleen porotiloille vaikka 
luontaistalous ei enää tilan pääelinkeino. Muualla Tenossa valtion osuus paljon pienenpi n.
30%. 
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Lohen käyttöarvo. 
Lupamaksutulojen jakoperusteita: rantakilometrit, kalastusvuorokaudet, saalismäärä

6§ Korvauksen hakeminen lupatulojen menetyksistä
Tämän hetkinen tilanne: haetaan yhdessä muiden osakaskuntien kanssa korvausta 
kalastuslupatuojen menetyksistä. 
Kokouksen päätös: Outakosken osakaskunta esittää, että korvaushakemusasiakirjan 
laatii lakimies, varatuomari Juha Tapiola ja kulut jaetaan neljään osaan. 

7§ Meritaimenen rantapyyntipaikat Tenolla
Tenon sääntöneuvotteluissa on ollut tarkoitus vapauttaa meritaimen nykyisistä lohen ja 
meritaimenen kalastusrajoituksista,  muiden kalalajien rajoitusten joukkoon. 
Kyseessä on mm elokuun aikainen meritaimenen kalastus, lähinnä turistikalastus.
Meritaimenen kalastusalueet ei saa olla lohen kutualueita.
Kokouksen päätös: Tenon valtuuskunnan sihteeri Esko Aikio, toimi asiantuntijana 
kokouksessa ja merkitsi karttaan meritaimenen pyyntipaikat. 

8§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kl 20:30.
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