
5. Hoitokunnan kokous, PöYTÄKIRJA

Aika ja paikka: 10.06.22 klo 18:05 - 18:30 Pub Rastegaisa

Osanottajat:
Varsinainen iäsen Varajäsen

Mika Aikio, puheeniohtaja N+ile-K*äfis+na{+

Håns+a€i€+ieski'+a+apir Urhe Piesl<i

Harri Högman, saaPui 18:23 E€va+u€rg€+A

Niilo HeikkiAikio *ii+ta++tiBerg
SamiAikio Esk+Aileie

Maria Sofia Aikio, sihteeri +t+t+a+aeiela

ASIALISTA:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Pöytäkirjan tarkastajat
4. Asialistan hyväksyminen

5. Luvanmyyntipaikka
6. Kalastustiedote
7. Tiedoksi saatettavat asiat
- Kutsu ProAgria lappi Ry vuosikokoukseen

- Sivujokiasetus ja laki Tenon lohenpyyntikiellosta

8. Muut kiireelliset asiat: 8.1. Kevon kalastus

9. Kokouksen Päättäminen

t. Kokouksen avaus
Päätös:
puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:05 ja totesi paikalla olevan hänen lisäkseen Niilo Heikki

Aikio, Maria Sofia Aikio ja Sami Aikio on puhelimen kautta. Harri Högman on matkalla kokoukseen.

2, Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kutsu lähetetty puhelimen kautta 6.6. ja asia-/ esityslista lähetetty sähköpostitse 9.6.22

Asiakohtaiset asiapa perit toimitettu sä hköpostiin niiden saa puessa.

Päätös:
paikalla on 4 varsinaista jäsentä. Kokous todettiin lailliseksija päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkiriantarkastajat
Esitys: Valitaan 2 pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Niilo Heikki Aikio ja Sami Aikio.

4. Asialistanhyväksyminen
Päätös:
Esitetty asialista hyväksyttiin lisäyksellä 8.1. Kevon kalastus

5. Luvanmyyntipaikka
Tarjous on saatu Kylätalo Giisalta, kalastusluvan kirjoittamispalkkio on 6 euroa/lupa, sama kuin

vuonna 2021. Osakaskunnalla on uusi ohjelma luvanmyyntiä varten ja myyjät koulutetaan sen

käyttämiseen.



5.

7.

PäätöS:

Kylätalo Giisan tarjous hyväksyttiin ja puheenjohtaja valtuutettiin allekirjoittamaan sopimuksen ja

hän kutsuu mukaansa ohjelman laatijat kouluttamaan myyjät. Luvanmyynti on tarkoitus avata
viikolla 24.

Kalastustiedote
Laad ittu esitysteksti ta rkastetaa n vielä i ja la itetaa n nettisivu i I le.
Päätös:
Ka lastustiedote hyvä ksyttiin liittee n m uka isesti.

Tiedoksi saatettavat asiat
- Pro Agrian edesmenneen puheenjohtajan tilalle ei ole saatu uusi puheenjohtaja. Muitakin

rakennemuutosongelmia on kertynyt. Osakaskunnalle on tullut kutsu vuosikokoukseen 16.6.22
Rovaniemellä. Hoitokunta ei osallistu kokoukseen.

- VN/1518612022,18.5. - 20.5.22 Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenon vesistö
sivuvesistöissä vuonna 2022. Lohenpyyntikiellosta pyydettiin lausunto L,5 vrk:n ajalla, eikä
hoitokuntaa ollut mahdollsita koota vahvistamaan laadittua yhteislausuntoa Tenonlaakson
Yrittäjien ja Outakosken ja Nuorgamin osakaskuntien kesken. Lausunto liitteenä.

- Metsähallituksen neuvottelukunnan pienryhmä kokoontui 7.6., käsiteltiin mm. kalastuskiintiöt
tunturiivesiin ja virtaaviinvesiin ( Lohennousualueille). MH ei myy matkailijoille kalastuslupia
virtaaviin vesiin. Prosessi jatkuu tulevana syksynä.

- Osakaskunta osallistuiOutakosken kalastuskunnan pitkäaikaisen puheenjohtajan, Antti
Katekeetan siunaus- ja muistotilaisuuteen 9.6.

- Suomen valtuuskunnan kokous ensi viikolla
Päätös:
Asiat merkitään tiedoksi saatetuiksi.

Muut kiireelliset asiat: 8.1. Kevon kalastus
Osakas on puhelimitse kertonut käyneensä n. 50 vuoden aikana kalalla Kevolla. Nyt muutamaan
paikkaan on ilmaantunut aitaus ja "yksityisalue"-kylttejä rantaan mm. Rihttanjärga. Puheenjohtaja
on kertonut osakkaalle, että osakaskunnan yhteisellä vesialueella maan omistajakaan ei voi kieltää
kalastamista, mutta leiriytymisen tms. voi kyllä.
Päätös:
Asiasta keskulteltiin ja merkittiin tiedoksi saatetuksi.

Kokouksen päättäminen
Päätös:
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:30.

ALLEKIRJOITUKSET:

8.

9.

/o( ,{c,u fa,4 @
Mika Aikio, pj. Maria Sofia Aikio, sihteeri

SamiAikio
pöytä ki rja nta rkastaja

/il,1.4 /.^/La
Niilo HeikkiAikio
Pöytä ki rja nta rkastaja



Utsjoen kk:n osakaskunnan tiedote 2022

Yleistä

Tämä tiedote sisältää sivuvesien kalastukseen muutoksia. ei Tenon pääuomaan.
Tenonkalataloualueen nettisivuilla lövtw Tenon liittwät aiankohtaiset tiedotteet.

Li n kki : www.tenonkalatalousalue. fi

Osakaskunta myy kalastuslupia osakkaille, tiimä lupa oikeuttaa kalastamaan vavalla ja vieheellä
osakaskunnan ve sialueilla.
Näitä kalastuslupia voi ostaa Kylätalo Giisasta.
Muutoksista kalastukseen vuonna 2022,
Luettelo alla:

o Tenojoen vesistössä lohen kalastus on kielletty \uonna 2022, koskien myös Utsjokea
sivuj okineen, Vetsijokea ja Kuoppilasjokea.

o Vieheessä saa olla korkeintaan yksi kolmihaarakoukku tai korkeintaan kolme yksihaaraista
koukkua. Vlikäset koukuissa ovat sallitfuja.

o Pyydykseen tarttuneen kalan nostamisessa rannalle saa apuvälineenä käyttäävain haavia.

o Muun kalan pyyntiin tarkoitettujen verkkojen tulee olla virtapaikoissa silmavaliltaan 29
mm - 40 mm, ja langan paksuudeltaan maksimissaan 0,20 mm. Verkon korkeus enintään 3
m.

o Utsjoen jiirvilaajentumissa ja Vetsijoen Riekkoj:irvissä on sallittu käyttiiä silmäväliltåiiin 18

mm - 50 mm, langan paksuus 0.20 mm verkkoja 1.910.4 välisellä ajalla. Tällöin
verkkojen korkeutta ei ole rajattt. Muuna aikana verkon rakenne sama kuin virtapaikoissa.

o Katiskalla on sallittu kalastaa koski- ja virtapaikkojen ulkopuolella.

o Kalastuksessa saa käyttää samanaikaisesti enintiiän viittä seisovaa verkkoa kiinteistöä
kohti.

Lisätietoja muuttuneista verkkosiiännöksistä löytyy mm. Tenon kalatalousalueen sivuilta,
vuoden 2022 sivttvesiasetuksesta: www.tenonkalatalousalue.fi

o Uusien siiädöksien mukaan kalastajilla on saalisilmoitusvelvollisuus. Ohjeet
saalisilmoituksesta saa luvanmyynnistä j a LUKE : sta.

4,



o Tilakaupan yhteydessä ei saa luor,.uttaa vapa/viehelupia suoraan ostajalle ilman
hoitokururan lupaa. Tilakaupoista ja omistajamuutoksista on ilmoitettava osakaskunnalle
mahdollisimman pian. Lupia ostaessaan henkilön on tarvittaessa todistettava
omistusoikeutensa tilaan. Luvan ostajan tulee tietää tilansa nimi ja rekisterinumero.

KALASTUSOIKEUDEN LUOVUTUS

Osakas saa ilman muiden osakkaiden suostumustaarfiaatoiselle luvan vastikkeetta tai vastiketta
vastaan käyttää htinelle yhteisellä vesialueella kuuluvaa kalastusoikeuttaan.

Luorutusilmoitus on ennen kalastukseen ryhtymistä jätettävä sitä varten varattuun
postilaatikkoon kylätalo Giisan ulkoseinällä tai siitä on ilmoitettava kirjallisesti hoitokunnan
puheenjohtaj alle tai varapuheenj ohtajalle.

Yli 10 luvan luor,utuksista peritiiiin 2 euron kirjaamismaksu luovutukselta. Luovutuksia voivat
tehdä vain osakkaat osakasluvuilla. Luovutusilmoituslomakkeen saa lupamyyntipisteestä ja
osakaskunnan nettisivuilta: https://www.tenonkalatalousalue.fi/kirkonkylan-osakaskunta/

Myös yhteystiedot löytyvät samasta osoitteesta.

PYYDYSTEN MERIflTSEMINEN

Pyydykset merkitäiin vanhan käytiinnön mukaisesti tupuleilla ja siihen tulee merkitä kalastajan
nimi ja yhteystiedot, sekä tilan nimi ja rekisterinumero siten kuin Tenon sivuvesiasetus tai muu
miiäråiys mäarävät.

Kalastuskieltoalue

Öarsejohkan/Tsarssijoen alaputouksen niskalta 60 metriä alaspäin. Muun kalan plynti (2940
mm verkot) on sallittu niillä rajoituksilla kuin3T4l2}22Yaltioneuvoston asotus kalastuksesta
Tenojoen vesistön sir,uvesitöissä vuonna 2\22.asefiksessa sanotaan.

Lisätietoja muuffuneista verkkosiiännöksistä löytyy mm. Tenon kalatalousalueen sivuilta, r,uoden
2022 sivuvesiasetuksesta. www.tenonkalatalousalue.fi
Muitakin rajoituksia voi olla, esim. kalastuslaki:
httos:llwww.finlex.fi /fi llakilalkupl2}l9120190427

VALVONTA

Osakaskunnan vesialueella valvontaa suorittavat Tenon Kalatalousalueen valtuuttamat
vapaaehtoiset valvojat. Valvontaan liittyvissä asioissa yhteys hoitokunnan pj. Mika Aikio 0400
558391 tai vara pj. Hans Pieski 040 7265842
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DESINFIOINTI

Kalastajien on desinfioitava kalastusvälineensä, mikäli niitä on käytetty muualla kuin Tenon
vesistöalueella. Desinfioinnin voi suorittaa Utsjoella kaikissa Tenon lupien myyntipisteissä.

MINKKI

Minkistä maksetaan tapporaha 30 €. Saalisminkit tulee toimittaa Jarmo Helanderille puh. 0400

894 3r9.

YLEISET OHJEET

Yleisistä ohjeista kalastuksenhoitomaksusta ja viehekalastusmaksusta sekä tietoa kalastusluvista
Lapin kalavesille löydät osoitteesta: www.lapinkalatalouskeskus.net/kalastusluvat/

Liiiininkohtainen viehekalastuslupa antaa oikeuden kalastaa vain erittäin suppeilla alueilla
Utsjoen kunnassa koska Lapin ElY-keskus on päätökselliiiin kielttinyt läiinin vieheluvalla
kalastamisen suurimmassa osassa Utsjoen kunnan vesissä.

Lisiiksi kalastuslaki rajoittaa liiäninkohtaisen viehekalastusluvan käyttöä viftaavissa vesissä.

Lisätietoja näistä rajoituksista saa Lapin ElY-keskuksen ja Maa- ja metsiitalousministeriön
sivuilta.
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