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1§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan
tarkastamistapa
Laillisuus ja päätösvaltaisuus:
Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin
Pöytäkirjan tarkastamistapa:
Ehdotus: Kaikki läsnä olevat hoitokunnan jäsenet ja sihteeri allekirjoittavat
pöytäkirjan.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
2§ Lausuntopyyntö Tenon kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmasta
Kokouksen päätös:
Lausuntonamme toteamme, että Outakosken osakaskunta vaatii, että tiloille
kuuluvat oikeudet tulee kirjata Tenon kalatalousalueen käyttö- ja
hoitosuunnitelmaan.
Laki isojaosta ja verolle panosta sekä valtion mailla olevien vuokra-alueiden
lunastamisesta Inarin, Enontekiön ja Utsjoen kunnissa 57/1925
sekä asetus isojaosta ja verollepanosta sekä valtion mailla olevien vuokra-alueiden
lunastamisesta Inarin,Enontekiön ja Utsjoen kunnissa 1925: 158/25 7§
Manttaalia laskettaessa on sen ohessa huomattava, että peltomaa otetaan
laskussa huomioon ainoastaan valmiit pellot ja että niissä lohkokunnissa, joissa
kalastuksen katsotaan olevan manttaalia määrättäessä huomioonotettava, 1 kg.
suolakalaa pannaan vastaamaaan 2 kg. heinäsatoa.
Outakosken osakaskunnan alueella on vanhojen tilojen jyvitetty suolakalamäärä
12130 kg ja se vastaa heinäsatona 24260 kg. Jyvitetty kalamäärä on huomattavasti
enemmän kuin heinäsadon määrä jyvityksessä, joten kalasaalilla on ollut suuri
merkitys tilojen elinkelpoisuudessa ja tilat muodostettiin elinkelpoiseksi vain sillä,
että tiloille jyvitettiin tuotoksi myös kala. Selvennykseksi todettakoon, että
kalasaaliilla on ollut suuri merkitys, että saamelaisten tilat saatiin elinkelpoiseksi
niitä perustettaessa.
Kaikki kalastus on lähdettävä omistajien kalastusoikeuden tahdon mukaisuudesta,
niin kuin kalatuslaissa määrätään.

3§ Korvaushakemuksen esittämien valtioneuvostolle
Korvaushakemuksen laatiminen Valtioneuvostolle Tenon kalastuslupatulojen
menettämisestä

Outakosken yhteisen vesialueen osakaskunta
Suomen ja Norjan asettama lohenkalastuskielto vuodelle 2021 on vaikuttanut
negatiivisesti osakaskunnan talouteen ja näin myös vesialueitten omistajille jaettavaan
osinkoon. Osakaskunnan mielestä päätöksen tekijä, eli Suomen valtio on velvollinen
korvaamaan aiheuttamansa taloudellisen vahingon osakaskunnalle. Vuoden 2019
lupatulojen jaosta on tehty valitus ja osakaskunnalle ei ole tuloutettu.
Päätös:
Hoitokunta aloittaa prosessin korvaushakemuksen laatimiseksi yhdessä Nuorgamin,
Vetsikon ja Utsjoen kirkonkylän osakaskuntien kanssa.
Outakosken osakaskunnan hakee korvausta viimeisen kolmen vuoden maksettujen
lupatulojen keskiarvon perusteella.
4§ Muut asiat
Tanassa järjestetään kyttyrälohi -seminaari pyynnistä Norjan lohijoissa.
Puheenjohtaja osallistuu tilaisuuteen ja muutkin hoitokunnan jäsenet voivat osallistua.
Osallistumisesta maksetaan kilometrikorvaus.
5§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:15.
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