TOIMINTAKERTOMUS 2011

YHDISTYS
Yhdistyksen nimi on Tornio-Muoniojokiseura, sen kotipaikka on Pellon kunta ja varsinainen toimialue
Tornion-Muonionjokilaakso.
Seuran tarkoituksena on vapaan ja luonnontilaisen Tornion-Muonionjoen puolustaminen, sen kalakantojen
hoito, siisteyden valvonta sekä jokilaakson väestön etujen kaikinpuolinen vaalinta.

HALLINTO
Tornio-Muoniojokiseura ry:n toimintaa johtaa seuran hallitus, johon kuului v. 2011 yhteensä 28 jäsentä.
Jäseniä oli Suomesta 16 sekä Ruotsista 12. Seuran ruotsinkielinen nimi on Torne-, Lainio-& Muonioälvars
förening. Seuran puheenjohtajana toimi Kalervo Aska Pellosta ja varapuheenjohtajana Roland Henriksson
Lainiosta sekä sihteereinä Paavo Enbuska Pellosta ja Bror-Erland Härmä Kuivakankaalta.
MUUT HALLITUKSEN JÄSENET
Enontekiö:
Muonio:
Kolari:
Pello:
Ylitornio:
Tornio:
Kiruna:
Pajala:
Övertorneå:
Haaparanta:

Reijo Mannela
Juha Niemelä
Juha Pieskä, Mauri Kylmämaa
Kalervo Aska, Paavo Enbuska, Jouni Jaako, Heino Juuso, David Rundgren, Arto Petäjäniemi
Esko Alatulkkila, Vilppu Lakkapää, Reijo Räsänen, Allan Kannala
Seppo Frantti, Pekka Oinonen
Roland Henriksson, Bo Isovaara, Paavo Koberg
Bertil Aaro, Bengt Niska, Olof Palo, Ingvar Uusitalo
Bror-Erland Härmä, Göran Carlenius, Rune Rautio, Sture Bucht
Göte Ylinenjärvi

TALOUDENHOITAJAT

Jussi Sihvo ja Bror-Erland Härmä
TILINTARKASTAJAT
Suomessa: Esa Virtanen, Pekka Haarahiltunen. Varalla Eija Pasula ja Jarkko Rousu
Ruotsissa: Kenth Alanentalo, Hans Söderberg. Varalla Thorvald Pääjärvi, Ove Kohkoinen.
KOKOUKSET
Seuran vuosikokous pidettiin Övertorneå Campingilla 13.2.2011. Hallitus on kokoontunut 1 kerran ja
työvaliokunta 1 kerran.
VARSINAINEN TOIMINTA
Tilaisuudet, lausunnot ja tiedottaminen
Seuran edustajat(lähinnä puheenjohtaja) ovat osallistuneet erilaisiin tilaisuuksiin ja seminaareihin, joissa on
käsitelty vaelluskaloihin liittyviä asioita. Puheenjohtaja on lisäksi käynyt lukuisissa eri tilaisuuksissa
kutsuttuna jokiseuran edustajana ja mm. Helsingin matkoja on kertynyt
useita(ministeri/virkamiestapaamisia). Jokiseura on myös antanut erilaisia lausuntoja sekä suosituksia
loheen/lohenkalastukseen liittyen ja useat jokiseuran aloitteet, suositukset ja kannanotot ovat läpäisseet
kansallisen median uutiskynnyksen.
Ministeri Anttilan asettamien lohityöryhmien työ ei johtanut mihinkään toimenpiteisiin. Eräs
merkittävimpiä päänavauksia oli Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liiton kanssa esittämämme yhteinen
linjaus lohenkalastuksen järjestämiseksi tuleville vuosille eli ns. sopeuttamisohjelma. Merkittävänä
saavutuksena voi pitää sitä, että Itämeren lohikiintiön pienentämistä hidastanut 15 % vuosittainen
rajoitussääntö saatiin kumotuksi. Jokiseura oli asiassa erittäin aktiivinen Euroopan komission suuntaan ja
kiittää asiassa toimineita.
Seuraavassa on lueteltuna osa vuoden aktiviteeteistä:
21.3.2011
22.3.2011
25.3.2011
26.3. 2011
15.4.2011
18.4.2011
30.4.2011
6.5.2011

Ns. kuuden ryhmän vetoomus ministeri Anttilalle lohenpyynnin rajoittamiseksi.
Kirjelmä Ministeri Anttilalle.
Kalervon vetoomus Suomen hallitukselle
Kalervon kirjelmä lohityöryhmän jäsenille
Kerjuukirjeet kalastuskunnille.
Kalervon kirjelmä VTV:lle koskien viraston 2007 antaman selvityksen seurantaa.
Jokiseuran lausunto kalatiestrategiasta
Jokiseuran lausunto kalastuksen järjestelyistä Tornionjoen vesistössä

27.6.2011
Pj. esitelmöi Simon Lohirannassa lohiparlamentissa
30.8. 2011
Kalervo esitelmöi Tornion lohiseminaarissa Itämeren lohenhoitosuunnitelmasta (SAP II)
Seminaari järjestettiin jokiseuran aloitteesta, kustantajina Ely -keskus ja Lapin Liitto
21.9.2011
Kerjuukirjeet jokivarren kunnille/kaupungille
28.9.2011
Jokiseuran lausunto MMM:lle Itämeren lohenhoitosuunnitelmasta
5.10.2011
Jokiseuran lausunto Mmv:lle Unionin YKP:stä
11.10.2011 Jokiseuran lausunto valtioneuvostolle ja suurelle valiokunnalle. Lausunto johti E 17 –
kalastusjaoston laajentamiseen. (SLL, SVK otettiin yllättäen kokoonpanoon)

18.10.202
9.11.2011
25.11.2011
7.12.2011
9.12.2011

Pj. Eduskunnan lohifoorumissa
Kalervo ministeri Koskisen lohiseminaarissa säätytalolla Helsingissä. Kirjelmä
Jokiseuran lausunto mmm:lle koskien Tornionjoen kalastusalueen kalastussääntöä
Jokiseuran Lausunto Mmv:lle (SAPII).
Kalervo Aska kuultavana Maa- ja metsätalousvaliokunnassa Helsingissä.

9.12.2011
Perämeren Kalatalousyhteisöjen liiton kanssa jätettiin sopeuttamisohjelma MMM:lle
lohen, jokikalastuksen ja rannikkokalastuksen turvaamiseksi.
13.12.2011 Jokiseuran lausunto MMM:lle lohenkalastuksesta Itämeren pääaltaalla v. 2012.

Muu aktiivisuus v. 2011
Jokiseura lähetti lukuisia kirjeitä ja kirjelmiä kansanedustajille ja ministereille, sekä median
edustajille. Lisäksi oli useita radiohaastatteluja. Lehtijuttujen määrästä ei ole tarkkaa tietoa,
mutta todennäköisesti enemmän kuin 10 paikallisen/valtakunnallisen lehdistön
julkaisukynnyksen ylittänyttä juttua eri lehdissä.

MUU TOIMINTA
Jokiseuralla on hyvin toimivat kotisivut (www.jokiseura.fi) ja pääasiassa noiden sivujen kautta on
tiedotustoimintaa hoidettu. Sivuilta löytyvät mm. hallituksen jäsenten yhteystiedot, toimintakertomukset ja
toimintasuunnitelmat sekä erilaiset tapahtumat ja tilaisuudet. Lisäksi jokiseuralla on oma sähköposti sekä
kotisivujen yhteydessä täytettävä jäsenlomake/ jäsentietojen päivityslomake.
Jokiseuran sähköpostituslistalla on tällä hetkellä 40 jokiseuran jäsentä, jotka ovat ilmoittaneet
sähköpostiosoitteensa . Tiedotamme sähköpostituslistallamme oleville jäsenille jokiseuraa tai vaelluskaloja
koskevista asioista mahdollisimman reaaliaikaisesti aina kun uutisoitavaa on. Olemme saaneet kyseisestä
palvelusta erittäin myönteistä palautetta.

TALOUS
Jokiseuran talous on suhteellisen vakaalla pohjalla, vaikka pääomaa jouduttiinkin käyttämään. Uusia jäseniä
on runsaasti ja mm. kannatusjäsenmaksuja seura sai selkeästi yli budjetoidun, josta suuri kiitos
tukijoillemme(tukijalista). Seuran talous jäi hieman alijäämäiseksi, mutta budjetoidut tulot saavutettiin ja
jopa ylitettiin. Aktiivisesta toiminnasta ja uusista hankinnoista johtuen joidenkin menojen osuus oli
arvioitua suurempi, mutta vastaavasti esim. matkakustannukset jäivät reilusti alle budjetoidun.
JÄSENISTÖ
Seuralla on ajantasainen jäsentietokanta ja jäsenmaksun suuruus on edelleenkin ollut 5 €(50 Skr).
Jäsenmaksuja kerätään sekä henkilökohtaisesti, että internetissä täytettävällä lomakkeella. Seuran
kunniajäseniä ovat Allan Lehto ja Seppo Räty.

Jokiseuran Suomenpuoleisessa yhdistyksessä oli alkuvuonna n. 70 jäsenmaksunsa maksanutta
henkilöjäsentä. Kannatusjäseniä(kunnat, kalastuskunnat, jakokunnat ja osakaskunnat sekä
yritys/yksityistukijat) jokiseuralla oli yhteensä 24.
Jäsenmaksujen keräyksessä kunnostautuivat erityisesti Jouni Jaako Pellosta(16 uutta henkilöjäsentä) ja
Heino Juuso Pellosta(14 uutta henkilö jäsentä).
HALLITUS

