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PYYDÄTTE selvitystä Tornio-Muoniojokiseura ry:n (Jokiseura) valitusoikeudesta.

Jokiseura on Suomeen rekisteröity yhdistys, jonka kotipaikka on Pellon kunta.
Seura on perustettu valtioneuvoston erityisellä luvalla toimimaan Suomen ja
Ruotsin rajajokien eli “meän väylitten” molemmilla puolilla Suomessa ja Ruotsissa. Sääntömääräisesti seura edustaa ja seuran hallitukseen valitaan jäsenet
kaikista rajajokilaakson kunnista Suomessa ja Ruotsissa. Yhdistyksemme säännöt ovat julkisesti esillä kotisivullamme osoitteessa www.jokiseura.fi.
Koko 30-vuotisen toimintansa ajan Jokiseura on ollut yksi Itämeren piirin merkittävimpiä jokilähtöisten kalakantojen puolestapuhujista ja on jo vuosia ollut
merkittävin toimija Perämeren jokien lohien puolestapuhujana. Sääntöjen mukaan “Seuran tarkoituksena on vapaan ja luonnontilaisen Tornion-Muoniojoen
puolustaminen, sen kalakantojen hoito, siisteyden valvonta sekä jokilaakson väestön etujen kaikinpuolinen vaalinta ottaen samalla huomioon ympäristön- ja
maisemansuojelulliset periaatteet.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura harjoittaa joen kalakantojen ja veden laadun valvontaa, harjoittaa valistus- ja kasvatustyötä levittämällä jokialuetta koskevaa tiedotusmateriaalia sekä järjestämällä tiedotus-, juhla- ja huvitilaisuuksia
ja pyrkii kiinnittämään viranomaisten ja yleisön huomiota jokilaakson kehittämiseen tekemällä aloitteita ja antamalla lausuntoja.”
Maa- ja metsätalousministeriö sekä eduskunnan valiokunnat pyytävät Jokiseuran edustajia asiantuntijana kuultavaksi tai pyytävät kirjallisen lausunnon, kun
käsitellään Itämeren piirin vaelluskalakysymyksiä. Jokiseura on useimmiten ollut ainoa kuultu lappilainen taho Maa- ja metsätalousvaliokunnassa, kun lohikysymyksiä on käsitelty eduskunnassa.
Eduskunta on hanakasti kysynyt jokiseuran mielipidettä erityisesti, kun on käsitelty Unionin lainsäädäntöä. Annoimme esimerkiksi lisälausunnon Euroopan
Unionin kalastuksen perusasetuksesta ( CFP) vain parin päivän varoitusajalla.
Olemme lisäksi pitäneet yhteyttä Euroopan parlamentin jäseniin ja Euroopan
komissioon sen ylimmällä tasolla. Jokiseuran aloitteesta maahamme on laadittu valtioneuvoston vahvistama lohi- ja meritaimenstrategia. Kotisivuillamme arkisto-osiossa on lukuisia lausuntojamme. Useat kunnat tukevat toimintaamme.
Asemamme alueemme edustajana ja asiantuntijana vaelluskalakantojen turvaamisen suhteen on Suomessa niin keskeinen, että valitusoikeudessamme ei
pitäisi olla epäselvää.

PYYDÄMME ilmoittamaan ratkaisunne valitusoikeudestamme mahdollisimman
pian, tai vaihtoehtoisesti myöntämään tarvittavasti jatkoaikaa pyytämällenne
täydennykselle, jotta emme ainakaan turhaan hukkaisi aikaamme varsinaisen
täydennyksen laatimiseen.
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