KAAKONKULMAN KALATALOUSALUE
TOIMINTA – JA VARAINKÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2021
1. YLEISTÄ
- 3. toimintavuosi
- tarkoituksen on kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää jäsentensä yhteistoimintaa
kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi
2. TOIMENPITEET
2.1. KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA
- käyttö- ja hoitosuunnitelma on vahvistettu kalatalousalueen kokouksessa, käsitelty
kalatalouden yhteistyöryhmän kokouksessa ja ELY – keskus on hyväksynyt sen 31.12.2021
mennessä.
2.2. KALASTO
- omaehtoinen vähempiarvoisten kalalajien pyynti
- mahdolliset koskikunnostukset ja jatkotoimenpiteet
2.3. KALASTUKSEN OHJAUS
2.3.1. Rauhoitetut kalalajit- ja kannat (KA 1 §)
- rasvaevällinen taimen sisävesissä
- lohi ja taimen joessa ja purossa 1.9. – 30.11
- ankerias 01.10 – 31.01.
2.3.2. Kalojen pyyntimitat (KA 2 §)
- kuha vähintään 42 cm
2.3.3. Yleiskalastusoikeudet (KL 7 §)
- ei oikeutta vaelluskalavesistöjen koski- ja virta - alueita
2.3.4. Verkkokalastus (KL 49 §)
- verkkojen määrä enintään 240 m vene- tai pyyntikuntaa kohden vapaa – ajan
kalastuksessa
2.3.5. Kalastaminen purossa (KL 70 §)
- kiinteiden ja seisovien pyydysten käyttäminen purossa (Vesilaki 1 luku 3 §:n 5 kohta)
- katiska ja rapu- ja nahkiaismerta sallittu
2.3.6. Vaelluskalavesistöt
-Mustajoki, Vilajoki, Urpalanjoen alaosa ja Vaalimaanjoki
2.3.7. Osakaskuntien tekemät päätökset
- verkon solmuvälirajoitukset kuhajärvet
2.4. ISTUTUKSILLA YLLÄPIDETTÄVÄT KALAKANNAT
- osakaskuntien istutukset
- kotiutusistutukset + kalatalousalueen tuki
- ELY:n ohjeiden mukaisesti
2.5. KALAKANTOJEN SEURANTA
- koekalastukset – sähkökalastukset

3. RAVUSTO
- jokirapujen suojeluohjelma ja täplärapujen hallintaohjelma
- raputaloudelliset käyttö- ja hoitosuunnitelmat/jokirapusumputukset + palautusistutukset
- jokiravun istutusriskin vähentäminen ja luonnonkantojen suojelu Etelä-Karjalan alueella
hanke
4. ORGANISAATIOT
- rakenteiden uudistaminen (yhteisaluelaki/toimitsija/kokous ym.ajat)
- sopimuspohjainen yhteistyö (vesialueiden vuokraus/osakaskunnat/kalastusalue)
- yksikkökoon kasvattaminen yhdistämistoimitusten kautta
5. MUUT TOIMINTA
- kalastuksen valvonta
- kalastuslupien myyntiohjelman käyttöönotto verkkokaupan (www.kalaluvatetelakarjala.fi) lisäksi myös fyysisissä luvanmyyntipisteissä myös osakaskuntien lupien
osalta
- nuorisotoiminta
- toimenpiteet valuma - alue
- tiedotteet, lausunnot ja edunvalvonta
VARAINKÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2020
Varsinainen toiminta
TUOTOT
Edistämismääräraha/khs laadinta v.2020
Edistämismääräraha/khs laadinta v.2021
Vanhojen omistajakorvausten palautus
Kalatalousmaksut/Urpalan-ja Soskuanjoki
Yhteensä
KULUT
Edistämismääräraha/khs laadinta
Henkilöstökulut
Kokouskulut
Toiminnanjohtajakulut
Toimistokulut
Matkakulut
Koulutus
Kalatalousmaksut/Urpalan-ja Soskuanjoki
Muut
Yhteensä
YLEISAVUSTUKSET
Toimintamääräraha v.2020
Toimintamääräraha v.2021
Yhteensä
TILIKAUDEN TULOS

EUROT
2768
5000
7787
11744
27299
7768
1000
1000
4000
400
500
1500
11744
11967
39879
4190
8390
12580
0

