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KERTOMUS KAAKONKULMAN KALATALOUSALUEEN TOIMINNASTA AJALTA 
31.01.-31.12.2020 
 
1. PERUSTIEDOT 
 
Varsinais-Suomen ELY – keskus on vahvistanut 13.12.2017 Kaakonkulman kalatalousalu-
een rajat. Kalatalousalue on muodostunut entisestä Kaakonkulman kalastusalueesta pois-

lukien Vaalimaan vesistöalue. Kaakonkulman kalatalousalueeseen kuuluvat Suokumaanjo-
en, Saimaan kanavan, Soskuanjoen, Mustajoen, Rakkolanjoen, Hounijoen, Tervajoen, Vila-
joen, Kaltonjoen ja Urpalanjoen. Kalatalousalueen vesipinta – ala on 8.574 ha. Kalpa jär-
jestelmän mukaan kalatalousalueella on 131 osakaskuntaa ja 108 yksityistä vesialuetta. 
 
2. HALLINTO 
 
Kalatalousalueen järjestäytyminen 
 
Kaakonkulman kalatalousalue on järjestäytynyt 31.01.2019 pidetyssä kalatalousalueen 
kokouksessa. Kokouksessa oli läsnä 10 äänioikeutettua jäsentä. Kokous hyväksyi kalata-
lousalueen säännöt, valitsi hallituksen jäsenet, päätti hallituksen jäsenten palkkioista, val-
tuutti kalatalousalueen kalastuksenvalvojat ja valitsi edustajan kalatalouden yhteistyöryh-
mään, hyväksyi toiminta- ja varainkäyttösuunnitelman vuodelle 2019, valitsi tilintarkasta-
jan ja päätti omistajakorvausten (2018) jakoperusteista. Lisäksi kalatalousalue keskusteli 
kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinnan periaatteista ja päätti, että Kaa-
konkulman kalastusalueen sekä pankkitili että y-tunnus siirretään Kaakonkulman kalata-
lousalueelle. 
 
Kalatalousalue 2020 
Yleiskokous järjestettiin 30.06.2020 Loma- ja kokoushotelli Marjolassa. Kokouksessa oli 
läsnä kuusi äänioikeutettua kokousedustajaa ja heillä käytössään yhteensä kuusi ääntä. 
Kokouksessa päätettiin omistajakorvausten jaosta ja käsiteltiin käyttö- ja hoitosuunnitel-
maa. 
 
Hallitus 
 
Hallituksen puheenjohtaja on toiminut Matti Jääskeläinen, varapuheenjohtaja Pauli Karttu-
sen ja muut hallituksen jäsenet Sauli Laapas, Lauri Suoknuuti, Paavo Apo, Markku Kova-
nen ja Ari Nieminen. Hallitus kokoontui kaksi (2) kertaa toimintavuoden aikana. Kokouksis-
sa on käsitelty kalatalousalueen toiminnanjohtajan valintaa, taloushallinnon järjestämistä, 
avustushakemuksia kalatalousmaksuista, ELY:n tekemiä päätöksiä, viehekalastusta kalata-
lousalueella, kalatalousalueen kotisivuja, käyttö- ja hoitosuunnitelmatyötä ja kalatalousalu-
een tietosuojavastaavaa.   
 
Toiminnanjohtaja 
 
Kalatalousalueen toiminnanjohtajana on toiminut Vesa Tiitinen Etelä – Karjalan kalatalous-
keskus ry: stä vuoden 2020 loppuun saakka, jonka jälkeen Joonas Häkkinen Etelä – Karja-
lan kalatalouskeskus ry: stä toimii vt. toiminnanjohtajana.  
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Taloushallinto 
 
Kalatalousalueen taloushallinnosta on vastannut Vesa Tiitinen Etelä – Karjalan kalatalous-
keskus ry: stä. Vuoden 2020 lopulta saakka kirjanpitoa on hoitanut Suomen Talousverkko 
Oy. 
 
 
Tilintarkastus  
 
Kalatalousalueen tilintarkastuksesta on vastannut Nexia Oy, päävastuullisena tilintarkasta-
jana Vuokko Suutari. 
 
3. TULOT JA MENOT SEKÄ RAHOITUS 
 
Kalatalousalueen varsinaisen toiminnan tuotot ovat olleet yhteensä 0 euroa. Tilikaudella on 
käytetty tilikauden toimintamäärärahasta 3846,83 euroa ja on siirtynyt vuodelle 2021. 
Edistämismäärärahasta (käyttö- ja hoitosuunnitelma) on käytetty 2232,00 euroa ja loppu-
osa on siirtynyt vuodelle 2021. Kalatalousalueen kokonaiskustannukset ovat olleet 6400,53 
euroa ja tilikauden tulos 0 euroa.  
 
4. TOIMINTA KALASTUSALUEELLA TILIKAUDELLA  
 
Kalastus ja ravustus 
 
Kaakonkulman kalatalousalueella on ollut yhteensä 19.238 viehekalastuspäivää ja kalas-
tuspäiviä/ha 2,3 kpl vuonna 2018 LUKE: n tutkimuksen mukaan (viehekalastus kalatalous-
alueilla).  
 
Kalavesien hoito 
 
Kalatalousalueen osakaskunnat ovat istuttaneet kuhaa ja planktonsiikaa.  
 
Muu kalavesien hoito 
 
Osakaskunnat ovat jatkaneet vähempiarvoisten kalalajien (särki, pieni ahven, lahna, sorva 
ja kiiski) pyyntiä eri järvillä lähinnä tiheäsilmäisillä katiskoilla ja rysillä vuonna 2018. 
 
 
5. KÄYTTÖ – JA HOITOSUUNNITELMA 
 
Kalatalousalueen käyttö – ja hoitosuunnitelmatyö on aloitettu lähettämällä osakaskunnille 
kyselyn aiheesta. Kaakonkulman kalastusalueen raputaloudellinen käyttö- ja hoitosuunni-
telma on laadittu vuosille 2018 – 2022. Käyttö- ja hoitosuunnitelmaa on käsitelty kokouk-
sissa vuoden 2020 aikana. 
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6. KALATALOUSALUEELLA VOIMASSA OLEVAT SÄÄTELYPÄÄTÖKSET 
 
Verkkosäätely 
 
Suokumaanjärvellä on kuhan osalta kalastusta ohjattu verkon solmuvälirajoituksilla, kutu-
rajoituksilla ja pyydysten määrällä. Lisäksi Nuijamaanjärvellä, Vuorijärvellä, Kasarilla ja 
Kärkjärvellä on ollut verkon solmuvälirajoitus (50 mm) ja Ravikaisella, Ihaksenjärvellä ja 
Valkjärvellä (40 mm). 
 
Saalista koskevat säädökset 
 
Kalatalousalueella on ollut voimassa kalastusasetuksen mukaiset rahoitetut kalalajit ja – 
kannat (KA 1 §) ja kalojen pyyntimitat (KA 2 §). 
 
Vaelluskalasvesistöt 
 
Mustajoki, Rakkola-Hounijoki, Vilajoki, Urpalanjoki ja Vaalimaanjoki ovat alueen vaelluska-
lavesistöjä. Vaelluskalavesistön koski- ja virta – alueella on kielletty aina onkiminen ja pilk-
kiminen. Lisäksi yleiskalastusoikeuksiin pohjautuvat viehekalastus on aina kielletty ilman 
vesialueen omistajan lupaa tai kalastusoikeuden haltijan lupaa. Vaelluskalavesistöön kuu-
luvassa joessa kalastus verkoilla on kielletty 15.8. – 30.11. 
 
Onginta-, pilkintä- ja viehekalastuskiellot kalastusalueella 
 
Kalatalousalueella ei ole ollut onginta-, pilkintä- ja viehekalastuskieltoja. 
 
 
 
  
 
 

 


