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PARIKKALAN – RAUTJÄRVEN-RUOKOLAHDEN KALATALOUSALUE
TOIMINTA- JA VARAINKÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS v.2021
TOIMINTASUUNNITELMA
1. YLEISTÄ
- 3. toimintakausi
- tarkoituksena on kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää jäsentensä yhteistoimintaa kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämisessä
2. TOIMENPITEET
2.1. KÄYTTÖ – JA HOITOSUUNNITELMA
- käyttö- ja hoitosuunnitelma laitettu tarkistettavaksi hallituksen jäsenille vuoden 2020 alussa,
jonka jälkeen hallitus hyväksyy suunnitelman ja sen jälkeen käyttö- ja hoitosuunnitelma menee
yleisen kokouksen hyväksyttäväksi ja siitä eteenpäin ELY- keskukselle.
2.2. KALASTO
2.2.1. KALAYHTEISÖKUNNOSTUKSET
- omaehtoinen kalastonpoisto
- Siikalahden kalatalousmaksut
- Haapaveden salakanpoisto
2.2.2. ISTUTUKSILLA YLLÄPIDETTÄVÄT KALAKANNAT
- taimen istutukset kalatalousalueen viehelupatuloilla + osakaskuntien istutukset
2.2.3. KALASTUKSEN OHJAUS
- kalastusasetus – rauhoitetut kalalajit ja – kannat (KA 1 §) ja kalojen pyyntimitat (KA 2 §)
- verkkojen määrä enintään 240 m vene- tai pyyntikuntaa kohden vapaa – ajan kalastuksessa
(KL 49 §)
- vaelluskalavesistöt (Hiitolanjoen vesistö ja Haapavesi)
2.2.4. KALAKANTOJEN SEURANTA
- kirjanpitokalastus viehekalastus + seisovat pyydykset
- saalistietojen palautus kalastuslupien verkkokauppa
- hoitokalastussaalis
2.3. RAVUSTO
2.3.1. RAPUKANTOJEN VAHVISTAMINEN/HYÖDYNTÄMINEN
- jokiravun hoito - ohjelma ja täpläravun hallintaohjelma
- raputaloudelliset käyttö- ja hoitosuunnitelmat
- osallistutaan jokiravun istutusriskin vähentäminen ja luonnonkantojen suojelu Etelä-Karjalan
alueella
2.4. ORGANISAATIOT
- rakenteiden uudistaminen (yhteisaluelaki/toimitsija/kokous yms. ajat)
- sopimuspohjainen yhteistyö (vesialueiden vuokraus/osakaskunnat/kalastusalueet)
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- yksikkökoon kasvattaminen yhdistämistoimitusten kautta Kalpialan ym. osakaskunnat
2.5. MUU TOIMINTA
- Simpelejärven, Torsan ja Haapaveden viehelupa - luvanmyynti
- kalastuslupien myyntiohjelman käyttöönotto verkkokaupan lisäksi fyysisissä luvanmyyntipisteissä myös osakaskuntien lupien osalta
- kalastuksenvalvonta – valvontasuunnitelma, koulutus, toteutus, seuranta ja arviointi
- osallistutaan alueellisen kalatalouden yhteistyöryhmän toimintaan + kalatalousaluepäivät
- Parikkalan jääaseman toiminta
- tiedotteet, lausunnot ja edunvalvonta
VARAINKÄYTTÖSUUNNITELMA v.2021
Varsinainen toiminta
TUOTOT
Edistämismääräraha/khs laadinta v.2020
Edistämismääräraha/khs laadinta v.2021
Edistämismääräraha/kalastuksenvalvonta v.2020
Edistämismääräraha/kalastuksenvalvonta v.2021
Edistämismääräraha/osakaskuntien yhdistäminen v.2021
Simpelejärven, Torsan ja Haapaveden luvanmyynti
Jääasema
Vanhojen omistajakorvausten palautus
Muut tulot
Yhteensä
KULUT
Henkilöstökulut
Edistämismäärärahakulut/khs laadinta
Edistämismäärärahakulut/kalastuksenvalvonta
Edistämismäärärahakulut/osakaskuntien yhdistäminen
Kokouskulut
Toiminnanjohtajankulut
Toimistokulut
Matkakulut
Koulutus
Istutukset ym.
Parikkalan jääasema
Muut kulut
Yhteensä
YLEISAVUSTUKSET
Toimintamääräraha v.2020
Toimintamääräraha v.2021
Yhteensä
TILIKAUDEN TULOS

PARIK

RAUTJ

RKL

4200
2850
0
0

500
0
0
0

1700
0
8376
0

4200
2850

500
0

1700
0

YHT
1428
5000
1928
5000
3000
6400
2850
8376
0
34036
2000
6428
6928
4000
1000
4000
1360
1000
1360
6400
2850
7432
44758
1305
9417
10722
0

