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KORPIJÄRVI - KUOLIMON KALATALOUSALUE 

 

TOIMINTA- JA VARAINKÄYTTÖSUUNNITELMA v.2022 

 

TOIMINTASUUNNITELMA 

 

1. YLEISTÄ 

- 4. 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 on käsitelty kalatalouden yhteistyöryhmässä ja ELY – keskus on 

käsitellyt sen 31.12.2022 mennessä. 

 

2.2. KALAKANTOJEN JA – VESIEN HOITO 

- osakaskunnat jatkavat omatoimista vähempiarvoisten kalalajien pyyntiä 

- jatketaan taimenen kotoutukseen liittyviä toimia 

- jatketaan Saimaan nieriän luonnonkantojen elvytystoimenpiteitä voimassaolevien ELY – 

keskuksen päätösten ja hanketoiminnan kautta. Toimintaa jatketaan Nieriän seurantaryhmän 

esitysten mukaisesti 

- osallistutaan vesien- ja kalakantojen suojeluun tähtäävien yhteistyöryhmien yms. toimintaan 

- nieriän kotoutusistutukset tehdään vuonna 2022 yhdessä LUKE: n ja osakaskuntien kanssa 

- kalatalousalue huolehtii rauhoitusalueiden merkitsemisestä selkävesillä. 

 

2.3. KALASTUKSEN OHJAUS 

- kalastettaessa kalatalousalueen vesistöissä noudatetaan kalastuslaissa- ja asetuksessa säädettyjä 

rauhoitusaikoja, pyyntimittoja, pyydyksiä sekä pyydyksen asettamista koskevia säädöksiä. 

- ELY – keskusten tekemiä Kuolimon nieriän kalastusrajoituksia sekä Isoselällä että 

Morruuvuorenselällä 1.1.2021 – 31.12.2022 

- Kiesilänjoen reitin syysaikainen kalastuskielto ajalla 15.8. – 15.11. 

- Parta- ja Kärnäkosket, sekä niiden yläpuoliset kalastuskieltoalueet 

- suositus koukkumäärän rajoittamisesta uistelussa Kuolimolla  - vieheessä yksi koukku 

 

2.4. ISTUTUKSET 

- taimenen poikasia istutetaan noin 12000 kpl kalatalousalueen vesiin kalatalousalueen toimesta 

- osakaskunnat jatkavat omatoimisia istutuksia 

- nieriä istutukset tapahtuvat LUKE:n toimesta 

 

2.5. KALAKANTOJEN SEURANTA 

- kaupallisten kalastajien LUKE:lle laaditut ilmoitukset 

- sähkökalastus syksyllä taimenen vastakuoriutuneiden kohteissa yhdessä ELY – keskuksen 

kanssa 

- kalastustiedustelu 

 

2.6. RAVUSTO 

- käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti 
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2.7. KALASTUKSENVALVONTA 

- kalatalousalue vastaa kalastuksenvalvonnasta Kuolimolla ym. kohteissa yhdessä osakaskuntien 

kanssa 

- lisätään kalastuksenvalvontaa hankkimalla uusia valvojia kalatalousalueelle ja tehostamalla 

kalastuksenvalvontaa 

 

2.8. OSAKASKUNTATOIMINTA 

- jaetaan omistajakorvaukset kokouksen päätöksen mukaisesti 

- tuetaan osakaskuntien yhdistymistä ja muuta yhteistyötä 

 

2.9. TIEDOTTAMINEN 

- kalatalousalueen sisäinen ja ulkoinen tiedotus on kunnossa 

- kalatalousalueen kotisivut ovat toimivat ja niitä päivitetään 

- kehitetään kalastuslupien myyntiä 

- edistetään kalastuksen yhtenäislupa – alueiden muodostumista vapaa – ja kaupallisen 

kalastajien tarpeisiin 

- osallistutaan nieriän kotouttamiseen liittyvään tiedottamiseen ja valvontaan  

- annetaan lausuntoja 

 
VARAINKÄYTTÖSUUNNITELMA v.2022 

 

Varsinainen toiminta 

 

TUOTOT YHT 

Edistämismääräraha/khs laadinta v.2021 404 

Edistämismääräraha/kalastuksenvalvonta v.2021 6543 

Muut tulot 0 

Yhteensä 6947 

KULUT  

Henkilöstökulut 2000 

Edistämismäärärahakulut/khs laadinta 404 

Edistämismäärärahakulut/kalastuksenvalvonta 6543 

Kokouskulut 1629 

Toiminnanjohtajankulut 3300 

Toimistokulut 1100 

Matkakulut 1000 

Koulutus 2000 

Istutukset ym. 2000 

Muut kulut 1000 

Yhteensä 20976 

YLEISAVUSTUKSET  

Toimintamääräraha v.2021 3441 

Toimintamääräraha v.2022 10588 

Yhteensä 14029 

TILIKAUDEN TULOS 0 

 

 

 


