JOROISTEN KALASTUSALUE

1.

TOIMINTASUUNNITELMA V. 2017

YLEISTÄ
Kalastusalueen suurimmat järvet ovat Joroisselkä-Keriselkä, osa Haapaselkää,
Sysmä, Syvänsi ja osa Sorsavettä, vesipinta-alaa on yhteensä 20 144 hehtaaria,
pinta-ala vuosittain hieman vaihtelee vesialueiden uudelleen mittaamisen takia.
Osakaskuntia on 147 ja yksityisvesiä 96, luvut muuttuvat osakaskuntien
yhdistymisten myötä.

2.

HALLINTO
Hallitukseen kuuluvat Viljo Savolainen puheenjohtajana, Ahti Suhonen
varapuheenjohtajana sekä jäsenet Aimo Hukkanen, Mikko Jantunen, Markku
Taatila ja Kari Tiilikainen, erovuorossa ovat Mikko Jantunen ja Kari Tiilikainen.
Hallitus pitää kertomusvuoden aikana tarpeen mukaan varsinaisia kokouksia.
Vuosikokous pidetään maaliskuun aikana.
Kalastusalueen isännöitsijänä toimii Risto Salko.
Kirjanpidon hoitaa Joroisten Tili- ja Kiinteistöpalvelu.

3.

TULOT JA MENOT
Tulopuolen merkittävimmät erät ovat ELY-keskukselta anotut avustukset.
Lupamyyntituloja Joroisselän-Haapaselän yhteislupa-alueelta kertyy vajaa tuhat €.
Kalastusalue on osakaskuntien käyttöön suunnattujen kalavesi- ja
viehekorvauksien jakelusta vastaava toimielin. Näitä korvauksia tulee
toimintavuodeksi 2017 ehkä 9100 €, josta alle 30 €:n erinä jää kalastusalueen
käyttöön noin 1000 €.
Kalanistutuksia pyritään tukemaan, jotta saadaan osakaskunnilta ilmoitukset
tehdyistä istutuksista tilastointia varten. Myös muita kalavesien hoitotoimenpiteitä
tuetaan käytettävissä olevien varojen puitteissa. Lisäksi tehdään valistustyötä ja
tiedottamista käytettävissä olevien resurssien puitteissa.
Loput menoerät koostuivat sekalaisista kalastusaluetoiminnan velvoitteiden
hoitamisesta aiheutuneista kuluista hallintokuluineen.

4.

KALASTUS KALASTUSALUEELLA

4.1

Viehekalastuksen yhteislupa-alueet
Joroisselkä-Haapaselkä, pinta-ala 4 500 hehtaaria.
Lupahinnat
Kausilupa
30 €
Kuukausilupa
10 €
Viikkolupa
5€
Uistelukilpailut
5 €/venekunta
Kilpailulupa
0,35 €/osanottaja
Luvat ovat myynnissä Teboil Etapissa, Riikka-Piikkassa ja netin kautta.
Syvänsin yhteislupa-alue, pinta-ala 1500 hehtaaria.
Lupahinnat
Kausilupa
30 €
Kuukausilupa
10 €
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Viikkolupa (7 pv) 5 € (ei vaparajoitusta)
Kilpailulupa
0,35 €/osanottaja (myös pilkkikilpailut)
Luvat ovat myynnissä Jäppilän Salessa, Varkaudessa Minnan Vapa ja Viehe
kaupassa sekä Internetin kautta (maksut suoraan pankkiin).
4.2 Erikoiskohteet
Liuna
Liunankosken alapuolinen alue on ennallistettu v 2015 vaelluskaloille sopivaksi
lisääntymisalueeksi.
Luontaisen taimenkannan elvyttämiseen liittyvän Liunankosken voimalaitoksen ohi
rakennettavan kalatien suunnittelun etenemistä seurataan.
Huutokoski
Huutokosken jokialue on koskikalastuspaikka, jossa Huutokosken osakaskunta
hoitaa istutukset ja hoitotoimenpiteet.
Huutokosken jokialueen luvat ovat myynnissä Teboil Etapissa, Jari-Pekassa Riikka
Piikan myymälässä, osakaskunnan myyjillä ja Internetin kautta.
Lupahinnat
Vuorokausi
Viikonloppu 2vrk
Viikko
Kausi

23 €
35 €
50 €
100 €

Vesialueen osakkaille myydään lupia osakashintaan 50 €/kausi.
Lupa kattaa 3 kalaa/päivä.
Alle 10-vuotiaat kalastajan alut saavat kalastaa luvan lunastaneen kalastajan
kanssa veloituksetta.
Huutokosken koskialueen virkistyskäytön kehittämiseen osallistutaan yhteistyössä
muiden toimijoiden kanssa.
Suihkolanjoki
Syvänsistä Sysmän laskeva joki valtatie 23:n sillalta alaspäin on Huutokosken
osakaskunnan eritysikalastuskohde, jonne myydään lupia. Huutokosken
osakaskunta hoitaa istutukset ja hoitotoimenpiteet.
Suihkolanjoen erityiskalastukohteen luvat ovat myynnissä Teboil Etapissa, JariPekassa Riikka Piikan myymälässä, osakaskunnan myyjillä ja Internetin kautta.
Lupahinnat
Vuorokausi
Kausi

10 €
50 €

Vesialueen osakkaille myydään lupia osakashintaan 30 €/kausi.
Lupa kattaa 3 kalaa/päivä.
4.3

Muu kalastus
Pyritään aktivoimaan nuoria kalastajia.
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5. OSAKASKUNTIEN TOIMINTA
Pyritään saamaan toimimattomien osakaskuntien toiminta käyntiin. Kannustetaan
osakaskuntia muodostamaan isompia toimintakokonaisuuksia.
Edistetään osakaskuntien yhteistyötä ja pyritään saamaan aikaan osakaskuntien
yhdistämisiä. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan osakaskuntien
käynnistämien, konkreettisten kehittämishankkeiden tukemiseen ja toteutukseen.
Järjestäytymättömien ja toimintaansa aloittelevien osakaskuntien tukena ollaan
tarvittaessa rahallisestikin. Osakaskuntien järjestäytyminen on tavoittelemisen
arvoista, koska järjestäytyneiden osakaskuntien kanssa on mahdollista pyrkiä
kokonaisvaltaiseen yhteistyöhön kalavesien hoidossa. Tähän anotaan myös
julkista tukea.
6. KALAVESIEN HOITO
Käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosiksi 2013 - 2017
Tukeudutaan vuosiksi 2013 – 2017 laadittuun käyttö- ja hoitosuunnitelmaan sekä
koko kalastusalueen osakaskunnissa että yksityisvesialueilla.
Luontaisen taimenkannan palauttaminen
Etelä-Savon ELY-keskus on nimennyt reitin Joroisvirta - Liunankoski – Huutokoski
– Suihkolanjoki, siis Haukivedeltä Syvänsin latvavesille saakka, Etelä-Savon
alueen kolmen tärkeimmän kunnostettavan jokireitin joukkoon. Tässä hankkeessa
ollaan aktiivisesti mukana.
Kalavesien hoitotoimenpiteet
Hoitokalastusta Joroisselällä, Kaitaisten järvillä ja Haapaselän osakaskunnan
vesialueelta jatketaan talkoovoimin. Vesialueilla pyritään koekalastuksin
selvittämään kalaston rakenne hoitotoimenpiteiden suunnittelua tukemaan.
Pyritään laajentamaan hoitokalastustoimintaa muillekin vesialueille. Osakakuntien
hoitokalastustoimintaa tuetaan käytettävissä olevien varojen puitteissa.
Jatketaan systemaattista kalastusalueen vesistöjen veden laadun seurantaa esim
verkostoitumalla veden laatua tarkkailevien viranomaisten kanssa.
Kalojen istutukset
Kalanpoikasistutuksia jatketaan hoitosuunnitelman mukaisesti. Myös tässä
toiminnassa kannustetaan osakaskuntia oma-aloitteisuuteen ja tuetaan istutuksia
käytettävissä olevien varojen puitteissa. Siten kannustetaan osakaskuntia
ilmoittamaan istutuksista kalastusalueen yhteenvetorekisteriin.
Kalastusrajoitukset
Solmuväliltään 26-54 mm:n verkkojen käyttö on kielletty yli 8m:n syvyisillä
kalastusalueeseen kuuluvilla vesialueilla.
Solmuvälirajoitus on tehty kuhakantojen luontaisen lisääntymisen turvaamiseksi.
Päätös on tehty olemaan voimassa 1.6.2017 saakka.
Yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävät hoitotoimet
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Savon Voiman Joroisten energialaitos istuttaa velvoiteistutuksena kaloja Sysmään
ja Maaveteen. Virtasalmen kalastusalue päättää, mitä istutetaan, koska isompi osa
istukkaista tulee Maaveden puolelle.
Savon Voiman Joroisten energialaitoksella on kalaveden hoitovelvoitteita myös
Liunankoskeen, Muurinkoskeen ja Jokijärveen.
Joroisvirran-Joroisselän alueelle on muodostettu suojeluyhdistys, Pro Joroisselkä.
Tehdään yhdistyksen kanssa yhteistyötä, koska se nähdään
tarkoituksenmukaiseksi.
Valvatuksen aluueelle on muodostettu myös suojeluyhdistys. Sen kanssa tehdään
yhteistyötä sikäli kuin se nähdään tarkoituksenmukaiseksi
KALASTUKSEN VALVONTA JA SEN EDISTÄMINEN
Kalastusalueen kalastuksenvalvontaa tekevät osakaskuntien valvojien tukena
kalastusalueen valtuuttamat kortin suorittaneet kalastuksenvalvojat, joita on 17 kpl:
Juha Alen, Eero Jäppinen, Veijo Kokkonen, Santtu Komi, Seppo Leppänen, Vili
Loikkanen, Mauri Nyyssönen, Raimo Piilo, Heikki Rissanen, Sami Rissanen, Juha
Ropponen, Risto Salko,Viljo Savolainen, Ahti Suhonen, Seppo Tirkkonen ja Pentti
Tuovinen.
Kehitetään kalastuksenvalvontaa ja tuetaan valvojien koulutusta ja tutkintojen
suorittamista käytettävissä olevien varoin.
Kehitetään kalastuksenvalvontayhteistyötä yhdessä Haukiveden, Virtasalmen,
Kolkonjärven ja Koloveden kalastusalueiden sekä Metsähallituksen erätarkastaja
Markus Rahikaisen ja poliisiviranomaisten kanssa.
KALASTUSTIETOUDEN JAKAMINEN JA MUU KEHITTÄMISTOIMINTA
Järjestetään käytettävissä olevien varojen puitteissa kalastusta edistävää
valistusta ja informaatiota erityisesti nuorille kalastajille. Jatketaan käynnistettyä
yhteistyötä koululaitoksen kanssa.
Markkinoidaan kalastusalueen palveluja mm. tekemällä kalastusalueen internetkotisivuja tunnetuiksi ja hyödyntämällä nettiä muutoinkin monipuolisesti.
Pyristään saamaan kalavesien kartat mahdollisimman informatiivisina nettisivuille
kaikkien käytettäväksi.

Joroisten kalastusalueen hallitus
psta
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