JOROISTEN KALASTUSALUE

KERTOMUS TILIKAUDEN 2017 TOIMINNASTA
1. YLEISTÄ
Kalastusalueen suurimmat järvet ovat Joroisselkä-Keriselkä, Haapaselkä, Sysmä,
Syvänsi ja osa Sorsavettä, vesipinta-alaa on yhteensä 20 144 hehtaaria.
Pinta-alan koko hieman vaihtelee vesialueiden umpeen kasvamisen ja suoritettujen
tarkistusmittausten takia.
Osakaskuntia on 147 ja yksityisvesiä 96, luvut muuttuvat osakaskuntien
yhdistymisten myötä.
2. HALLINTO
Hallitukseen kuuluivat Viljo Savolainen puheenjohtajana, Ahti Suhonen
varapuheenjohtajana sekä jäsenet Aimo Hukkanen, Markku Taatila , Kari Avikainen
ja Pirkko Hämäläinen.
Hallitus piti kertomusvuoden aikana 4 kokousta.
Vuosikokous pidettiin 9.3.2017 Joroisten OmaSP:n kerhohuoneessa. Paikalla oli 12
äänioikeutettua jäsentä ja 3 muuta osallistujaa.
Kalastusalueen isännöitsijänä toimi Risto Salko.
Kirjanpidon hoiti Joroisten Tili- ja kiinteistöpalvelu.
Tilintarkastaja oli KHT Arja Kauppinen EY-yhtiöstä (Ernst & Young), varalla hänen
työnantajansa.
3. TOIMINTA
Suoritettiin kalastusalin ja -asetuksen asettamat terhtävät.
Pidettiin yllä rekisteriä alueen osakaskunnista sekä yksityisistä kalavesien
omistajista.
4. TULOT JA MENOT
Tulopuolen merkittävimmät erät olivat TE-keskuksen myöntämä avustus, 5 716 €,
mikä on anottu ja saatu toimintasuunnitelman mukaisten menojen kattamiseen.
Lupamyyntituloja kertyi 1 535,50 €, tulojen vähenevä trendi jatkuu, 10 %
vähennystä edelliseen vuoteen.
Kalastusalue on osakaskuntien käyttöön suunnattujen kalakorttikorvauksien
jakelusta vastaava toimielin. Näitä korvauksia tuli kalastusalueelle 10 177 €, josta
alle 30 €:n erinä jäi kalastusalueen käyttöön 1585 €.
Kalanistutuksien tukiin ei nykyisellään riitä korttivaroja.
Vuodeksi 2016 myönnettiin edistämisrahaa 3000 € kalastuksenvalvonnan
kehittämiseen. Tuki anottiin maksatukseen ja saatiin alkuvuodesta 2017.
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Vesikasvien poistoon v 2016 myönnetty 3000 € käytettiin v 2017, anottiin
maksatukseen ja saatiin.
Loput menoerät koostuivat sekalaisista kalastusaluetoiminnan velvoitteiden
hoitamisesta aiheutuneista kuluista hallintokuluineen.
Tilivuoden tulot olivat 1 580 € menoja pienemmät, tappio katettiin aikaisempien
vuosien säästöillä.
5. KALASTUS KALASTUSALUEELLA
4.1

Viehekalastuksen yhteislupa-alueet
Joroisselkä-Haapaselkä, pinta-ala 4 500 hehtaaria, lupien myyntiä hallinnoi
Joroisten kalastusalue.
Lupahinnat
Kausilupa
30 €
Kuukausilupa
10 €
Viikkolupa
5€
Uistelukilpailut
5 €/venekunta
Kilpailulupa
0,35 €/osanottaja
Lupia myytiin Teboil Etapissa, Riikka-Piikkassa ja netin kautta.
Syvänsin yhteislupa-alue, pinta-ala 1500 hehtaaria, lupien myyntiä hallinnoi
Syvänsijärven hoitokunta.
Lupahinnat
Myyty kpl
Kausilupa
30 €
7(19)
Kuukausilupa
10 €
9(4)
Viikkolupa (7 pv) 5 € (ei vaparajoitusta)
8(17)
Kilpailulupa
0,35 €/osanottaja
25(0)
(myös pilkkikilpailut)
Suluissa edellisen vuoden määrät. Lupia myytiin Jäppilän Salessa, Minnan Vapa
ja Viehe kaupassa, lisäksi luvan on voinut maksaa suoraan pankkitilille.

4.2

Ammattikalastus
Joroisten kalastusalueella on muutamia kaupallisen kalastajan rekisteriin
ilmoittautunutta kalastajaa.

4.3 Yleisvedet
Joroisten kalastusalueella ei ole yleisvesiä.
4.4 Erikoiskohteet
Liuna
Kun voimalaitoksen alapuolinen koskialue ELY-keskuksen hankkeen toimesta
ennallistettiin, satiin ELY-keskuksesta kielto kirjolohien istuttamiseen. Se aiheutti
Joroisten Metsästys ja Kalastusseuran perhojaokselle toiminnan lopettamisen
Liunan alueella.
Liunankosken voimalaitoksen ohi rakennettavan kalatien suunnittelua on
kannustettu. Suunnittelu etenee hiljalleen, toteutusvaihtoehdot vertailtaviksi ovat
suunnittelutyön kohteena. Hanketta varten on asetettu projektiryhmä: Joroisten
kunta (Petri Miettinen ja Marika Limatius), Savon Voima (Juha Räsänen ja Mimma
Jäntti), ELY-keskus (Teemu Hentinen, Esa Rouvinen ja Timo Turunen),
Huutokosken osakaskunta (Risto Salko). Esisuunnitelun budjetiksi päätettiin 25000
€, josta ELY kustantaa 70 %, muut osapuolet 10 % kukin. Huutokosken
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osakaskunnan maksuosuus on siis 2500 €. Tavoitteena on saada esisuunnitelma
tehdyksi vuoden 2018 aikana.
Huutokoski
Huutokosken jokialue ja Suihkolanjoen alajuoksu muodostavat
erityiskalastuskohteen, koskikalastuspaikan, jossa Huutokosken osakaskunta
hoitaa istutukset ja hoitotoimenpiteet. Huutokosken jokialueelle myytiin lupia
Etapissa, Riikka-Piikkassa, Internetissä Kalapaikka.netin kautta ja osakaskunnan
lupamyyjien toimesta:
Lupahinnat
Vuorokausi
23 €
Viikonloppu 2vrk 35 €
Kausi
100 €
Osakas, kausi
50 €
Yht

myyty kpl
103
10
23
8
144

v 2016 v 2015
96
151
13
3
26
30
18
16
153
200

v 2014 v 2013
130
98
8
5
23
22
12
6
173
131

Yhteensä toista sataa kalastajaa.
Huutokosken alueelle myytiin lupia 5458 €:lla (netto), painotus edelleen
voimakkaasti vuorokausiluvissa. Lupatulot vähenivät 10 % (edellisenä vuotena
vähenemä oli myös 10 %).
Suihkolanjokeen myytiin 6 kpl vuorokausilupa ja 2 kpl vuosilupia, aikaisempina
vuosina vain vuorokausilupia (22 kpl v 2016, 8 kpl v 2015, 4 kpl v 2014).
Huutokosken kalastuspaikalle on anottu ja saatu ELY-keskukselta poikkeuslupa v
2018 loppuun saakka: istutettuja, rasvaeväleikattuja, yli 45 cm:n taimenia sai ottaa
saaliiksi (valtakunnallinen alamittaraja on 50 cm). Sääntöihin kirjattiin määräys,
että kaikki rasvaevälliset kalat on vapautettava.
Lupa kattoi 3 kalaa/päivä.
Pyyntikokoisia taimenia istutettiin toukokuun alussa 101 kpl. Osakaskunnan
päätöksellä toukokuu oli kalastuskiellossa. Kaloja olisi istutettu enemmänkin, mutta
määräysten mukaisia Vuoksen kantaa olevia kaloja ei ollut saatavilla.
4.5 Muu kalastus
Jäppilässä on kolme nuottakuntaa, joiden saalistus kohdistuu muikkuihin. Yksi
nuottakunnista kalastaa myös myyntiin. Muikkukanta näyttää noudattavan
luontaista määrän vaihtelua.
Haapaselällä yksi nuottakunta kalastaa sekä muikkuja että kuhia myyntiin.
5. KALAVESIEN HOITO
Vuoden 2017 aikana merkittävimmät kalavesien hoitotoimenpiteet kalanistutusten
ohella olivat hoitokalastus ja vesikasvien poisto.
5.1

Kalastusalueen maksamat istutukset
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Osakaskuntien kalanistutuksia ei viime aikoina ole pystytty tukemaan.
Kalastusalueen tietoon saatetuista istutuksista on tehty yhteenveto, ks istutusliite.
5.2

Hoitokalastukset
Talkoovoimin jatkettiin hoitokalastuksia Joroisselän, Kaitaisten järvien ja
Haapaselän alueella. Syksyllä Eläköön Valvatus-hanke toteutti Valvatuksella
hoitonuottauksen.
Saalista saatiin yli 3 tonnia, talkootyötä tehtiin useiden tuhansien eurojen arvosta.

5.3

Vesikasvien niitot
Ritoniemessä niitettiin vesikasveja parin hehtaarin alueelta. Rannan siivousta
täydennettiin kaivinkoneella. Tarkoitus on jatkaa työtä parina seuraavana vuotena.
Sysmän pohjoispäässä ja Kolman järvellä niitettinn vesikasveja. Näissäkin
kohteissa on tarkoitus jatkaa niittoja ainakin parina vuotena.
Kolpan leirintäalueen kohdalta poistettiin vesikasveja kalatalousmaksun rahoilla.
Niittoja jatketaan tarpeen mukaan.

5.4

Muut hoitotoimenpiteet
Vuosiksi 2013-2017 laadittua käyttö- ja hoitosuunnitelmaa jalkautettiin vesillä
liikkujien tiedoksi netin kautta ja MTK-messuilla lentokentällä 19.8.
Jäppilän seudun lampien kunnostaminen jatkui paikallisin voimin yhdessä ELY:n
kanssa.
Kosteikkosuunnittelua ja Joroisselän kunnon tarkkailua edistettiin osallistumalla
Pro Joroisselän järjestämälle rantaretkelle Torstilan ja Järvikylän
rannoille.Tilaisuudessa oli komisenkymmentä osallistujaa, Torstilan kartano tarjosi
maittavan välipalan joen rannalla.

5.5 Yhteistyökumppaneiden maksamat istutukset
Joroisten Energia Oy istutti velvoiteistutuksena 1k kuhia ja siikoja Sysmään ja
Maaveteen. Sysmän istutukset tehtiin tänä vuonna Selkärantaan, kuhia 3600 kpl
ja siikoja 1800 kpl.
5.6 Muurin-, Sauna- ja Venäjänkosken ennallistaminen
Ennallistaminen näyttäisi onnistuneen suunnitellusti. Saimaan Lohikalojen ystävät
ry istutti Liunan voimalaitoksen alapuolelle 10000 kpl nollikastaimenia ja toisen
samanmoisen määrän Kolkonjokeen. Liunan voimalaitoksen padon ohittava
kalatie on seuraava tavoite. Myös Kolkonjoessa olevan padon ohittava kalatie on
otettu tavoitteiden joukkoon.
6.

VALVONTA
Kalastusalueen kalastuksenvalvontaa tuettiin ja kehitettiin.
Kalastusalueella on 17 kortin suorittanutta valvojaa: Juha Alen, Eero Jäppinen,
Veijo Kokkonen, Santtu Komi, Tapio Lattunen, 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,
jotka kaikki on valtuutettu tekemään valvontaa kaikkialla kalastusalueen
vesialueilla.
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Valvontakäyntejä tehtiin, erityisesti Huutokosken erityiskalastuskohdetta valvottiin
aktiivisesti ja saatiin kalastajilta myönteistä palautetta. Yksi kalastajaryhmä
tavoitettiin kalastamassa toukokuun rauhoitusaikana ja auton kuskille saatiin
rangaistusvaatimus erätarkastajan toimesta.
Liunan voimalaitoksen alapuoli on ollut rauhoitettua aluetta, mutta 17.-18.8.
sähkökoekalastuksen yhteydessä havaittiin, että alueelle oli viritetty verkkoja. Kun
erätarkastaja ja poliisi 19.8. illan suussa kävivät tarkastuskäynnillä, oli verkot jo
hävinneet.
Valvojat havaitsivat rikkeitä, joista antoivat huomautuksia.
Kauden aikana järjestettiin yhdessä Haukiveden kalastusalueen kanssa
KAVAKOVÄPÄ 15.6.2017, kalastusksenvalvojien kokemusten välityspäivä, johon
osallistui 25 valvojaa ja valvonnasta kiinnostunutta Haukiveden, Joroisten,
Virtasalmen, Kolkonjärven ja Koloveden kalastusalueilta. Mukana olivat myös
Metsähallituksen erätarkastaja Markus Rahikainen ja kausiapulainen Jyrki Anttila,
lehdistöä edusti Kalle Kosunen Savon Sanomista/Warkauden Lehdestä. Myös
Metsähallituksen eräsuunnitelija Eero Hartikainen oli paikalla samoin kuin
kalastuksenvalvojien käyttöön tuleva rekisteröintioohjelmiston kouluttaja Ismo
Kolari Pirkanmaan Kalatalouskeskuksesta. Tilaisuuden keskeinen sisältö oli
kalastuksenvalvontaohjelmiston läpikäynti ja kokemusten vaihto keskustelemalla.
Saatiin myönteistä ja kannustavaa palautetta. Tavoitteena kannattaa pitää
yhtenäistä toimintaa valvontatyössä.
7.

MUU TOIMINTA
Osakaskuntien yhdistymisiin tähtääviä toimia jatkettiin ja lähdettiin mukaan
Vetovoimaa maaseudulle verkostoitumalla-hankkeeseen. Ripeimmin on asia
edistynyt Voinsalmen alueella. Siellä valtaosa vesialueista on Haukiveden
kalastusalueen puolella.
Kalastusalueen palvelujen ja toiminnan esittelemiseksi perustettuja internetkotisivuja ylläpidettiin. Kuluneen vuoden painopiste nettisivujen kehittämisessä oli
kalastuksenvalvojien toiminnan helpottaminen. Myös kalastuslupia on ollut
mahdollista ostaa netin kautta. Laskuritilaston mukaan nettisivuillamme oli istuntoja
1726 kpl (vuonna 2016 1628 kpl). Nettisivujen käyttäjämäärä on hienokseltaan
kasvanut vuosittain.
Useisiin viranomaisten tekemiin lupamenettelyihin annettiin pyydetyt lausunnot ja
vastattiin viranomaisten kyselyihin.
Valtakunnallisille kalastusaluepäiville osallistuivat Viljo Savolainen, Markku Taatila
ja Risto Salko.
Etelä-Savon kalastusaluepä pidettiin 2.1.2017, sinne osallistuivat, Aimo Hukkanen
ja Risto Salko.
Pitkään Joroisten kalastusalueen hallituksen jäsenenä toimineet Mikko Jantunen
ja Kari Tiilikainen päätettiin palkita kalastusalueen muistolahjalla.
Edellä mainittujen lisäksi pidettiin yllä osakaskuntarekisteriä.
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Risto Salko, kalastusalueen isännöitsijä
Os Pajulinnunkuja 8, 78850 Varkaus
GSM 040 5149261
email risto.salko@pp.inet.fi
Liitteet Istutustilasto
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