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Kallaveden kalatalousalueen hallituksen esitys vuoden 2019
TOIMINTASUUNNITELMAKSI
Yleistä
Vuosi 2019 on kalatalousalueen ensimmäinen toimintavuosi. Kalatalousalueen postiosoite on toiminnanjohtaja
Jarmo Mononen, Pohjois-Savon Kalatalouskeskus, Leväsentie 23, 70780 Kuopio, puh. 0400-373 072 ja kalatalousalueen pankkiyhteys Op Pohjois-Savo, tilin:o FI14 5600 0520 4653 97. Kalatalousalueen toiminnan tarkoituksena on kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää jäsentensä yhteistoimintaa kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi (KL 23§).
Kalastustietojen hankinta
Kalatalousalue tulee keräämään kalastusta koskevia tietoja lähinnä käytössä olleiden pyydysten ja pyydysyksikkömäärien osalta. Tämän lisäksi kalatalousalue kerää tietoja viehekalastuksesta omistajakorvausten jakopäätöksen laatimista varten.
Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma
Kalastuslain mukaan kalatalousalueen tulee laatia alueelleen käyttö- ja hoitosuunnitelma ja se tulee jättää
ELY-keskuksen vahvistettavaksi vuoden 2020 loppuun mennessä. Kalatalousalue aloittaa uuden KHS:n laatimisen toimintavuoden aikana.
Kalastuksen harjoittamista koskevat määräykset
Kalatalousalue tiedottaa kalastajille ja vesialueen omistajille Etelä-Kallavedelle hallintopäätöksellä tehdystä
ja 1.1.2012 voimaan astuneesta solmuvälirajoituksesta, joka on voimassa vuoden 2020 loppuun sekä lakisääteisistä rajoituksista. Etelä-Kallavedelle hallintopäätöksellä tehty päätös koskee pääallasta
− vuoden 2012 alusta on solmuväliltään alle 55 mm:n verkkojen käyttö kielletty yli 10 metrin syvyisellä
vesialueella
− 15.6.- 31.7. solmuväliä ei rajoiteta lainkaan eikä rajoitus koske muikun verkkopyyntiä
− kalastusalueen päätös koskee kaikkia Etelä-Kallaveden pääaltaan vesialueita omistussuhteista riippumatta
Toimeksiantotehtävät ja niiden hoito
Kalatalousalueella on valmius ottaa vastaan toimeksiantotehtäviä mm. kalastuksen valvonnan ja yhteisistutusten osalta. Kalatalousalue toivoo, että jatkossakin kaikki Etelä-Kallaveden istutukset voitaisiin toteuttaa yhteisistutuksena (kalatalousalue annettuna toimeksiantona), jolloin istutukset voidaan tehdä suoraan tankkiautosta suurempina istutuserinä.
Kalastuksen valvonta
Vuonna 1999 aloitettua yhteisvalvontaa jatketaan edelleen ja kalatalousalueella on valmius ottaa toimeksiantoja useammilta osakaskunnilta. Toimintavuoden aikana jatketaan kalastuksen valvontaa, joka kohdentuu kalatalousalueen vieheluvan, kalastonhoitomaksun valvonnan lisäksi pyydysten valvontaan sopimusvalvonta-alueilla, pyydysten merkintään ja kalastusalueen hallintopäätöksen valvontaan. Valvontaa varaudutaan tekemään
8-10 valvontapäivää yhdellä valvontaparilla. Valvontatarvetta toimintavuonna lisää uusi kalastuslainsäädäntö,
ja valvontayhteistyö Kuopion kaupungin kanssa. Myös yhteislupa-alueen sopimukset edellyttävät valvontaa
lupa-alueella. Valvontaan haetaan edistämismäärärahaa ja omarahoitusosuus katetaan käyttämällä osa vieheluvan tuotosta valvontaan, koska valvonta kohdistuu osittain viehelupaan.
Kalanpoikasten istutukset ja hoitoalueet
Etelä-Kallaveden käyttö- ja hoitosuunnitelman istutustavoitteet, nykyisten lupaehtojen mukaiset velvoiteistutukset ja osakaskuntien ja kalataalousalueen istutustavoitteet ovat seuraavat:

Suositukset istutusmää- Laji
ristä % käytettävissä
olevista varoista:
Kalastusalue tekee istutussuunnitelman vuosittain

Kalastusalueen varat suunnitelman
mukaan

Vesialueen
omistajien
varat suunnitelman
mukaan

Velvoiteistutukset
(toimenpide- ja
maksuvelvoitteet)

0

3 000 kpl

3 000 kpl

JT 3k-3v
Kuha 1k

Siika 1k

Koko Etelä-Kallaveden
pääallas kpl/vuosi ja
kpl/ha

6 000 (0,3 kpl/ha)

Kalatalousmaksujen käy- Hoitoalue A 100 000- 200 000 (5töstä käytyjen neuvotte80 %
10 kpl/ha)
lujen mukaisesti.
Hoitoalue B
65 %
Kalatalousmaksujen käy- Hoitoalue A 100 000 (5 kpl/ha)
töstä käytyjen neuvotte20 %
lujen mukaisesti.
Hoitoalue B
35 %

Tilanne velvoitepäätösten osalta:
Istutusvelvoite
Savon Sellu
Kuopion kaupunki
Järvitaimen 3.000 kpl
Lehtoniemen
Siika 5.000 kpl

Kalatalousmaksu
14.245 €
3.200 €

Rästit 2018
148,77
-134,30

Kalatalousalue tukeutuu edelleen kalastusalueen KHS:aan, jonka mukaan istutukset kohdennetaan hoitoalueittain seuraavasti:
− Toimintamäärärahaa käytetään istutuksiin pinta-alan suhteessa, mikäli rahaa jää hallintokulujen jälkeen
(budjetin mukaan vuodelle 2019 ei jää).
− Valtakirjoilla saadut omistajakorvaukset sekä toimeksiantovarat kohdennetaan osakaskunnittain eri hoitoalueille.
− Yhteisviehelupavarat kohdennetaan hoitoalueittain yhteislupa-alueen pinta-alan mukaisesti
− Istutukset toteutetaan kalatalousalueen kokouksen hyväksymällä tavalla yhteisistutuksina. Vuosittain istutuspaikkoja valittaessa otetaan huomioon riittävä kierto tasapuolisuuden turvaamiseksi.
− Osakaskunnilta pyydetään esityksiä sopivista istutuspaikoista, joihin pääsee riittävän lähelle rantaa kuljetuskalustolla ja paikka on riittävän kovapohjainen eikä kasvillisuuspeitteinen.
Taimenistutukset tulevat normaalisti täysimääräisinä velvoite- ja Kuopion kaupungin tekeminä istutuksina.
Lopullisen istutussuunnitelman hyväksyminen ja sopeuttaminen KHS:n tavoitteisiin annetaan hallituksen/toiminnanjohtajan tehtäväksi, sen jälkeen, kun tiedetään osakaskuntien tilaukset yhteisistutukseen.
Ympäristölupiin liittyvien kalatalousmaksujen käytöstä sovittiin kevättalvella 2018.
Alustavasti kalatalousalueen hallitus esittää, että kalatalousalueen kautta suoritettavat istutukset (omistajakorvaukset, viehekorttipalautukset, yhteislupavarat, toimeksiannot) tehtäisiin kuhalla ja siialla siten, että päästään
mahdollisimman lähelle KHS:n istutustavoitetta (200.000 kuhanpoikasta ja 100.000 kpl siianpoikasta vuodessa). Siikaistutuksiin käytetään edelleen Saarijärven Pyhäjärven siikakantaa, jonka pitäisi kasvaa kookkaammaksi.
Koirus-Sotka on jaettu hoitoalueisiin seuraavasti: 1) Sotkanselkä, 2) Koirus-Konnusvesi. Valtakirjoilla saadut
omistajakorvaukset sekä toimeksiantovarat kohdennetaan hoitoalueittain. Istutukset toteutetaan kalatalousalueen kokouksen hyväksymällä tavalla yhteisistutuksina. Vuosittain istutuspaikkoja valittaessa otetaan huomioon riittävä kierto tasapuolisuuden turvaamiseksi.

Vuonna 2019 hallitus esittää yhteisistutukset toteutettavaksi seuraavasti (summat sis. ALV 24 %):
Hoitoalue
Laji/ikä
VieheValtaOsakaskunnat €
Istutuspaikka
lupa
kirjat
I Sotkanselkä ja
= Vuoden 2018
Puutossalmi
3.769 €
Taimen/3-k/v
II Koirus-Konnusvesi
vieheluvan kertymä
I Sotkanselkä
II Koirus-Konnusvesi

Taimen/3-k/v
Taimen/3-k/v

562 €

Kertymän mukaan

Puutossalmi

923 €

Kertymän mukaan

Puutossalmi

Viehekalastuksen yhteislupa-alueen muodostamisen yhteydessä sovittiin, että lupatulot käytetään taimenistutuksiin ja valtakirjoilla kalatalousalueelle jäävät varat käytetään pääaltaan osalta kuhaan ja/tai siikaan.
Kuhan tutkimushanke
Pohjois-Savossa käynnistettiin tutkimushanke, jossa selvitetään kuhan luontaista lisääntymistä, lisääntyneiden
kuhakantojen vaikutusta ravintoketjuun ja kalapopulaation koostumukseen. Kallaveden kalastusalue päätti
osallistua hankkeeseen kalastusalueen kokouksen päätöksellä syksyllä 2018. Näytteiden kerääminen aloitettiin
talvella 2019 ja se saadaan loppuun avovesikauden alussa. Jatkossa hankkeesta vastaa kalatalousalue.
Yhteisistutukset
Kalatalousalue ottaa vastaan toimeksiantoja myös osakaskuntien muilla varoilla tehtävien istutusten kokoamiseksi sanottuihin yhteisistutuksiin. Kalatalousalue toivoo, että Etelä-Kallaveden osakaskunnat ilmoittaisivat
jatkossakin vain yhteisistutukseen tulevan rahasumman ilman istutettavaa lajia, jolloin istutusten suunnittelu
helpottuu ja suunnitelma saadaan helpommin lajisuhteiden osalta KHS:n mukaiseksi. Käytännössä toimeksianto tehdään ilmoittamalla poikastilauksen yhteydessä yhteisistutuksesta ja siihen tulevasta rahasummasta,
jolloin kalatalousalue toteuttaa istutukset ja laskuttaa tilauksen mukaisen summan osakaskunnalta jälkikäteen.
Sivuvesistöjen istutuksen jäävät edelleen osakaskuntien hoidettavaksi.
Nuorisotyö
Kalastusalue on perinteisesti kustantanut bussikyytejä lähiö- ja haja-asutusalueen kouluilta Valtakunnalliseen
kalastuspäivän tapahtumaan Valkeiselle. Tapahtuma on ollut erittäin suosittu ja kyydeistä on saatu erittäin positiivista palautetta kouluilta. Kalatalousalue jatkaa yhteistyötä Kalastuspäivän maakunnallisen päätapahtuman
järjestäjien kanssa.

HALLITUS

Kallaveden kalatalousalue

Kalastusalue
Toteutuma 2018

Talousarvio 2019
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Varsinainen toiminta
sis ALV 0%
sis ALV 0%
Tuotot
3000 omistajakorvaukset enint. 50 €
1 513,00
1 506,08
3005 omistajakorvaukset/valtakirjat
4 281,00 5 794,00
2 368,37 3 874,45
Viehelupatuotot
3030 viehelupatuotot
14 500,00
14 310,00
3035 viehelup-alueen kilp.tuotot
350,00 14 850,00
193,55 14 503,55
Toimeksiantotuotot
3050 toimeksiantotuotot
7 500,00
7 221,78
3057 opintomatkatuotot
1 500,00 9 000,00
0,00 7 221,78
Muut tuotot
3061 muut omaehtoisen toim.tuotot
5 117,97 vanhat korvaukset ELY
0,00
3062 opintomatkatuotot ALV 0%
0,00 5 117,97 34 761,97
0,00
0,00 25 599,78
Kulut
Vuosikokouskulut
3100 vuosikokouksen kokouskulut
-400,00
-287,00
3104 vuosikokouksen kokouskulut
-450,00
-850,00
-125,45
-412,45
Koulutuskulut
3120 kal.alueen koulutuskulut
0,00
0,00
-497,65
-497,65
Hallituksen kulut
3200 hallituksen matkakorvaukset
-350,00
-312,48
3210 hallituksen kokouskulut
-10,00
-8,06
3213 hallituksen kokouskulut ALV 14%
-120,00 kokoustarjoilu IsoValk.
-244,73
3220 hallituksen kokouspalkkiot
-1 400,00 2*9*50 €+500 €
-1 300,00
3230 tilintarkastastus
-420,00 2018 + 2019
-280,00
3261 muut hallituksen kulut ALV 0%
-750,00 ka-päivät 2 hlöä
-665,40
3262 muut hallituksen kulut ALV 10 %
-393,00 ka-päiv bussi + lehti
-484,09
3270 hallituksen opintomatkakulut
-1 500,00
0,00
3271 hallituksen opintomatkakulut
0,00
0,00
3272 hallituksen opintomatkakulut
0,00
0,00
3273 hallituksen opintomatkakulut
0,00 -4 943,00
0,00 -3 294,76
Ostopalvelut ja henkilöstökulut
3331 toimihenk. matkakulut
-250,00
-146,71
3385 ostetut valvontapalvelut
-1 400,00
-5 225,82
3390 ostetut asiantuntijapalvelut
-5 900,00 -7 550,00
-4 943,48 -10 316,01
Toimistokulut
3510 postikulut
-1 200,00
-1 066,51
3520 kopiointikulut
-850,00
-718,65
3530 pankin kulut
-150,00
-145,12
3540 muut toimistokulut
-100,00 -2 300,00
-72,30 -2 002,58
Kalavesien hoitokulut
3615 ka:n päätösten toimeenpanokulu
-400,00
-1 500,00
3621 kuhaprojekti
0,00
-400,00
-1 500,00 -3 000,00
Kalastusalueen istutuskulut
4000 kalastusalueen istutukset
-24 620,00 -24 620,00
-24 964,82 -24 964,82
Kalastusalueen viehelupakulut
4360 kartta-,kuitti-,ym. kulut /vie
-300,00
-266,13
4370 myyntiprovisiomenot /viehelupa
-1 133,00
-1 118,56
4380 järj.- ja markkinointikulut/vi
0,00 -1 433,00
0,00 -1 384,69
Muut kulut
4620 lahjat,kukat,huomionosoitukset
0,00
0,00
4640 jäsen- ym. maksut
-50,00
-50,00
4670 Muut kulut
0,00
-1 600,00
4671 Muut kulut
0,00
0,00
4675 Muut kulut
0,00
-50,00 -42 146,00
0,00 -1 650,00 -47 522,96
Tuotto-/Kulujäämä
-7 384,03
-21 923,18
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot
6000 korko-ja osinkotuotot
Tuotto-/Kulujäämä
Yleisavustukset
Kalastuskorttivarat kalastusaluetoimintaan
8000 toimintamäärärahat
8005 jäänyt käyttämättä/siirto
Kalatalouden edistämismääräraha
8010 kalatalouden edistämismäärärah
Tilikauden tulos

0,30

0,30

0,30
-7 383,73

10 142,00 10 142,00

0,00

0,00 10 142,00
2 758,27

2,63

2,63

2,63
-21 920,55

14 759,00 14 759,00

3 490,32

3 490,32 18 249,32
-3 671,23

