
Sorsavesi-Unnukka kalatalousalue   

  

 

Yleiskokous/Käyttö – ja hoitosuunnitelman kuuleminen  PÖYTÄKIRJA 2/2019 

 

Aika 20.11.2019 alkaen kello 18:00, kahvitarjoilu 

  

Paikka       Vesileppis, Vokkolantie, Leppävirta 
 

Jakelu Kalatalousalueen jäsenet sähköpostilla ja niille kirjepostina, joilla ei ole sähköpostiosoitetta.  

 

1. Kokouksen avaus 

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Viitanen avasi kokouksen Hannu Viitanen.  

2. Kokouksen järjestäytyminen 

Todettiin, että kokouksen puheenjohtajana toimii Hannu Viitanen ja sihteerinä Ari Pyykkönen. Pöy-

täkirjan tarkastajaksi valittiin Heikki Lesonen ja Tero Hatva. Osanottajaluettelo liitetään pöytäkir-

jaan. 

3. Kokouksen ilmoittaminen ja päätösvaltaisuus 

 

Kokouksesta oli ilmoitettu 7.11.2019 lähetetyllä sähköpostilla ja 7.11.2019 lähetetyllä kirjeellä tie-

dossa oleville kalatalousalueen jäsenille. Kokouskutsu ja esityslista julkaistiin 8.11.2019 www.muik-

kusuomi.fi sivuilla. 

 Yleistiedoksianto kokouksesta oli virallisessa lehdessä 1.11.2019.  

Päätösesitys: 

Todetaan, onko kokous ohjesäännön 5 § mukaan päätösvaltainen. 

Päätös: Todettiin kokous yksimielisesti päätösvaltaiseksi. 

 

4. Työjärjestyksen hyväksyminen 

Kutsun yhteydessä jäsenille on lähetetty kokouksen esityslista ja jaetaan tarvittaessa myös kokouk-

sessa. 

 

Päätösesitys: 

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 

Päätös: Jaettuun esityslistaan lisättiin muihin asioihin käsiteltäväksi vuoden 2019 tulo- ja menoarvio. 

 

 

5. Kalatalousalueen yleiskokous/KHS kuulemistilaisuudessa käsiteltävät asiat: 

  

Hallitus esittää, että yleiskokous ottaa käsiteltäväkseen seuraavat yleiskokoukseen ja käyttö- ja hoi-

tosuunnitelman kuulemistilaisuuteen esitettävät asiat ja tekee niihin tarvittavat muutokset ja parannuk-

set: 

 

5/1 Esitys palkkiosäännöksi vuodelle 2020             

  - Kokouspalkkiot, puheenjohtaja   0 € / kokous 

  - hallituksen jäsen    0 € / kokous  

  - hallituksen kokouksissa jäsenille tarjotaan lounas 

  - matkakulut ja päivärahat korvataan valtion matkustussäännön mukaan 

  - tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan 

 - kulukorvausta puhelin- ym kuluista ilman erittelyä maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 

400 € vuodessa. 

- toiminnanjohtajan töistä aiheutuvat kulut maksetaan Pohjois-Savon kalatalouskeskuksen 

kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. 

  Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

 

 

http://www.muikkusuomi.fi/
http://www.muikkusuomi.fi/
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5/2 Tilintarkastajan ja varamiehen valinta tarkastamaan vuosien 2019 ja 2020 tilejä ja hallintoa 

 

Päätösesitys: 

Hallitus esittää, että kalastusalueen kokous toimittaa yhden tilintarkastajan  ja hänen henkilö-

kohtaisten varamiehensä vaalin tarkastamaan vuoden 2019 ja 2020 tilejä ja hallintoa. Hallitus 

on kysynyt tehtävään HT Seppo Koskea ja varalle HT Juha Tissari Ky:tä. 

  

   Päätös: Vuoden 2019 ja 2020 tilejä tarkastamaan valittiin Seppo Koski ja varalle HT Juha Tis-

sari Ky: 

 

5/3 Viehelupien hinnat 2020 

Päätösesitys: 

- Viehelupa-alueet ovat: Unnukka ja Kutujärvi-Kuvansi. Jatketaan neuvotteluja Sorsaveden- lupa-

alueen perustamiseksi.  

- Luvanmyyntipaikat ovat Suonenjoella; Kahvila Kinuskihuone, Leppävirralla; Leppävirran 

Neste ja Varkaudessa; Minnan Vapa – ja Viehe. Suoramaksu pankkiin on ollut myös mahdollista 

ja luvan ostamainen www.kalakortti.comista.  

- Jatketaan viehekalastuslupien myyntiä entisissä luvanmyyntipisteissä sekä maksumahdollisuutta 

suoraan pankkiin ja jatketaan luvanmyyntisopimusta Kalanet OY/www.kalatuskortti.comin 

kanssa. Mahdollisista muista kanavista päätetään keskustelujen pohjalta. 

- Valtuutetaan toiminnanjohtaja myöntämään Sorsavesi-Unnukka kalatalousalueen kilpailuluvat 

alueellisille kilpailuille, esim. uistelucupin osakilpailut. Hintaan 50 € perusmaksu +6 €/vene-
kunta 

- Minnan Vapa ja vieheelle maksetaan 20 % provisio.  

- Valmistellaan yhden luvan mallia kalatalousalueelle aikaisempien lupien rinnalle. 

- Viehelupien hinnat ovat 50 €/kausi, 35 € kuukausi ja 20 €/viikko ilman vaparajoituksia. Yksi 

lupa/vene riittää kalastettaessa. Hallitus myöntää kilpailuluvat hakemuksesta. Yhteislupa-aluetta 

markkinoidaan ainakin www.muikkusuomi.fi  sivuilla.  

 

 Hallitus esittää lisäksi, että aletaan myydä uutta 1 vavan lupaa hintaan 15 €/kausi sis. alv 24 %. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

5/4   

2018 Viehekalastusrasitukseen perustuvien omistajakorvauksien jako osakaskunnille ja muille 

vesialueen omistajille. Viehekalastusrasituskertoimen määrittely. 

 

Päätösesitys: 

Kalastuslain 83§ mukaan omistajakorvausten jako tulee perustua viehekalastuksesta aiheutuvaan 

rasitukseen. Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan sisällytetään perusteet rasituksen määrittämiselle. 

Usein käytössä on puhdas pinta-alapohjainen rasituskerroin. 

- Ely-keskus on pyytänyt kalatalousalueen esityksen omistajakorvausten jakoperusteena käytet-

tävästä viehekalastusrasituskertoimesta 8.11. 2019 mennessä.  

-Vuoden 2018 omistajakorvaukset tulevat alueen tilille vuoden vaihteessa ja jakoesitys käsitellään 

2020 yleiskokouksessa. Varat jaetaan, heti, kun yleiskokouksen päätös on lainvoimainen vuonna 

2020.  

 - Pohjois-Savon Ely- keskukselle ilmoitetaan, että viehekalastusrasitukseen perustuvien omista-

jakorvausten jako perustuu pinta-alaan ja viehekalastusrasituskertoimeen 1. Ilmoitus koskee yli-

menokautta, jolloin ei ole voimassa olevia Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan kirjattuja viehekalas-

tusrasituskertoimia. Omistajayksiköiden pinta-aloista vähennetään ne alueet, joilla kalastonhoito-

maksuun perustuva viehekalastus on kielletty ympäri vuoden, mikäli Kalpa-järjestelmästä on ko. 

pinta-alatieto valmiiksi saatavilla. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

http://www.muikkusuomi.fi/
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5/5 KHS Kuulemistilaisuudessa käsiteltävät asiat.   

 

Kalastuslain 36§ mukaisesti jaoteltu käyttö- ja hoitosuunnitelman sisältö: 

 

1) perustiedot vesialueiden ja kalakantojen tilasta; 

 

Päätösesitys: Perustiedot vesialueiden ja kalakantojen tilasta kootaan sovelletusti mm. olemassa ole-

vasta käyttö- ja hoitosuunnitelmasta, kalastusalueen kalastustiedustelun tuloksista, sekä mahdolli-

sista kirjanpitokalastusaineistosta ja osakaskuntien toimintailmoituksista. 

 

Lisäksi hallitus esittää, että KHS jaetaan eri osiin, yleissuunnitelmaan ja neljään osasuunnitelmaan, 

jotka käsittävät seuraavat alueet: Kutunjärvi-Kuvansi reitti, Sorsavesi, Unnukka ja virtavedet. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

2) suunnitelma kalastuksen kehittämis- ja edistämistoimenpiteiksi ja näitä koskeva tavoitetila sekä 

ehdotus vapaa-ajan kalastuksen yhtenäislupajärjestelmän kehittämiseksi; 

 

Päätösesitys: Sorsavesi-Unnukka kalatalousalueella ovat käytössä Unnukan ja Kutujärvi-Kuvansin 

viehelupa-alue. Vapaa-ajan kalastuksen yhtenäislupajärjestelmän kehittämistarpeita selvitetään 

KHS-prosessin aikana. Suunnitelma kalastuksen kehittämis- ja edistämistoimenpiteiksi ja näitä kos-

keva tavoitetila määritellään KHS-prosessin aikana yhdessä sidosryhmien kanssa. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

3) suunnitelma kalakantojen hoitotoimenpiteiksi; 

 

Päätösesitys: Kalakantojen tilaa tulee tarkastella monesta eri näkökulmasta ja eri lajit huomioiden. 

Suunnitelman tulee huomioida kalastuslain 1§:n mukaisesti ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaali-

sesti kestävä käyttö ja hoito. Lopullinen suunnitelma laaditaan yhdessä sidosryhmien kanssa. 

 

Lisäksi hallitus esittää, että hoitosuunnitelma laaditaan osa-alueittain. Kaikki mahdolliset istutuslajit 

kirjataan KHS:n. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Unnukan vesien ekologinen tila on tipahtanut hy-

västä  tyydyttävään Vesienhoitosuunnitelmassa. KHS:ssä kannattaa ottaa huomioon.  

 

4) ehdotus vaelluskalojen ja uhanalaisten kalakantojen elinkierron sekä muun biologisen monimuo-

toisuuden turvaamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä; 

 

Sorsavesi – Unnukka kalatalousalueella ja sen vaikutuspiirissä sijaitsee vaelluskalojen virtave-

sielinympäristöjä. Käyttö- ja hoitosuunnitelmassa tulee huomioida vaelluskalojen ja uhanalaisten ka-

lakantojen tarpeet. Samalla tulee huomioida elinvoimaisten ja kalataloudellisesti merkittävien kala-

kantojen hyödyntäminen. Tämän osion laatimisessa hyödynnetään mm. alueelle tehtyjä selvityksiä. 

Lopullinen ehdotus laaditaan yhdessä sidosryhmien kanssa. Virtavesistä tehdään osasuunnitelma.   

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Esimerkiksi Ruokojärven ja Osmajärven väliltä pi-

täisi purkaa patoja ja kiinnittää huomioita vesiympäristön parantamiseen. Pienriistan (Majava) pyynti 

pitäisi mahdollistaa.  

 

5) ehdotus tarvittaviksi kalastuksen alueellisiksi säätelytoimenpiteiksi; 

 

Ennen kuin voidaan laatia ehdotus tarvittaviksi kalastuksen alueellisiksi säätelytoimenpiteiksi, tulee 

käyttö- ja hoitosuunnitelmaprosessissa määritellä yhteinen tavoitetila, niin kalakantojen hoi-

don kuin käytön suhteen. Säätelytoimenpiteet ovat työkalu näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Lopullinen, tavoitetilan kanssa linjassa oleva, ehdotus laaditaan yhdessä sidosryhmien kanssa. 
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Hallitus esittää, että asetetaan seuraavat tavoitteet: Unnukan ja Kuvansin kuhakannat säilytettään 

hyvällä tasolla ja Unnukan järvisiikakantaa vahvistetaan. Sorsa-Valkeaveden järvilohikantaa 

ja planktonsiikakantaa vahvistetaan. Pienvesiä hoidetaan planktonsiialla. Tehdään kalastus-

selvityksiä ja jatketaan vedenkunnostus – ja hoitotoimia. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

6) ehdotus kalastonhoitomaksuina kerättävien varojen omistajakorvauksiin käytettävän osuuden 

jakamiseksi; 

 

Kalastuslain 83§ mukaan omistajakorvausten jako tulee perustua viehekalastuksesta aiheutuvaan 

rasitukseen. Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan sisällytään perusteet rasituksen määrittämiselle. Usein 

käytössä on puhdas pinta-alapohjainen rasituskerroin. 

 

Pohjois-Savon Ely- keskukselle ilmoitetaan, että viehekalastusrasitukseen perustuvien omistaja-

korvausten jako perustuu pinta-alaan ja viehekalastusrasituskertoimeen 1. Ilmoitus koskee ylime-

nokautta, jolloin ei ole voimassa olevia Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan kirjattuja viehekalastusrasi-

tuskertoimia. Omistajayksiköiden pinta-aloista vähennetään ne alueet, joilla kalastonhoitomaksuun 

perustuva viehekalastus on kielletty ympäri vuoden, mikäli Kalpa-järjestelmästä on ko. pinta-ala-

tieto valmiiksi saatavilla. 

 

   Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Ks kohta.5/4 

 

7) kalataloudellisesti merkittävien alueiden sekä kaupalliseen kalastukseen ja kalastusmatkailutar-

koitukseen hyvin soveltuvien alueiden määritys; 

 

Kalataloudellisesti merkittävät alueet sekä kaupalliseen kalastukseen ja kalastusmatkailutarkoituk-

seen sopivat alueet tullaan määrittelemään yhdessä sidosryhmien kanssa.  

Huomioitavaa on, että paikalliset ELY-keskukset voivat jo nykyisellään myöntää rajoitettuja ka-

lastuslupia kalastusmatkailutarkoitukseen. Paikallisten ELY-keskusten myöntämien lupien lupa-

alueet kattavat kunkin maakunnan kokonaisuudessaan. 

Samoin tulee huomioida se seikka, että mikäli jokin alue määritellään kaupalliseen kalastukseen 

soveltuvaksi, ELY-keskus voi tulevaisuudessa viime kädessä myöntää tälle alueelle luvan kaupal-

liseen kalastukseen.  

Porvoon-Sipoon pilotti KHS:ssä kaupalliseen kalastukseen soveltuviksi alueiksi määriteltiin suuri 

osa kalatalousalueesta. Kaupallisen kalastuksen monipuolistuessa (esim. särkikalojen kaupallinen 

pyynti), kaupalliseen kalastukseen soveltuvien alueiden määritelmä tulee laajentumaan aiemmin 

ajatellusta.  

 

Unnukalla ja Kuvansilla lienee mahdollisuuksia sivutoimiseen kuhan kaupalliseen verkkokalastuk-

seen. Sorsavedellä säilytetään edellytykset kaupalliseen kalastukseen. Pyritään helpottamaan rapu-

lupien saantia Sorsavedelle ylitiheän täplärapukannan harventamiseksi. 

  

Päätös: Täplärapu on vieraslaji. Rapustrategia otettava huomioon Sorsavedellä. On myös maakun-

nallinen rapustrategia ja jokiravun suojeluohjeisto. Sorsaveden yhteislupa-alue on myynyt rapulu-

pia myös ulkopuolisille. Jokirapukannat tulisi kartoittaa. Sorsaveteen laskevassa Suonjärvessä ja- 

joessa on jokirapua. Rysäkalastus huomioon Unnukassa mm. vähäarvoisten kalojen hyödyntämi-

sessä. Tarvitaan melkoinen ajattelutapamuutos osakaskunnissa. Kysymys miten kalastus painottuu. 

Lupia voitaisiin myöntää myös kokeiluluonteisesti. kaupalliselta kalastukselta voisi rajat pois Kal-

malahti ja Soukanlahti. Tehdään karttaesitys KHS:n  Ajallinen ja paikallinen ohjaus.   

  

8) kullakin kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvalla alueella kaupalliseen kalastukseen sovel-

tuvien pyydysten määritys; 

 

Päätösesitys: 

Pyydysten määritys tullaan laatimaan sidosryhmien yhteistyönä. 

Kaupallista kalastusta koskevat samat säätelytoimet kuin muutakin kalastusta. 
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Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Pyydyskohtainen säätely otetaan tarvittaessa 

käyttöön. 

 

9) suunnitelma kalastustietojen seurannan ja kalastuksenvalvonnan järjestämiseksi 

 

- Kalastustietoja seurataan olemassa olevien resurssien puitteissa tekemällä kalastusta koskevia 

tiedusteluja, koekalastuksin ja ennen kaikkea järjestämällä kirjanpitokalastusta. 

- Kalastuksenvalvonta on yksi kalatalousalueiden lakisääteisistä tehtävistä. Kalastuksenval-

vonta on mahdollista toteuttaa niin kalatalousalueen omien valvojien suorittamana kuin osto-

palveluna, käytettävissä olevat resurssit ohjaavat valvontatoimintaa voimakkaasti. Käyttö- ja 

hoitosuunnitelmaan/toimintasuunnitelmaan sisällytään kalastuksenvalvonnan perussuunni-

telma, vaihtelevat resurssit huomioiden. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

10) Muu, kalastuslain 36§:n ulkopuolinen sisältö: 

 

Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan voidaan perustelluista syistä sisällyttää myös kalastuslain 36§:n ul-

kopuolista sisältöä. LUKE:n KHS-rungossa ja Porvoo-Sipoon pilotti KHS:ssä sisältönä olivat myös 

kalatalousalueen viestintä- ja valvontasuunnitelmat, vieraslajien eli täpläravun huomioon ottami-

nen, yhteistoimintaosio (osakaskuntien yhdistäminen), alueellisen edunvalvonnan osio, käyttö- ja 

hoitosuunnitelman toimeenpano taulukko (kuka tekee, mitä ja milloin), vaikuttavuuden arviointi ja 

suunnitelman päivitys.  

 Muun sisällön tarkoituksenmukaisuus ja tarkempi sisältö määritellään yhdessä sidosryhmien 

kanssa, olemassa olevat resurssit huomioiden.  

 

Hallitus esittää, että laaditaan tiedotussuunnitelma ja rapustrategia KHS:ään. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Laitetaan osakaskuntien yhdistäminen tärkeimpien 

tavoitteiden joukkoon (Unnukalle tavoitteeksi1 osakaskunta). 

 

     

6.  Tiedoksi: Hallitus valitsi työryhmän ohjaamaan ja avustamaan käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimista 

 

Hallitus valitsi työryhmän ohjaamaan ja avustamaan käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimista. Työ-

ryhmä pitää tarvittavan määrän kokouksia esimerkiksi sähköpostilla tai puhelinkokouksina. Työryh-

mällä tulee olla kiinteä yhteistyö käyttö- ja hoitosuunnitelman laatijan kanssa ja laatija osallistuu 

kokouksiin.  

Työryhmään valittiin Hannu Viitanen, Ville Pyykkönen ja Ari Pyykkönen.  

7. Alustava suunnitelma käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimisen aikataulusta 

 

Päätösesitys: 

 

 2019: 

 Lokakuu: Hallitus valitsee laatijan ja valmistelee 1. kuulemistilaisuutta,  

 Marraskuu: laatija aloittaa työnsä, pidetään 1. kuulemistilaisuus osakaskunnille 

 Työryhmä kokoontuu   tarpeen mukaan laatimisen edistyessä. 

 2020; 

 Tammi-Maaliskuu: Tehdään kysely KHS:n tärkeimmistä asioista kalastusalueiden hallitusten jäse-

nille, kaupallisille kalastajille (jos tarpeen) ja kalastusoppaille 

 Huhtikuu: Pidetään yleiskokous, jossa 2. kuulemistilaisuus  

 Lokakuu: Laatimistyö valmistuu ja hallitus valmistelee yleiskokouksen, jossa ehdotus vahvistetaan 

 Marraskuu: Yleiskokous. KHS käsitellään alueellisessa YT- Ryhmässä 

 Joulukuu: Kalatalousalue jättää ehdotuksen ELY-keskuksen hyväksyttäväksi viimeistään 29.12.2020 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
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8. Muut asiat 

Hyväksyttiin hallituksen esitys vuoden 2019 tulo-ja menoarvioksi (liitteenä) 

 

9. Kokouksen päättäminen 

Todettuaan, ettei muita käsiteltäviä asioita ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:20 

 

______________________________ __________________________________ 

Hannu Viitanen Ari Pyykkönen 

puheenjohtaja sihteeri 

Pöytäkirja tarkastettu ____  . ______.2019 

   

 _______________________________      __________________________________ 

                

  Tero Hatva    Heikki Lesonen 
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Sorsavesi - Unnukka kalatalousalue   Esityslistan liite nro 3 

Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2019 

 

Yleistä 

Sorsavesi – Unnukka kalatalousalue järjestäytyy ja aloittaa toimintansa vuonna 2019. Pidetään tarvittavat hallituksen 

kokoukset, kalatalousalueen järjestäytymiskokous ja tarvittaessa yleiskokous. Toimintamääräraha käytetään hallinto-

kuluihin, toiminnan käynnistämiseen, valvonnan omarahoitusosuuteen ja käyttö- ja hoitosuunnitelman kuluihin. 

 

Osakaskuntien koulutus:  

Järjestetään tarvittaessa koulutustilaisuus yhdessä Pohjois-Savon kalatalouskeskuksen kanssa. 

 

Käyttö- ja hoitosuunnitelma  

Käynnistetään käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinta.  

 
Kalastustietojen hankinta    
Tietoa alueella tapahtuvasta kalastuksesta, kalastajista, käytössä olevista pyydysmääristä, suoritetusta valvon-

nasta, talkoista, istutuksista sekä arvio kalakannan kehittymisestä saadaan osakaskuntien toimintailmoituksista - 

ja kertomuksista ja viranomaisilta.   

 

Toimintailmoituksissa kysytään myös osakaskunnan alueella yleiskalastusoikeuksilla kalastavien 

määrä. Tietoja käytetään omistajakorvausten ja viehekalastusmaksujen jaossa kuvaamaan onginta- ja 

pilkintärasitusta sekä viehekalastusrasitusta.  

 

Kalavesien hoito 

Roskakalanpyyntiä jatketaan Osmajärvellä ja Pajulammella nuotalla ja rysällä. Mulan ja Osmajärven 

niittotyötä jatketaan. Toimet tapahtuvat Savon voiman kalatalousmaksuilla. 
 
Kuhatutkimus 
Unnukan kalastusalue osallistui kuhatutkimukseen, jossa seurataan kuhan kasvua ja sukukypsyyttä. Tulokset pal-

velevat käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimista 

 

Yhteislupa-alue 

Unnukan ja Suonteen kalastusalueiden (Kuvansi) vieheluvat siirtyivät kalastuslain 131§ mukaisesti ka-

latalousalueelle. Lupien hinnat molemmilla lupa-alueilla ovat 50 €/kauis, 35 €/kk ja 20 €/viikko. Ei ole 

vaparajoituksia. Suoramaksu pankkiin on ollut myös mahdollista ja luvan ostaminen verkkokaupoista. 

www.kalakortti.com ja www.muikkusuomi.fi. Lupa-alueet pidetään pääasiassa entisellään. Lupakäytän-

nöt pyritään yhtenäistämään entisillä rajavesillä. 
 

Kalastuksen valvonta 

Kalastuksen valvonnan järjestäminen on kalatalousalueen tehtäviä. Kalatalousalueitten resurssit kuluvat 

vuosina 2019-2020 toiminnan käynnistämiseen ja käyttö – ja hoitosuunnitelman laatimiseen. Osallistu-

taan Pohjois-Savon kalatalouskeskus ry:n valvontahankkeisiin olemassa olevien resurssien mukaisesti. 

 

 
 
 
 
 

http://www.kalakortti.com/
http://www.muikkusuomi.fi/


Esityslistan liite nro 4

SORSAVESI-UNNUKKA KALATALOUSALUE

VARAINKÄYTTÖSUUNNITELMA (alv 0%) 2019

Varsinainen toiminta

Tuotot € alv 0 % yht.€ alv 0 %

Toiminta määrärahat 10000 (alv 24 %)

Edistämismäärärahat 5000

Viehekalastusmaksut alle 50 € 0 (alv 24 %)

Viehekalastusmaksut /valtak 0

Viehelupatuotot 3000

Muut omaehtoisen toiminnan tuotot 0 18000

Kulut

Vuosikokouskulut 0

Hallituksen kulut -2000

Toimihenkilöiden kulut -3000

Koulutuskulut -250

Toimistokulut -1200

Viehelupakulut -200

Valvontakulut -1000

KHS-kulut -5000

Istutusvaraus 2020 -2800

Muut kulut -150 -15600

2400

2400

Muut omaehtoisen toiminnan kulut

Lahjat, onnittelut 0

Edustuskulut 0

Jäsenmaksut -50 -50

Omaehtoisen toiminnan tuotto/kulujäämä 2350

Pääoman tuotot ja menot

Kulut 0

Tuotot 50 50

2400

Tilikauden tulos 2400
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