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KESTÄVÄN KALASTUKSEN EDISTÄMINEN JA KALASTUSLAKIUUDISTUS
Yhdistys jatkaa tehokasta tiedotustoimintaa myös vuonna 2015. Uudistuva kalastuslaki asettaa omat
haasteensa etenkin loppuvuodelle. Mikäli lakiuudistus tulee suunnitellusti voimaan 1.1.2016, on
kalastukseen vaikuttavista muutoksista kyettävä tiedottamaan kalastajia ja vesialueiden omistajia jo
hyvissä ajoin vuoden 2015 aikana. On ilmeistä, että lakiuudistuksen myötä rasvaevälliset järvilohet
ja taimenet tullaan rauhoittamaan Vuoksen vesistöalueella. Pelkkä rauhoituspäätös ei riittä
turvaamaan rasvaevällisten lohikalojen järvisyönnöstä ja kutuvaellusta, vaan kalastusta pitää myös
säädellä siten, että kalojen selviytymismahdollisuuksia parannetaan paikallisella päätöksenteolla.
Rasvaevällisten järvilohien ja taimenten kalastuskuolleisuutta tulee pyrkiä vähentämään kaikkien
pyyntimuotojen osalta. Petokalojen verkkokalastusta tulisi rajoittaa etenkin järvilohen
kutuvaellusreitin kapeikkoalueilla. Vapakalastuksen osalta vieheissä käytettävien koukkujen
lukumäärää rajoittamalla voidaan vähentää vapautettavien kalojen kuolleisuutta. Troolikalastuksen
lupaehdoiksi tulisi niin ikään asettaa vetonopeus- ja pyydyksen koentavälirajoitukset, jotta trooliin
ajautuvat rauhoitetut ja alamittaiset lohikalat voitaisiin vapauttaa pääsääntöisesti elossa takaisin
järveen. Järkevä kalastuksen säätely parantaa väistämättä myös kalastettavaksi istutetuista
rasvaeväleikatuista järvilohista ja taimenista saatavaa tuottoa.

ISTUTUSTOIMINTA
Yhdistys käyttää rahankeräyksestä (lokakuu 2014 – helmikuu 2015) kertyneet varat täysimääräisesti
kalastettavaksi tarkoitettujen rasvaeväleikattujen järvilohien istuttamiseen keväällä 2015. Järvilohiistutuksiin käytettävä rahamäärä onnistuttiin lähes kaksinkertaistamaan vuoteen 2014 verrattuna.
Järvilohi-istukkaat tilataan keräyksen päättymisen jälkeen maaliskuussa ja kalat istutetaan
Pielisjokeen toukokuussa 2015.
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ISTUTUSKASSAN KARTUTTAMINEN VUONNA 2015
Rahankeräystoimintaa pyritään entisestään tehostamaan vuonna 2015. Yhdistyksen tavoitteena on
lisätä rasvaeväleikattujen järvilohien istutusmäärää tuntuvasti vuonna 2016 ja sitä kautta parantaa
virkistyskalastusmahdollisuuksia Saimaalla.

VIRTAVESIKUNNOSTUKSET, KARTOITUKSET JA MÄTIRASIAISTUTUKSET
Saamiensa positiivisten kokemusten ja palautteen perusteella Saimaan lohikalayhdistys jatkaa
virtavesien kunnostamista eri puolilla Vuoksen vesistöä. Toiminnan laajuuden määrittävät
yhdistyksen ulkopuolelta saama rahoitus ja omat resurssit. Kunnostustoimia tullaan jatkamaan
ensisijaisesti jo aiemmin aloitetuissa virtavesikohteissa, ja samalla kartoitetaan mahdollisia uusia
kunnostuskohteita ja kunnostajia.
Uutena toimintamuotona aloitamme demo-kunnostukset, joita varten yhdistys on hakenut rahallista
avustusta Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta. Demo-kunnostusten tarkoituksena on pitää uusilla
alueella virtavesistä kiinnostuneille maanomistajille, osakaskunnille ja kalastusalueille
näytösluontoisia virtavesikunnostuksia ammattilaisen johdolla. Samassa yhteydessä pidetään pieni
info-tilaisuus alueen vaelluskalakannoista sekä niiden tilasta ja tarpeista. Tarkoituksena on viedä
viimeisintä osaamista paikallistasolle sekä innostaa ihmisiä aktivoitumaan ja huolehtimaan omista
pienvirtavesistä.
Yhdistyksen tavoitteena on järjestää 2-3 kpl omia virtavesikunnostuksia, jatkaa jo aloitettujen
kohteiden mätirasiaistutuksia sekä pitää 2-3 kpl demokunnostuksia eri puolilla Vuoksen vesistöä.
Yhdistys jatkaa aktiivisesti uusien kunnostajien etsimistä ja laajentaa yhteistyötä sidosryhmien,
viranomaisten ja muiden tukiyhdistysten kanssa.

NUORISOTOIMINTA
Yhdistys pyrkii tarjoamaan nuorille kalamiehille elämyksiä ottamalla heitä resurssien puitteissa
mukaan kalastusretkille. Nuorisotoiminnan kautta on hyvä mahdollisuus vaikuttaa uuden
sukupolven kalastuskäyttäytymiseen ja opettaa harrastuksesta kiinnostuneille oikeita
toimintamalleja.
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TALOUSARVIO VUODELLE 2015
Yhdistyksen käyttövarallisuus tulee muodostumaan vuonna 2015 jäsenmaksuista, mahdollisista
lahjoituksista, rahankeräyksen tuotosta ja erikseen haettavista avustuksista. Jäsenmaksuja
arvioidaan tuloutuvan vuonna 2015 noin 700 euroa. Rahankeräyksen arvioidaan tuottavan noin
2000 euroa järvilohi-istutuksiin. Yhdistys on hakenut vuodelle 2015 virtavesikohteiden
kunnostamishankkeisiin avustusta Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta yhteensä 3200 euroa.
Yhdistyksen välttämättömät menot koostuvat toiminnan ylläpitokuluista.
Tilinhoitomaksuja kertyy maksutapahtumien määrästä riippuen n. 10 euroa kuukaudessa
eli 120 euroa vuodessa. Tilinpäätöksen teettäminen maksaa noin 75 euroa. Internet-sivujen
ja Nettihotellin ylläpidosta ei aiheudu kuluja vuonna 2015, koska yhdistys
maksoi vuonna 2013 ennakkoon 3 vuoden ylläpitomaksut (v. 2013-2015).
Vuosikokouksen tilavuokraan varataan tarvittaessa 100 euroa.
Menoarvio vuodelle 2015 on kokonaisuudessaan noin 300 euroa välttämättömien kulujen osalta.
Rahankeräyksen tuotto käytetään lyhentämättömänä rasvaeväleikattujen järvilohien istuttamiseen.
Virtavesikunnostuksiin käytettävissä oleva rahamäärä on yksinomaan riippuvainen
kalatalousviranomaisten mahdollisesti myöntämän avustuksen määrästä.
Yhdistys ei maksa jäsenilleen palkkaa, palkkioita tai kulukorvauksia.
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