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KESTÄVÄN KALASTUKSEN EDISTÄMINEN
Yhdistys on aloittanut Rapala-rahaston myöntämällä avustuksella toteutetun esiteen
jakelun. Esitettä painettiin 5000 kappaleen erä, ja sitä jaetaan mm. kalastusalueille,
kalatalouskeskuksiin, ELY-keskuksiin, luvanmyyntipisteisiin, kalastusseuroille,
kalastustarvikeliikkeisiin ja kalanviljelylaitoksille.
Vetouistelu-lehdessä tullaan julkaisemaan yhdistyksestä kertova artikkeli tulevan
kevään/kesän aikana.
Yhdistyksen Internet-sivuille (http://www.saimaanlohikalayhdistys.fi) on tarkoitus
tuottaa lisää materiaalia lähinnä uusien artikkelien muodossa. Tiedotusta jatketaan myös
yhdistyksen Facebook-sivuilla ja internetin kalastusfoorumeilla (kalamies.com,
vetouistelu.com, kalastus.com)

ISTUTUSTOIMINTA
Yhdistys istuttaa keväällä 2014 Pielisjokeen 1200 eurolla rasvaeväleikattuja 2-vuotiaita
järvilohia, jotka on tarkoitettu kalastettaviksi. Käynnistämme myös hankkeen
istutusrahaston perustamisesta. Tarkoituksena on moninkertaistaa rasvaeväleikattujen
järvilohien vuosittainen istutusmäärä lähitulevaisuudessa.
Yhdistys pyrkii edistämään virikekasvatuksen yleistymistä kalanviljelylaitoksilla, jotta
järvilohi- ja taimenistukkaiden laatua saataisiin parannettua lähitulevaisuudessa. Tämän
lisäksi pyrkimyksenä on varmistaa, että kalastusalueille ja osakaskunnille myytävät
järvilohi- ja taimenistukkaat olisi merkitty rasvaeväleikkauksella poikkeuksetta.

VIRTAVESIKUNNOSTUKSET, KARTOITUKSET JA MÄTIRASIAISTUTUKSET
Aloitetut palautusistutukset sekä uudistunut kalastusasetus lohikalojen alamitan noston
osalta luovat erittäin hyvän pohjan luonnonkutuisen taimenen palauttamiseksi lukuisiin
Saimaan virtavesiin. Vuonna 2014 Saimaan lohikalayhdistys pyrkii jatkamaan
resurssiensa puitteissa taimenen palautusistutuksia sekä suorittamaan luonnonkutuisen
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taimenen palautukseen liittyviä tukitoimia (mm. vaellusesteiden poistaminen ja
talkoomuotoiset virtavesikunnostukset).
Jo kunnostetuissa kohteissa pyritään turvaamaan lohikalojen nousuväylät syönnös- ja
lisääntymisalueiden välillä. Yhdistys pyrkii lisäksi tukemaan muiden tahojen
toteuttamia virtavesikunnostuksia tarjoamalla talkootyötä, asiantuntija-apua sekä
tarvittaessa myös taloudellista tukea. Tärkeimpinä laajentumisalueina yhdistys näkee
Vuoksen vesistön pohjoiset alueet, kuten esimerkiksi Höytiäinen sekä Heinäveden
reitin. Eteläisellä Saimaalla avainalueena toimii Kuolimosta Saimaaseen laskevat Partaja Kärnäkosket.

KALASTUSLAKIUUDISTUS
Kalastuslakiuudistuksen on määrä astua voimaan vuoden 2015 alusta. Uudistuva laki
tulee mahdollistamaan mm. rasvaevällisten järvilohien ja taimenten rauhoittamisen
kalastukselta. Kalastuksen järjestämisen suhteen päätäntävaltaa ollaan siirtämässä
vesialueen omistajilta paikallisille kalatalousviranomaisille (ELY-keskuksiin). Yhdistys
seuraa lakiuudistuksen edistymistä ja valmistautuu tarpeen vaatiessa reagoimaan
merkittäviin muutoksiin, jotka saattavat astua voimaan jo alkuvuodesta 2015.

JOENSUUSTA SAIMAANLOHEN PÄÄKAUPUNKI
Yhdistys suunnittelee haastavansa lähitulevaisuudessa Joensuun julistautumaan
saimaanlohen pääkaupungiksi. Tarkoituksena on sitouttaa Joensuun kaupunki mukaan
järvilohen suojelutoimiin, ja samalla edistää kestävästä kalastuksesta tiedottamista.
Yhdistys kartoittaa myös Joensuun kaupunginkoskien mahdollista kunnostushanketta,
jonka rahoittamiseen kaupunki voisi osallistua yhdessä paikallisen
kalatalousviranomaisen kanssa. Kaupungille tämä on imagollinen kysymys, ja se voisi
käyttää saavutettua statustaan menestyksekkäästi mm. markkinoinnissaan.

ISTUTUSRAHASTON PERUSTAMINEN
Yhdistys perustaa istutusrahaston ja käynnistää rahankeräysluvan hakuprosessin.
Istutusrahastoon tullaan keräämään varoja kalastettavaksi tarkoitettujen,
rasvaeväleikattujen järvilohien istuttamiseksi Pielisjokeen. Istutusrahastoon kertyneet
varat käytetään lyhentämättömänä rasvaeväleikattuihin järvilohen vaelluspoikasiin.
Ensimmäinen rahastoon kertyneillä varoilla suoritettava järvilohi-istutus on suunniteltu
toteutettavaksi keväällä 2015.
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YHDISTYKSEN NIMIKKOUISTIN
Yhdistys on kartoittanut vuonna 2013 mahdollisuutta nimikkouistimen teettämiseksi.
Tarkoituksena on lisätä yhdistyksen tunnettuutta sekä kartuttaa vuosittain Pielisjokeen
istutettavien rasvaeväleikattujen järvilohien määrää uistinten myyntituloista kertyneillä
varoilla. Hankkeen suunnittelua jatketaan myös vuonna 2014, ja tavoitteena on
lanseeraata nimikkouistin kalastuskauden 2015 alussa.

TALOUSARVIO VUODELLE 2014
Yhdistyksen käyttövarallisuus tulee muodostumaan vuonna 2014 jäsenmaksuista,
lahjoituksista ja erikseen haettavista avustuksista. Jäsenmaksuja arvioidaan tuloutuvan
vuonna 2014 noin 400 euroa. Lahjoitusten kokonaismäärää on haasteellista arvioida.
Siihen vaikuttaa mm. rahankeräyslupaprosessiin kuluva aika. Avustuksia haetaan
virtavesikohteiden kunnostamishankkeisiin ja mätirasiaistutuksiin tarpeen ja resurssien
mukaan.
Yhdistyksen menot koostuvat välttämättömistä toiminnan ylläpitokuluista.
Tilinhoitomaksuja kertyy maksutapahtumien määrästä riippuen n. 10 euroa kuukaudessa
eli 120 euroa vuodessa. Tilinpäätöksen teettäminen maksaa noin 75 euroa. Internetsivujen ja nettihotellin ylläpidosta ei aiheudu kuluja vuonna 2014, koska yhdistys
maksoi vuonna 2013 ennakkoon 3 vuoden ylläpitomaksut (v. 2013-2015).
Vuosikokouksen tilavuokraan varataan tarvittaessa 80 euroa. Menoarvio vuoden 2014
osalta on kokonaisuudessaan noin 300 euroa välttämättömien kulujen kattamiseksi.
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