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Kalatalousalueen toiminnassa keskitytään toiminnan vakauttamiseen sekä sen kehittämiseen.
Toimintavuoden aikana käyttö- ja hoitosuunnitelmasta tulee julkinen asiakirja, jossa on määritelty
toiminnan painopisteet. Toiminnanjohtaja yhdessä hallituksen kanssa vastaa toiminta-avustuksen
ja erillismäärärahojen hakemisesta. Vuonna 2021 saatujen toiminta-avustusten käyttöselvitykset
tehdään KEHA-keskukselle, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle yleiskokouksen jälkeen.
Varsinainen toiminta
Kalatalousalue kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää jäsentensä yhteistoimintaa kalavarojen
kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi. Karjaanjoen vesistön kalatalousalue vastaa kalastuslain
mukaan sille kuuluvien tehtävien toteuttamisesta omalla toimialueellaan.
Kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelua jatketaan.
Käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotus hyväksytään Varsinais-Suomen ELY keskuksessa.
Kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvää tiedotusta jatketaan. Päivitetään vesialueiden omistajien
ja osakaskuntien yhteystietoja osana laajempaa tiedottamissuunnitelmaa. Kalatalousalue vastaa
uistelulupien myynnistä toimialueellaan (yhtenäislupa-alueet: Isoselkä, Karjalohjanselkä,
Hiidenvesi) sekä järjestää kalastuksenvalvonnan. Tiedottamista lupien myyntipisteistä tehostetaan.
Uudet yhtenäislupa-alueet löytyvät http://www.karjaanjoenvesistonkalatalousalue.fi/ sivuilta.
Kalastuksenvalvontaa yhteisillä vesialueilla jatketaan ja pyritään tehostamaan olemassa olevien
resurssien puitteissa. Hallitus nimeää kalastuksenvalvojat ja toimittaa uusien valvojien nimet ELYkeskuksen vahvistettavaksi. Kalastuksen valvontaa suorittavat valvontaveneet on merkitty.
Kalastuksen sekä kalakantojen hoitotoimenpiteitä ja seurantatietojen keräämistä jatketaan.
Kalatalousalue toimii yhteistyössä osakaskuntien kanssa mm. istutusten tilauksissa ja
vastaanotossa. Omistajakorvaukset vesialueiden omistajille maksetaan KHS:n mukaisesti.
Kalastuksen yhtenäislupa-alueiden muodostamisen edistäminen vapaa-ajan ja kaupallisen
kalastuksen tarpeisiin. Hallitus pyrkii toimillaan edistämään alueen vapaa-ajan sekä kaupallista
kalastusta.
Vesialueen omistajien kalatalousalueelle siirtämistä tehtävistä merkittävin on Vappulan
osakaskunnan toimintojen siirtäminen kalatalousalueelle määräajaksi 1.1.2022-1.1.2027.
Vuoden 2021 viehekalastuksesta kertyneet korvausvarat vesialueen omistajille maksetaan käyttöja hoitosuunnitelman esityksen mukaan, joka on yleiskokouksessa hyväksytty (2021).
Muut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulosohjaukseen sekä tähän lakiin perustuvat
tehtävät ja muut asiat. Toimintavuoden aikana vastataan lakisääteisiin viranomaisvelvoitteisiin,
selvityspyyntöihin ja osakaskunnilta tai vesialueen omistajilta tuleviin kysymyksiin.

Muuta
Ylläpidetään kalatalousalueen viestintää yhdistyksen verkkosivujen välityksellä. Osallistutaan
kalastus- sekä järviluontotapahtumiin ja vesien kunnostushankkeisiin mahdollisuuksien mukaan.
Aloitetaan hankesuunnittelu, jonka tavoitteena on parantaa alueen vesistöjen- ja kalastuksen
elinvoimaisuutta. Suunnittelun tavoitteena on synnyttää hankeyhteistyötä, joka perustuu hyvään
talouden hallintaan ja tuloksiin, joilla alueen kala- ja rapukantoja sekä vesien tilaa pystytään
parantamaan. Esimerkkejä hankeaihioista ovat mm. kuhan DNA, siian lisääntyminen Hormajärvessä,
kuhan sukukypsyys Hiidenvedellä - sen luontainen lisääntyminen, haukitehtaiden perustaminen,
lohen nousu ja lisääntyminen tai virtavesi hankkeet.
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