Kertomus Mäntyharju-Vuohijärvi kalatalousalueen
toiminnasta tilikaudelta 1.1.–31.12.2021

1. JOHDANTO
Vuosi 2021 oli Mäntyharju-Vuohijärven kalatalousalueen kolmas toimintavuosi.
Kalatalousalueen kokonaisvesipinta-ala on noin 39 500 hehtaaria.

2. HALLINTO
Vuonna 2021 kalatalousalueen hallituksen puheenjohtajana toimi Yrjö Kyyhkynen ja
varapuheenjohtajana Jari Vahter. Hallituksen muina jäseninä olivat Antti Mustonen, Jani
Kärpänen, Markus Tiilikainen, Jari Liukkonen, Markku Anttila, Heikki Horppu, Veli-Matti
Vesanen ja Asko Lampila. Hallitus kokoontui vuonna 2021 kaksi kertaa.
Kalatalousalueen toiminnanjohtajana toimi Rauno Jaatinen Etelä-Savon kalatalouskeskus
ry:sta. Kalastusalueen tilinpitoa hoiti Tilipalvelu Ari Saarinen Oy. Vuoden 2021 tilit tarkasti
Tilintarkastus Inkeröinen & Himanen Oy.
Kalatalousalueen varsinainen kokous pidettiin 28.4.2021 Orilammen majalla. Kokoukseen
osallistui 15 henkilöä, edustaen 14 kalatalousalueen jäsentä.

3. TULOT JA MENOT
Kalatalousalueen vuoden 2021 suurin tuloerä oli Etelä-Savon ELY-keskuksen myöntämä
9995 €:n toimintamääräraha. Vesialueiden omistajille maksettavista korvauksista
kalatalousalueelle jäi 2284,17 €. Mäntyharjun kalastusalueen viehelupa-aluetulot vuonna
2021 olivat 2220 €. Kalatalouden edistämisvaroja saatiin 4500 €. Kalatalousalueen vuoden
2021 tulot olivat yhteensä 18 999,57 €.
Luottamusmiesten palkkioihin käytettiin 1700 €. Toimihenkilöiden matkakulut olivat 337,92
€. Toiminnanjohtajan palkkio oli 5952 €. Sähkökalastuksiin ja viehealueen karttojen
uusimiseen käytettiin 5820 €. Osakaskunnille maksettiin vanhoja korvauksia 7919,81 € ja
osakaskunnille yhdistymisavustusta 2000 €. Istutuksiin käytettiin 2800 €. Koulutuskulut
olivat 974 €. Muita kulueriä olivat mm. kirjanpito-, kokous-, kalastuksenvalvontatilintarkastus- ja pankkikulut. Yhteensä kuluja kertyi 29810,59 €.
Mäntyharju-Vuohijärvi kalatalousalueen tilikausi 1.1.–31.12.2021 oli 10 811,02 euroa
alijäämäinen. Alijäämää syntyi vanhojen omistajakorvausten maksamisesta ja
hankemaksuista.
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Kuva 1: Mäntyharju-Vuohijärvi kalatalousalueen menot vuonna 2021

4. KALASTUS KALATALOUSALUEELLA
Kalatalousalueen lukuisat puhtaat vedet ja kalakannat antavat hyvät mahdollisuudet
kalastuksen harrastamiseen. Mäntyharjunreitin kosket ja niiden taimenet houkuttelevat
kalastajia alueelle kauempaakin. Vuohijärvi on suosittua uistelualuetta. Vapaa-ajankalastajien
yleisimmin käyttämä pyyntiväline ovat verkot, joilla saadaan myös valtaosa kalasaaliista.
Muita yleisimpiä vapaa-ajankalastajien harjoittamia pyyntitapoja ovat onginta ja pilkintä,
viehekalastus sekä katiskapyynti. Viehekalastus näyttää lisääntyvän suhteessa verkkopyyntiin.
Ravustusta alueella harjoitetaan joissain määrin.
Kalatalousalue hallinnoi Mäntyharjun kalastusalueen viehelupa-aluetta. Lupa-alueelle tehtiin
uudet sopimukset vuonna 2021. Alue laajeni merkittävästi osakaskuntien yhdistyttyä. Tehtiin
uusi lupa-aluekartta. Vuonna 2021 lupahinnat olivat 15 €/vrk, 25 €/vk, 35 €/kk ja 50 €/v.
Lupa on venekuntakohtainen. Viehekalastuslupa. 10 vavan rajoitus. Lupamyyntituloja kertyi
2220 € vuonna 2021. Myynti laski edellisestä vuodesta noin 20 %. Syynä tähän on uudet isot
osakaskunnat, joiden lupia varsinkin ”mökkikalastajat” ostivat alueen luvan sijaan.

5. KALAVESIEN HOITO
Kalatalousalueelle istutettiin vuoden 2021 aikana lukumääräisesti eniten kuhia ja
planktonsiikoja. Rahallisesti arvioituna istutettiin eniten järvitaimenia. Kalatalousalue käytti
istutuksiin 2800 €:a. Istutuksia tehtiin eväleikatuilla, 2-vuotiailla taimenilla. Taimenia
istutettiin 1000 kpl. Poikasten keskipaino oli noin 174 grammaa ja keskipituus 265 mm.
Kalatalousalue teki sähkökoekalastuksia Nurmaanjoella, Pyhäkoskella, Tainan myllypadolla
ja Volanjoella. Koekalastuksessa ei saatu lohikaloja, vaikka osalle alueista on istutettu
taimenia ja taimenen mätiä. Lämpimän veden takia lohikalat olivat todennäköisesti
laskeutuneet alapuolisiin järviin.
Aloitettiin Tainan myllypadon nousuesteen poistamishanke.
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6. KALASTUKSEN VALVONTA
Päävastuu valvonnasta on osakaskuntien valvojilla. Kalatalousalue on asettanut muutamia
valvojia.

7. MUU TOIMINTA
Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma hyväksyttiin kevään varsinaisessa kokouksessa.
Suunnitelma odottaa yhteistyöryhmän käsittelyä.
ELY-keskuksen teettämä vesienhoitosuunnitelma kalatalousalueelle valmistui. Konsulttina oli
Ramboll Oy. Tämä suunnitelma ei sido juridisesti kalatalousaluetta.
Kalatalousalueen edustajia osallistui Järvi-Suomen kalatalousaluepäiville (teams).
Osallistuttiin Vetovoimaa
yhdistymistä.

maaseudulle hankkeeseen, jolla

edistettiin osakaskuntien

XAMK järjesti Orilammen majalla keskustelutilaisuuden alueen kaupallisen kalastuksen
kehittämismahdollisuuksista.
Kalatalousalueen rajojen muuttamisesta tehtiin hakemus ELY-keskukseen yhdessä Heinolan
kalatalousalueen kanssa. Kyse on Rihun reitin alueesta.
Kalatalousalueelle on nettisivut http://mantyharju-vuohijarvi.fi

3

