AIRISTON-VELKUAN KALASTUSALUEEN TARKISTETTU
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009
Yleistä
Kalastusalueen tehtävänä on toimialueellaan kalatalouden edistäminen sekä kalastuslaissa ja sen nojalla
annetuissa säädöksissä määriteltyjen ja alueen ohjesäännössä mainittujen tehtävien hoitaminen.
Kalastusalueen toimielimiä ovat kalastusalueen kokous, kalastusalueen kymmenjäseninen hallitus ja
isännöitsijä.
Airiston-Velkuan kalastusalue perustettiin 1.7.2008, joten vuosi 2009 on kalastusalueen 2. toimintavuosi.
Kalastusalueen osoite on Valkkimyllynkuja 2 20540 Turku ja pankkiyhteys: 430922 – 2323.
Kalastusalueen kotisivut ovat osoitteessa: www.airistovelkua.fi
Käyttö – ja hoitosuunnitelma
Kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma esitellään hyväksyttäväksi alueen vuosikokouksessa 2009.
Kalastuksen harjoittamista koskevat määräykset ja suositukset
Kalastuksen ohjauksessa otetaan huomioon käyttö- ja hoitosuunnitelmassa hyväksytyt suositukset.
Airiston-Velkuan kalastusalue rajoittaa kalastuslain (286/82) 1 §:n ja (1355/93) 32, 37:2 §:n ja sääntöjen
6 §:n perusteella Varsinais-Suomen TE-keskuksen kalatalousyksikön kehotuksesta yhdessä viereisten
kalastusalueiden kanssa kuhan verkkokalastusta vesialueellaan siten että pienin sallittu verkon solmuväli
kuhan verkkokalastuksessa on 43 mm. Rajoitus jatkuu 31.12.2010 saakka.
Yhtenäiskalastuslupa-alueiden ylläpitoa ja laajentamista jatketaan siinä laajuudessa kun vesienomistajat
ovat valmiit mukaan tulemaan. Siianongintalupien lunastaminen pyritään saamaan mahdolliseksi. Lupaalueista tiedotetaan kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma-kartassa ja kotisivuilla.
Kalavesien hoito
Kalastusalue jatkaa ja kehittää siianpoikasten verkkoallaskasvatusta. Meritaimenen istutus- ja
hoitotoimintaa toteutetaan, käytettävissä olevien varojen puitteissa yhteistyössä vesialueiden omistajien
kanssa. Mateen ja hauenpoikasten haudontakokeilut aloitetaan.
Kalaveden hoitomaksuina suositetaan vesialueiden haltijoita/ omistajia suorittamaan
meritaimenistutuksiin 0,50 €/vesihehtaari ja siikaistutuksiin 0,10 €/vesihehtaarilta. Kalastusalue suosittaa
vesialueiden omistajia antamaan kalastusalueelle valtakirjan, että heidän osuutensa palautettavista
kalastuksenhoitomaksuista ja viehekalastuslupamaksuista vuosittain saataisiin käyttää alueen kalavesien
hoitoon.
Muu hanketoiminta
Vuonna 2009 osallistutaan Turun amk:n koordinoimaan merimetsojen ravinnonkäyttö Saaristomerellä –
tutkimukseen sekä käynnistetään hanketoiminta ohjeena käyttö- ja hoitosuunnitelman suositukset.

Toimeksiantotehtävät ja niiden hoito
Tarvittaessa/pyydettäessä kalastusalue laatii selvittelysopimukset ja toteuttaa omistajien ja osakaskuntien
kalastusalueelle suoritettavaksi siirtämät tehtävät. Kalastusalue hoitaa Mynä- ja Laajokisuiden
kalaväylien merkinnät.
Kalastuksen valvonta
Kalastuksenvalvontaa tehostetaan isännöitsijän johdolla yhteistyössä kalatalousviranomaisen ja
vesialueiden omistajien kanssa. Kalavesiä valvotaan myös sopimuksiin liittyen ja toimeksiantoina.
Valvojien henkilökohtaista opastusta jatketaan. Tavoitteena osaava ja ammattimainen
kalastuksenvalvonta.
Valvonnassa kiinnitetään erityistä huomiota kalastuksenhoito- ja viehemaksusuorituksiin, luvattomaan
verkkokalastukseen, alamittaisen kuhan kalastukseen, pyydysten asianmukaiseen merkintään sekä
kalaväylien aukioloon.
Kalastuksenhoitomaksuvarojen jako
Varsinais-Suomen TE-keskus tulouttaa korvauksena kalavesien käytöstä vesialueen omistajille
kalastuksenhoito- ja viehekalastuslupamaksuista kertyviä varoja Airiston-Velkuan kalastusalueelle.
Kalastusalue jakaa varat KL:n (1355/93) 91:1 ja 2 momentin ja (1045/96) 89 a §:n mukaisesti
vesialueiden omistajille kalatalousviranomaisen antamien jaossa vahvistettujen perusteiden mukaisesti.
Jaon toteuttamiseksi suoritetaan vesialueiden omistajille kysely vesialueiden kalastusrasituksen, hoidon ja
luvanmyynnin tilasta.
Tiedotus ja muu toiminta
Kalastusalue seuraa kalastuslain kokonaisuudistuksen etenemistä ottaen kantaa eri kysymyksiin
jäsenistönsä näkökulmasta.
Kalastusalue osallistuu kalastusalueiden yhteisen tiedotuslehden, Kalahaavin, toimitustyöhön ja jakelun
hoitamiseen alueensa jäsenistölle. Tiedotustoimintaa lisätään jäsenkirjeiden, sähköpostin ja Kalahaavin
välityksellä. Alueen osoiterekisterin päivitystyötä jatketaan ja kalastusalueen kotisivuja kehitetään.
Kalastusalue seuraa ja osallistuu aktiivisesti päätöksentekoon alueensa vesi- ja kalatalouteen sekä
ympäristöön vaikuttavissa hankkeissa. Kalastusalue antaa lausuntoja ja muistutuksia.
Kalastusalue kannustaa toimialueensa kalatalouteen aktiivisesti osallistuneita tai vaikuttaneita yhteisöjä
tai henkilöitä jakamalla vuosittain tunnustuspalkinnon.
Alueen edustajat osallistuvat viranomaisen ja järjestöjen järjestämille kalastusaluepäiville ja muihin
aluetta ja sen toimintaa koskeviin tilaisuuksiin. Lisäksi alue luo ja ylläpitää yhteyksiä muihin
kalastusalueisiin. Kalastusalueen toimesta pyritään järjestämään opintoretki kiinnostavaan kalatalousalan
kohteeseen.
Kalastusalue kehittää alueensa kalataloutta osallistumalla mahdollisuuksien mukaan erilaisiin
kehityshankkeisiin. Kalastusalue on mukana hylkeiden ja merimetson aiheuttamien haittojen
ennaltaehkäisyssä.
Syksyllä järjestetään merimetsoilta. Kaikille avoimessa tilaisuudessa esitellään merimetson
ravinnonkäyttö Saaristomerellä –hankkeen tuloksia.

