Ala-Kuolimon yhteisten vesialueiden osakaskunta
Toimintasuunnitelma vuodelle 2020
1. Yleistä
Toimintasuunnitelma on vuoden 2019 hoitokunnan laatima. Toimintasuunnitelman hyväksyi vuoden 2020
osakaskunnan vuosikokous. Toimintasuunnitelman toimeenpanevana elimenä toimii osakaskunnan
vuosikokouksen vuodelle 2020 valitsema hoitokunta.
Osakaskunnan toiminnan painopistealueita ovat:
1.Vesialueiden kunnossapito ja kehittäminen
2.Saimaan nieriän Kuolimon kannan suojelu ja istutustoimet
3.Tiedotustoiminnan lisääminen kalastuksen rajoituksista
Osakaskunta toimii aktiivisesti vesien hyöty- ja virkistyskäytön puolesta, huomioiden myös omistajien ja
ranta-asukkaiden edun. Toiminnassa huomioidaan voimassaolevat lait ja asetukset sekä pyritään aktiivisesti
seuraamaan niiden kehitystä.
Tarvittaessa hoitokunta antaa lausuntoja ja suostumuksia/lupia vesialueen käytöstä sekä valvoo omistajan
etua vesialueiden käytössä. Em. asioissa huomioidaan kalastuslaki ja tarvittaessa pyydetään neuvoja
ympäristö- tai muilta vastaavilta viranomaisilta.
2. Kalastus, luvat ja rajoitukset
Pyydysmerkkien myynnin hoidosta päätetään vuosikokouksessa. Kalastusta koskevat rajoitukset ilmenevät
Ala-Kuolimon osakaskunnan kotisivuilta: www.alakuolimo.fi
3. Kalavesien hoito
Kuluvana vuonna osakaskunta käynnistää emokalapyynnin ja istutustoimet erikseen käynnistyvien
hankkeiden (LUKE, Rapula Oy) kautta.
4. Valvonta
Kalastuksen valvontaa suorittavat kalastuksen viranomaisvalvojat eli mm. poliisi, osakaskunnan omat
valvojat sekä Korpijärvi-Kuolimo kalatalousalueen valvojat.
Osakaskunta palkkaa henkilön tai henkilöitä osakaskunnan vesialueelle suorittamaan yleistä valvontaa.
Osakaskunta tekee kaikista havaituista kalastusrikkomuksista vesialueellaan ilmoituksen ja
rangaistusvaatimuksen poliisiviranomaiselle.
5. Nieriän suojelu
Osakaskunta on tehnyt Saimaan nieriän Kuolimon kannan osalta aktiivista suojelutyötä. Osakaskunnan
edustaja osallistuu edelleen Nieriän seurantaryhmän kokouksiin. ELY:n päätöstä vuoden 2020 pohjalta
osakaskunta pyrkii toteuttamaan seuraavalla tavalla:
1. Päätöksen verkkokielto- ja muita pyydysrajoituksia noudatetaan tinkimättömästi ja mahdolliset
rikkeet raportoidaan eteenpäin. Vastuu on jokaisella osakkaalla.
2. Sivusaalisseurantahankkeen ehtoja noudatetaan tinkimättömästi.
3. Trooliin vaaditaan etusäleikkö.
4.Tiedotusta em. asioista laajennetaan ja jokaisen osakkaan vastuulla on osaltaan olla edesauttamassa
tässä tehtävässä onnistumista
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Osakaskunta osallistuu Pro Kuolimo ry:n nieriänpoikasten Pro Saimaannieriä-istutushankkeeseen.
6. Tiedottaminen
Lupaohjeiden ja aluekarttojen osalta tiedotus hoidetaan luvanmyyjien toimesta sekä omien kotisivujen
kautta. Muuhun tiedottamiseen käytetään osakaskunnan omia kotisivuja, tiedotelomakkeita sekä
ilmoitustauluja. Vuosikokoustiedottaminen hoidetaan sääntöjen edellyttämällä tavalla
7. Tapahtumat ja talkootyö
Hoitokalastusta ja istutukseen liittyvään toimintaan liittyvät avustavat tehtävät hoidetaan talkootyönä
osakaskunnan jäsenten toimesta eikä vuosipalkkioita makseta lukuun ottamatta osakaskunnan kirjanpidon ja
tilinpäätöksen tekemistä.
8. Talous
Tulo- ja menoarvio laaditaan hankkeiden rahoituspäätösten ja haettujen avustusten päätösten saapumisen
jälkeen.
9. Muu toiminta
Osakaskunta suhtautuu myönteisesti yhteistyöhön muiden osakaskuntien kanssa ja osallistuu tarvittaessa
omalla panoksellaan mahdollisiin yhteisiin projekteihin.
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