Eurajoki-Lapinjoen kalatalousalueen toimintakertomus 2020
Yleistä
Vuosi 2020 oli Eurajoki-Lapinjoen kalatalousalueen toinen toimintavuosi. Kalatalousalue käsittää seuraavat
vesialueet: Säkylän, Pöytyän, Rauman, Euran, Eurajoen kuntien vesialueet, joiden pinta-ala on yhteensä 46
493 hehtaaria. Kalatalousalueen hallinnon kotipaikka on Rauma.

Kalatalousalue on julkisoikeudellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on kehittää alueensa kalataloutta sekä
edistää jäsentensä yhteistoimintaa kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi. Kalatalousalueen
tehtäviä ovat: kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu; käyttö- ja hoitosuunnitelman laatiminen,
toimeenpano ja sen vaikutusten seuranta; tiedotus; kalastuksenvalvonnan järjestäminen; seurantatietojen
kerääminen; yhtenäislupa-alueiden muodostamisen edistäminen vapaa-ajan ja kaupallisen kalastuksen
tarpeisiin; viehekalastuksesta kertyneiden korvausvarojen jako vesialueen omistajille, vesialueen omistajien
kalatalousalueelle siirtämät tehtävät ja muut elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulosohjaukseen ja
lakiin perustuvat tehtävät.

Hallinto
Kalatalousalueen yleiskokous pidettiin 18.8.2020 Raumalla. Kokouksen yhteydessä pidettiin käyttö- ja
hoitosuunnitelmaan liittyvä kuulemistilaisuus.
Kalatalousalueen hallituksen puheenjohtajana toimi Matti Jaakkola ja varapuheenjohtajana Marjo Aikko.
Hallituksen muut jäsenet olivat Tomi Merisola, Aulis Saarinen, Tapio Heikkilä, Veli-Matti Syrilä, Tapio Putko,
Jarno Aaltonen, Tomi Helminen ja Ilkka Toivonen. Hallituksen kokouksia pidettiin vuoden aikana kaksi. Sen
lisäksi kokoonnuttiin kerran käsittelemään yhdessä käyttö- ja hoitosuunnitelmaa ja pienemmällä
työryhmällä merimetsojen vähentämiseen liittyvää edistämismäärärahahakemusta ja poikkeuslupaa.

Käyttö- ja hoitosuunnitelmapalaveri pidettiin ns. hybridinä. Osa osallistui etänä, ja osa paikan päällä Pyhäjärvi-instituutissa.

Kalatalousalueen toiminnanjohtajana toimi iktyonomi Anu Niinikorpi Länsi-Suomen Kalatalouskeskukselta.
Kirjanpidosta vastasi Yrittäjäin Tilitieto Oy ja tilintarkastajana toimi BDO Suomi.
Alueellisessa kalatalouden yhteistyöryhmässä kalatalousaluetta edusti puheenjohtaja Matti Jaakkola.
Kalatalousaluepäivät järjestettiin etäyhteydellä, ja siinä kalatalousaluetta edusti toiminnanjohtaja Anu
Niinikorpi.
Kalatalousalueen varsinainen toiminta
Koronavirusepidemia vaikutti myös kalatalousalueen toimintaan. Väliaikaisen lakimuutoksen vuoksi
kalatalousalueen yleiskokous oli mahdollista pitää vasta elokuussa, kun tilanne oli epidemian suhteen
rauhallinen, mutta esimerkiksi koululaisten kalapäivät ja kalastuksenvalvontakurssi jouduttiin perumaan
koronaepidemian vuoksi.
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Käyttö- ja hoitosuunnitelma
Käyttö- ja hoitosuunnitelman vastuullisena työryhmänä toimii kalatalousalueen hallitus.
Koronavirusepidemian vuoksi käyttö- ja hoitosuunnitelmien valmisteluun saatiin vuosi lisäaikaa, eli niiden
tulee olla valmiit vuoden 2021 loppuun mennessä. Pyhäjärvi-instituutti järjesti vuoden aikana kuulemiset
kirjeitse ja puhelimitse vesialueen omistajille ja kalastajaryhmille. Kalatalousalueen hallitus sai
marraskuussa 2020 ensimmäiset osiot käyttö- ja hoitosuunnitelmasta nähtäväksi.
Käyttö- ja hoitosuunnitelman viimeistelyyn saatiin vuonna 2020 lisärahoitusta Varsinais-Suomen ELYkeskukselta kalatalouden edistämismäärärahoista.
Kalavarojen hoito
Kalatalousalue ei istuttanut kaloja tai tehnyt itse muita kalavesien hoitotoimenpiteitä vuonna 2020, mutta
kalatalousalue haki Pyhäjärvi-Instituutin yhteistyökumppanina rahoitusta hankkeelle ” Ahvenet kudulle! –
ahvenille kututilaa järviruokoa poistamalla”.
Kalatalousalue päätti ryhtyä valmistelemaan poikkeuslupahakemusta merimetsojen kalakannoilla
aiheuttaman haitan vähentämiseksi. Hakemusta valmisteli erillinen työryhmä, joka koostui hallituksen
jäsenistä.
Kalastuksenvalvonta
Kalastuksenvalvontakoordinaattorina toimii toiminnanjohtaja. Uusia valvojia rekrytoitiin ja valtuutettiin
vuoden aikana yksitoista henkilöä merialueilta, sekä Pyhäjärveltä, Köyliönjärveltä, Turajärveltä ja
Narvijärveltä. Uusille valvojille tarkoitettu koulutus oli tarkoitus järjestää syyskuussa Raumalla, mutta
koronatilanteen vuoksi se jouduttiin siirtämään vuodelle 2021. Kalastuksenvalvonnan koordinointiin ja
valvojakoulutuksen järjestämiseksi oli saatu Varsinais-Suomen ELY-keskukselta tukea 2000 euroa.
Muut hankkeet
Kalatalousalueella ei ollut vireillä muita hankkeita käyttö- ja hoitosuunnitelman ja kalastuksenvalvonnan
järjestämisen lisäksi. Kalatalousalue oli hakenut ja saanut rahoitusta koululaisten kalapäivän järjestämiseen,
mutta koronatilanteen vuoksi sille haettiin lisäaikaa vuoden 2021 loppuun.
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Tiedotus
Kalatalousalueen tiedotuskanavana toimi kotisivut. Jäsenille tiedotettiin sähköpostilla ja kirjeitse.
Vesialueen omistajia tavoiteltiin julkaisemalla lehti-ilmoitukset Ala-Satakunnassa, Länsi-Suomessa ja
Satakunnan Kansassa (liite). Lisäksi toiminnanjohtajaa haastateltiin vesialueen omistajuuteen ja
omistajakorvauksiin liittyen Satakunnan kansassa julkaistuun uutiseen.
Talous
Kalatalousalue sai 9.4.2020 annetun päätöksen mukaan toiminta-avustusta 9992 euroa. Vuodelta 2019 oli
siirtynyt käytettäväksi 2007 euroa. Kalatalousalueen toimintaan liittyvät kulut vuoden 2020 aikana olivat
yhteensä 13 456 euroa. Näitä kuluja olivat muun muassa toiminnanjohtajat ja hallituksen kulut, lehtiilmoitukset ja vesialueomistajaselvitykset.
Käyttö- ja hoitosuunnitelman viimeistelyyn myönnettiin 7500 euroa tukea kalastonhoitomaksuvaroista.
Vuonna 2019 myönnetystä rahasta oli lisäksi käytettävissä 2020 vuonna 3075 euroa. Käyttö- ja
hoitosuunnitelmaan liittyvät kulut vuonna 2020 olivat 13962 euroa.
Vanhentuneita omistajakorvauksia siirtyi kalatalousalueen käyttöön 5279 euroa. Kalastuslain mukaisesti
vanhentuneet varat käytetään kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelusta ja toimeenpanosta,
ohjaamisesta ja kehittämisestä sekä kalastuksenvalvonnasta aiheutuviin kustannuksiin.
Vuonna 2020 kalatalousalueen jaettavaksi tuli poikkeuksellisesti kahden vuoden omistajakorvaukset (2018
ja 2019). Näistä kalatalousalueelle jäi alle 50 euron osuuksia sekä valtakirjalla luovutettuja yhteensä 7473
euroa. Kalastuslain mukaisesti nämä varat tulee käyttää kalakantojen hoitoon.
Kalatalousalueen tulos oli 7683 euroa (2019 vuonna 1009 euroa) ja taseen loppusumma 103347 euroa
(2019 vuonna 77 329 euroa).

Eurajoki-Lapinjoen kalatalousalueen toimintakertomus vuodelta 2020
17.2.2020 hallituksen kokous

