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HIRVENSALMEN OSAKASKUNNAN

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018



1. Johdanto

Ohjaavana perustana kalavesien hoidon ja kalastuksen järjestämisessä on eri 
kalastusmuotojen tasapuolinen kohtelu.

2. Hoitokunta

Osakasten kokouksessa päätettävän hoitokunnan jäsenille nimetään 
tehtäväalueet  seuraavilla alueilla:
- istutukset
- kalastuksen valvonta
- nuorisotyö
- vesienhoito
- markkinointi ja tiedotus (mm. kotisivut)
- Eri vesien paikallisedustajat: Ryökäs-Liekune, Vahvajärvi-Iso-Sämpiä, 
Saarva-Tervajärvi, Hintikka- Kaihlanen  

3. Yhteistyö

Sovitaan yhteistyöstä kalavesien hoidossa ja kalastuksessa osakaskuntaan 
liittymättömien  osakaskuntien kanssa Liekuneella ja Vahvajärvellä.  Yhteistyötä 
sovelletaan myös vesiensuojeluun liittyvissä asioissa.

4. Kalavesien hoito

Istutusmäärät toteutetaan hyväksytyn budjetin mukaisesti.
Suoritetaan vesistömme happipitoisuus- ja näkösyvyyden mittauksia. Tulokset 
raportoidaan ELY-keskukselle. Mittauksia suoritetaan entisten kohteiden lisäksi 
Kotkatvedellä, Lamminlahdella ja Kurjenlahdella.

5. Rapuvesien hoito

Saarva on ruttovapaa järvi ja sinne on elpymässä uusi jokirapukanta. 
Osakaskunnan rapuvesien hoidon tärkein kohde on säilyttää Saarva 
ruttovapaana vetenä. Saarvan rapukanta rauhoitetaan edelleenkin.

6. Vesialueiden laadun parantaminen

Eniten vesistön humuskuormitusta  lisää suoperäisten maiden ojitukset ja 
turvetuotanto. Osakaskunnan kanta on, että turvetuotannon kuivatusvesien 
laskua vesistöön ei sallita. 
Saarvan humuskuormaa selvitellään.
Hoitokunta antaa uuden vesilain edellyttämät lausunnot metsäojituksiin ja 
vesistön ruoppauksiin ja puuttuu epäkohtiin ja luvattomiin juoksutuksiin, jos 
sellaisia tulee tietoon. 
Hoitokunta on mukana Iso Metsälammella tapahtuvassa kaislikon niitossa, 
yhteistyössä Hurrilan osakaskunnan kanssa. Osakaskunta on hakenut 
avustusta ELY-keskukselta alueen kaislikon niittokustannuksiin. Niitto 
toteutetaan alueen ranta-asukkaiden toimesta talkootyönä.

Vahvajärven osalta otetaan seurataan vedenpinnanvaihteluita yhdessä Suur-
Savon Sänkön ja ELY-keskuksen kanssa. ELY-keskus on valmistelemassa uutta
Kissakosken juoksutuksen ohjetta.



7. Hoitokalastus

Alueen päävesissä Ryökkäällä, Liekuneella tehdään kartoitus hoitokalastuksen 
tarpeellisuudesta vuoden 2018 aikana. Kartoituksen perusteella laaditaan 
suunnitelma tulevien vuosien hoitokalastuksen tarpeelle.

Muilla vesialueilla seurataan tilannetta.

9. Kalastuksen valvonta

Tarkastuksia toteutetaan satunnaisesti kuitenkin vähintään kaksi kertaa 
vuodessa, kalastuskauden alussa keväällä ja  kalastuskauden lähestyessä 
loppuaan syksyllä.

Hoitokunta kouluttaa lisää kalastuksen valvojia tasapuolisesti eri vesialueille.

10.Tiedotus ja markkinointi

Hoitokunta huolehtii internetsivustojen ylläpidosta ja niiden ajantasaisuudesta.

Hoitokunta järjestää jo perinteiset rantakalatapahtumat Ryökkäällä ja 
Vahvajärvellä.

11. Nuorisotyö

Hoitokunta pyrkii edistämään lasten ja nuorten kiinnostusta kalastukseen ja 
kalan käyttöön, sekä saamaan nuorison edustajia osakaskunnan toimintaan.

   


