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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021 
 

Osakaskunnan toimintaan kuuluvat vesialueiden tilan parantaminen, venevalkamien ja muiden 
alueiden hoitaminen, erityiskalastusalueesta huolehtiminen, kalastuksen järjestäminen ja erilaisten 
lupien myöntäminen sekä kalojen istutukset. 

 
Vuonna 2021 vesikasvien niittojen erityisenä kohteena on vuodelta 2020 lykkääntyneet niitot. Ne 
toteutetaan ensisijaisesti venevalkamien läheisyydessä ja jokien suualueilla. Hoitokunta päättää 
kohteista tarpeen mukaan. Osakaskunta hankkii niittokaluston ja huolehtii omien alueidensa 
(jokialueilla vain keskiväylä) niitosta. Niiton toteuttamisen edellytyksenä on, että vesikasvien nosto 
vedestä on  mahdollista konevoimin (kourakuormain). Niitot pyritään toteuttamaan yhteistyössä 
rannanomistajien kanssa. Jos kiinteistön omistaja haluaa niiton rannan kohdalta, niin hän vastaa 
kustannuksista suoraan urakoitsijalle. Kiinteistönomistaja voi myös toteuttaa niiton, mutta siitä on 
ilmoitettava hoitokunnalle ja Ely-keskukselle sekä huolehdittava vesikasvien nostosta. 
 
Hoitokalastukseen osallistutaan Väliväylän hoitokalastusyhdistyksen kanssa. 
 
Venevalkamien ja muiden alueiden tarpeellisesta kunnostuksesta ja hoidosta huolehtii hoitokunta. 
 
Ely-keskuksen tilaama Väliväylän hoitosuunnitelman pitäisi valmistua 2021 kevään aikana ja vasta 
sen jälkeen nähdään vesialueiden kunnostus- ja hoitotoimenpidealueet ja niiden kiireellisyydet sekä 
myös kohteet,  joihin voi saada avustusta. Mukana ovat keskeneräiset Jyräänkosken ja 
Myllynkosken kutupaikkojen sorastus ja loppukunnostaminen. Hoitokunta tekee päätökset 
Jyräänkosken kulkureitistä sillan alitse ja opastetauluista perhokalastajia varten saatuaan raportin ja 
tiedon,  mitä Ely-keskus tekee alueella.  
 
Istutuksia tehdään  erityiskalastusalueelle ja mahdollisesti Lappalalle. Istutusvaltuus on enintään 
3000 euroa. Istutettavia lajeja ovat ainakin järvitaimen. Kunnostetuille pohjapatoalueiden 
kutupaikoille hankitaan taimenen mätirasioita ja yksivuotiasta taimenta. 
 
Kalastuksen valvonnan tilanteesta keskustellaan Valkealan-Utin yhteisalueen ja Pohjois-Kymen 
Perhokalastajien kanssa. Hoitokunta järjestää yhteistilaisuuden. 
 
Osakaskunta luopuu yhdessä Valkealan-Utin yhteisalueen kanssa kiinteistä pyydysmerkeistä. 
Jatkossa käytetään sähköisiä pyydysmerkkejä, jotka ostetaan osakaskunnan sivuilta verkkokaupasta 
tai myyjältä.  Pyydykseen laitetaan vain kalastajan nimi, osoite ja puhelinnumero. Valvoja voi 
tarkastaa sähköisestä luettelosta reaaliaikaisesti, onko kalastajan nimellä riittävä määrä 
pyydysmerkkejä. 
 
Nisoksen Natura-alueelle rakennetaan lintutorni ja mahdollisesti myös onkipenger venevalkaman 
kääntöpaikan jatkeelle. Jos rakentamiselle ei ole esteitä, niin hoitokunta vastaa projektin 
etenemisestä ja hankkii tarvittavat luvat, materiaalin ja urakoitsijat. 
 
Osakaskunnan, Valkealan-Utin yhteisalueen ja Väliväylän hoitokalastusyhdistyksen kanssa 
hoitokunta tutustuu suurempiin vesistöihin toimintavuoden aikana. 
 


