Karvian kalastuskunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2007
Tulot :
Lupamaksut
Vesialueen omistajakorvaus
Viehekalastusmaksuja
Vuokratuloja
Kala-ilta
Nostetaan Vapon korvausta
Yhteensä

4000 €
900 €
2810 €
140 €
200 €
5000 €
13050 €

Menot:
Kalaistutukset
6200 €
Marjasuon rannan veneenlaskupaikka
3000 €
Muut menot
1300 €
Kulukorvaukset
750 €
Hoitokalastuskulut
400 €
Katiskat 11 kpl
1100 €
Laavu kalastajille Ämmäsaareen
300 €
Yhteensä 13050 €

( 4500 € Karvianjärvi 500€ Rastiainen )

(10 Rastiaseen ja yksi arvontaan)

Kalaistutukset:
Kantinkoskeen
1000 €:lla
600 €:lla

kirjolohta, kolmessa osassa
harjusta

2000 €:lla
2000 €:lla

Madetta Ilveslahteen, josta osa Rastiaisiin
Kesän vanhaa siikaa (Pyhäjärven)

Karvianjärveen

Nostetaan Vapon kalataloudellista korvausta 4500 €. Karvianjärven istutuksia varten ja 500€
Rastiasjärven hoitokalastuskatiskoiden hankintaan.
Jos on saatavilla Karvianjoen omaa purotaimenkantaa, istutetaan sitä 600 €:lla eri kohteisiin.
Sijoitetaan “ mato-onginta kielletty “ - kyltit Kanttinkosken sillalle ja Korialle kentälle.

Hoitokalastus
Karvianjärven hoitokalastus lopetetaan toistaiseksi, koska se ei viimekesänä ei enää tuottanut tulosta.
Jos hoitokalastajalla on kuitenkin intoa jatkaa, annetaan heille hoitorysät käyttöön.
Viritetään rysä Kirkkojärveen, jos kalaa tulee, viritetään myös toinen paunetti.
Ostetaan 11 kpl Wege-katiskoita, joista 10 laitetaan Rastiaisjärveen roskakalan poistoon, yksi arvotaan
kalastusluvan lunastaneiden kesken.
Suoritetaan koeravustus, mutta tavoitteena on kuitenkin ravustuksen salliminen karvialaisille.

Veneenlaskupaikka Marjasuon rantaan
Käytetään viehekalastusmaksuista palautettuja varoja 3000 €:a Marjasuon rannan kunnostustöihin.
Sihteeri kysyy maanomistajan luvat kunnalta sekä anoo kuntaa rakentamaan sinne puuseen.

Rantaan on tarkoitus tehdä veneille vesillelaskupaikka. Suunnitelmat laatii Aaro Mäenpää, Esko
Viitaniemi ja Vesa Raiskio. Mestarina toimii Aaro Mäenpää.
Rannan parkkipaikkaa laajennetaan ja kunnostetaan autolla ajokelpoiseksi. Tie kiertäisi “kalakopin” ja
mahdollistaisi luontevan veneenlaskun.

Muut
Järjestetään perinteinen kalailta yhdessä Sarvelan kyläyhdistyksen kanssa Soutajanniemen uimarannalla.
Kaikkien kalastusluvan ostaneiden kesken arvotaan yksi Weke- katiska.
Laaditaan kalastuskunnan kalusteluettelo, sekä tarkistetaan vakuutukset.
Kokeillaan troolausta uudella troolilla.
Poistetaan Kantinkoskeen kaatuneita puita.
Rakennetaan Ämmäsaareen kalastajille laavu yhdessä Ämmäsaari toimikunnan kanssa. Järjestetään
talkoot
Nostetaan Vapon korvauksesta 5000 €
Kalastuskunnalle oma domain, ja uusitaan kotisivut. Sihteeri tekee.
Syksyllä laaditaan tarvittaessa lisätalousarvio.
Järjestetään Yläkoulun oppilaille kalastuspäivä Kantin koskella.
Jos mahdollista, merkataan muutama paha karikivi niiden vaarallisuuden takia.
Lauri Yliselle tilataan yhä kalastuslehti
Laitetaan Karviajärven kartta laminoituna Ämmäsaareen ja uimarannoille.
******************
Yhteydenotot:
Vesa Raiskio
Sarapohjantie 98
39930 Karvia
vesa.vihtori@gmail.com

