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Toimintasuunnitelma  vuodelle 2014 
 
Toimintaa jatketaan aikaisemmalla tavalla. Vuosikokous pidetään 
heinäkuussa ja hoitokunnan kokouksia  tarpeen mukaan. 
Osakkaille tiedotetaan vuosikirjeellä ja kokouskutsun liitteillä. 
 
Kalakantoja hoidetaan istutuksin ja pyritään ohjaamaan  Porin kalastusalueen kuha- ja 
meritaimen istutukset alueemme lähelle. Valtion velvoiteistutukset voidaan myös saada 
palvelemaan alueen kalakantoja. 
 
Kalastuslain 270/2012 muutokset, jotka tulivat voimaan 1.4.2012, edellyttivät muutoksia 
pyydysmerkkien ja kalastuksenvalvonnan osalta.  Valvonta pyritään hoitamaan ilman 
suuria kustannuksia ja asiassa odotetaan kalastusalueen linjauksia. 
 
Kalastusoikeuksia myydään alueen mökkiläisille ja ammattikalastajille, jotka kuuluvat on 1- 
tai 2-ryhmään. Kalastusoikeuden käyttäjiä informoidaan yleiskirjeellä. Kalastusoikeuden 
voimassaolo on sidottu vuosittain suoritettuun maksuun. Samoin on otettu käyttöön 
yhtenäinen pyydysmerkistö  alueella kalastaville, jotta luvalliset pyydykset erottuisivat jo 
lippumerkistä. Merkkien käyttöä seurataan. 
Osakkaiden kalastusoikeuksia ei rajoiteta. Kalastuslain muutoksista pyritään antamaan 
alueen kalastajille tietoa.   
 
Hylkeen pyyntilupa voidaan myöntää ammattikalastajille ja heidän avustajilleen 
hoitokunnan kokouksen päätöksellä. 
Seurataan alueen luonnon ja puhtauden kehitystä ja tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin. 
Toimitaan yhteistyössä kalatalousalan järjestöjen kanssa ja osallistutaan kalatalous- 
piirin  kokouksiin  ja muihin alaa sivuaviin tilaisuuksiin tarpeen mukaan. 
Osakaskunnan taloutta hoidetaan pienin kustannuksin tavoitteena nollatulos. 
 
Toiminnalla pyritään rakentamaan osakkaiden ja koko Wäkkärän huvilayhteisön 
viihtyvyyttä ja hyvää yhteistyötä. 
Yleisistä kalataloutta koskevista kalastuskunnan asioista tiedotetaan paikallislehdissä   
ja muissa tiedotusvälineissä. 
 
Osakaskunnan historiikin laatimista edistetään hankkimalla kuvia ja kirjoituksia ja 
laittamalla niitä nähtäville kotisivuille. 
 
Wäkkärän ja Norsvälssöön välisen salmen kunnostamista veneliikenteelle ja kalastukselle 
valmistellaan pyytämällä tarjouksia työstä ja   tiedustelemalla lupaprosessin edellytyksiä. 
 
Luokka 1 = mökkilupa 
>  



> - jossa maksu 25 euroa vuosi ja tämä mahdollistaisi laskuverkkojen ja 
> katiskojen käytön enintään 5 yksikköä yhtä aikaa  
>  
> Luokka 2 = kotitarvekalastajan lupa 
>  
> - jossa maksu 50 euroa vuosi ja pyydysyksiköitä saisi käyttää 
> enintään. 10 kpl 
>  
> Luokka 3 = ammattikalastajan lupa 
>  
> - hinnoitellaan ja sovitaan aina erikseen esimiehen kanssa ja koskee 
> kaikkia kalastuslain tarkoittamia ammattimaisia pyydyksiä 
>  
> Pyydysyksiköllä tarkoitetaan yhtä enintään 180 senttimetriä korkeaa ja 
> enintään 30 metriä pitkää verkkoa, katiskaa, uistinta tai koukkupyydystä 
 


