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HIITOLANJOKI-YHDISTYS RY

JÄSENKIRJE 2018
(Huom! Sisältää jäsenmaksulaskun)
HALLITUS 2017 (vuosikokous 2018 – hallituksen toimikausi vuosikokoukseen 2019 saakka)
Puheenjohtaja
Sihteeri
Jäsenet

Varajäsenet

Mikko Europaeus
Hanna Ollikainen
Jari Kontiokorpi
Hannu Lattu
Hannu Toivanen
Matti Vaittinen
Jari Kiljunen
Jarmo Kojo

JÄSENMAKSUT VUONNA 2018

mikko.europaeus@gmail.com puh. 050 468 9758
hanna.ollikainen@ekarjala.fi
jari.kontiokorpi@pp.inet.fi
hanski.lattu@gmail.com
hannuanterotoivanen@gmail.com
matti.vaittinen@gmail.com
jari.kiljunen207@gmail.com
kojo.jarmo@kolumbus.fi
henkilöjäsen
yhteisöjäsen
yritysjäsen

20 €
30 €
50 €

Maksu yhdistyksen tilille FI25 5428 0820 0222 37 31.12. 2018 mennessä. KIITOS!
Mikäli tarvitset laskutositteen jäsenmaksusta kirjanpitoa varten, voit tulostaa jäsenkirjeen 3. sivulta.

PYSYTHÄN JÄSENENÄ!
Yhdistys ei lähetä erillistä laskua, jäsenten toivotaan maksavan jäsenmaksut tämän jäsenkirjeen perusteella.

AJANKOHTAISTA HIITOLANJOELTA
Vuosikokous 23.5.2018 ja yhdistyksen hallituksen kokoukset
Hiitolanjoki-yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Kojon kodalla
Änkilänsalolla. Tilaisuuden aluksi kuultiin erikoistutkija Jorma Piirosen esitys
Elinvoimainen järvilohi -hankkeesta. Piironen tiedusteli myös yhdistyksen kantaa
Hiitolanjoen emokalapyyntikokeilusta, joka liittyy hankkeen tavoitteeseen rikastaa
Saimaan järvilohen geeniperimää risteytyksillä monimuotoisten lähikantojen kanssa.
Pyyntikokeilu todettiin mahdolliseksi yhteisellä näkemyksellä. Kokouksessa käsiteltiin
sääntömääräiset vuosikokousasiat. Hallituksen jäsenet ja jäsenmaksut näkyvät yllä.
Seuraava vuosikokous pidetään toukokuussa 2019. Kokousajankohta ja -paikka
ilmoitetaan keväällä. Yhdistyksen hallitus kokoontui muutamia kertoja vuonna 2018.
Lahnasenkosken patosuunnitelmat ja lupaprosessi
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö jätti keväällä Etelä-Suomen aluehallintovirastolle
lupahakemuksen, joka mahdollistaa voimalaitoksen toiminnan lopettamisen, padon
madaltamisen 0,5 metrillä ja kalatien rakentamisen padon ohi. Kuulemisen aikana
tulleisiin huomautuksiin on annettu vastineet ja AVI:n lupapäätöstä odotetaan
vuodenvaihteen tienoilla. Muutostöiden aloituksen ajankohta riippuu siitä, tuleeko luvasta
valituksia ja myös rahoituksen kokoon saamisesta. Yhdistyksen hallitus seuraa tilannetta
ja sen jäseniä on osallistunut vuoden 2018 aikana mm. Lahnasenkosken katselmuksiin.
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Kalatieprosessi
Hiitolanjoen kalatieprosessi on käynnissä enää Hiitolanjoen Voima Oy:n kohdalla.
Yhtiö on valittanut AVI:n päätöksestä Kangaskosken ja Ritakosken voimalaitoksia
koskevien kalatievelvoitteiden osalta. Valitukset ovat vuoden 2018 lopussa sisällä
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja niiden käsittelyaikataulusta ei ole tarkempaa tietoa.
Koskioikeusprosessi
Änkilän osakaskunta on valittanut Etelä-Suomen aluehallintoviraston vuonna 2015
antamista koskivoiman korvauspäätöksistä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Päätösten
aikataulusta ei ole tarkempaa tietoa. Päätöksiä voi hakea Aluehallintoviraston Ahtilupapalvelusta https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/ kunnan hakusanalla ”Rautjärvi”.
Kalauutisia
Elinvoimainen järvilohi -hankkeeseen liittyvä tutkimusryhmä suoritti syyskaudella 2018
Laatokan järvilohen emokalapyyntiä Kangaskoskella. Vaikka joitakin kaloja onnistuttiin
saamaan ja sumputtamaan, kokonaismäärä jäi vaatimattomaksi (< 10 kpl), joten työ jäi
ainakin toistaiseksi vielä yritykseksi. Matti Vaittinen yhdistyksestä seuraa tilannetta.
Loppuvuodesta 2018 Hiitolanjoen Kangaskosken kutukäyttäytymisseurantaa ei ole
päästy tekemään yhdistyksen toimena. Tietoja tästä, kuten myös kalastusluvista vuodelta
2018, tullaan kuitenkin selvittämään yhdistyksen yhteyksillä vuoden 2019 aikana.
Hiitolanjoen kalastuslupakäytäntöä on muutettu vuoden 2016 aikana kalastuslain
uudistamisen yhteydessä. Ajantasainen tieto löytyy nyt esimerkiksi paikallisen
Innasennurkan-Kaljusenkylän kyläyhdistyksen tiedottamana osoitteesta:
http://www.inka-kylayhdistys.fi/files/documents/kalastuslupakaytanto_20160515.pdf
Rautjärven matkailuyhdistys perustettu

Rautjärvelle on perustettu kuluneena vuotena uusi matkailuyhdistys, Rautjärven matkailu
ry. Se pyrkii edistämään kunnan ja alueen matkailua, kehittämään matkailuyrittäjyyttä ja
myymään paikallisia matkailutuotteita. Hiitolanjoki-yhdistys on liittynyt tämän yhdistyksen
jäseneksi ja yhdistyksen puheenjohtaja Mikko Europaeus on valittu sen hallitukseen.
Vesitien vaeltajat -hanke
Yhdistys on saanut Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiöltä apurahan (3000 €) Vesitien
vaeltajat -hankkeeseen (anottu 25 000 €). Mikko Europaeuksen ideoima ja alustavasti
valmistelema hanke liittyy Hiitolanjoen vesistöalueen vanhojen vesireittien kokeelliseen
tutkimukseen. Hankkeen tutkimukseen on tullut pieni avustus (300 €) myös Rautjärven
kunnalta. Hankkeen sisältöjä voidaan ajatella kauaskantoisemmin osana Rautjärven ja
Etelä-Karjalan matkailun taustatoimintaa (Geopark, matkailuyrittäjät ym.).Vuonna 2018 ei
ole vielä ehditty juurikaan paneutua hankkeeseen, joten sen suunnittelua ja mahdollisesti
myös toimia jatketaan vuoden 2019 aikana. Tavoitteena on laajemman rahoituspohjan
hankkiminen ja mahdollinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Tätä selvitetään edelleen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hiitolanjoen kotisivu ja perustiedot löytyvät osoitteessa: www.hiitolanjoki.fi
Ajankohtaista myös Hiitolanjoen FACEBOOKISSA: https://www.facebook.com/Hiitolanjoki
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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JÄSENMAKSU 2018
Hiitolanjoki-yhdistys ry
Y-tunnus: 2042771-4

Simpeleen Osuuspankki FI25 5428 0820 0222 37

JÄSENMAKSU 2018
henkilöjäsen 20 €
yhteisöjäsenen 30 €
yritysjäsen
50 €

Maksaja

Käytä maksaessasi viitenumeroa 44040

Eräpäivä 31.12.2018

Maksun summa 30,00 €

