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HALLINTO
Kalastusalueen kokous
Kalastusalueen vuosikokous pidettiin Vuorihotellissa (Ellivuori) 11.11.2015. Kokouksessa
oli läsnä 26 henkilöä ( joista 3 ilman äänioikeutta ) edustajien kokonaisäänimäärä
oli 26 ääntä. Viranomaisedustajana Pojois-Savon Ely-keskuksen kalatalousryhmä Hannu Salo
Neuvontajärjestö Pirkanmaan kalatlouskeskus ry:tä edusti Päivi Pyyvaara. Kalastusalueen
hallituksen jäsen Kimmo Rintala joka toimi kokouksen sihteerinä.
Toiminta alueen edustajuus 62 %
Vesialueen omistajille jaettavista kalastuksenhoitovaroista vuodelta 2015 ja viehekalastusmaskuvaroista 2014 käsiteltiin jakoperusteet ja vahvistettin ,jakosumma vahvistui
kalastuksenhoitomasuvarojen osalta. Viehkalastusmaksu 2014 jakosumma oli avoin viranomaisketjun käsittelystä johtuen. Valtuutettiin kalastusalueen hallitus hoitamaan jakolistaus varojen
saavuttua . Sekä täytäntöön pano.

Kalastusalueen hallitus
Hallituksen kokouksia kertomusvuonna oli viisi kappaletta ja asioita kirjattiin
42 pykälään. Tärkeimmät asia ryhmät olivat kalastusalueen lakisääteiset tehtävät ja
kalataloudellista edunvalvontaa useassa roolissa. Osakaskuntien toimintoja avustettiin
ja osakaskuntien yhdistymis prosesseissa edistyttiin hyvin.
Hallituksen jäseninä toimivat ( suluissa osallistuminen)
Hallituksen puheenjohtajana Esko Piranen ( 5/5 ), Varapuheenjohtajana Jukka Pulakka
( 5/5 ) , Jäseninä Antti Ala-Pappila ( 4/5 ) , Martti Kuparinen ( 4/5 ), Mikko Ollila (5/5 ),
Kimmo Rintala ( 5/5) kokousten sihteerinä ja Ismo Autio ( 5/5).
Toimihenkilöt
Kalastusalueen isännöitsijän tehtävät hoiti Esko Piranen. Kalastusalueen tilit hoidettiin
Tilitoimisto Leena Nieminen Oy:ssä Päivi Keihon toimesta. Tilintarkastajana toimi Erkki
Nuutila E-tilit Finland Oy:stä. Kalastusalueen toimisto oli vuokralla Taina ja Markku
Erkkilältä.
Avustukset
Kalastuksenhoitomaksuvaroista Hämeen Ely-keskuks myönsi toiminta-avustusta
8312 euroa ( edellisenä vuonna 8928 euroa) lisäksi Kuhanlisääntymisiän määritys - ja
Täpläravunistutusten tuloksellisuushankeille saatiin avustusta (n. 3000 eur)

VARSINAINEN TOIMINTA
Osakaskunnat
Kalastusalueen vesialueen muodostavat vesialueen omistusyksiköt , pääaosin osakaskuntia.
Omistusyksiköiden ns. oikeillisten tietojen saanti on häirinnyt kalastusalueemme toimintaa
koko toiminta historian ajan. Nyt kiinteistö rekisterin uskotaan olevan ajantasaisen. Varat ovat
omistusyksiköittäin jaettuna , taseenvieraassa pääomassa tai maksettuna osakaskuntien tileille.
Osakaskuntien toimeksiantotehtäviä otettiin ja hoidettiin merkittävimpinä , reittiveden yhteislupa järjestelmä ja osakaskuntien yhdistyminen jossa eristyttiin .
Kalastuslupamyynti
Osakaskuntien valtuutuksin hoidettiin Houhajärven , Ylistenjärven ja pääreittiveden yhteislupajärjestelmän toiminta. Liite 3
Lupien myynti toiminta kalapassi.fi verkkokaupassa toimi hyvin, tavoitteena siirtää
myynti täysin tähän myyntikanavaan.
Kilpailulupiin oli joitain tarpeita mm. Majava Cup osakilpailut , Vuk onki ja pilkki
tapahtumat.
Osakaskuntin omin toimin mm. Siuronkosken - , ns. Suoniemenyhteis – ja Kilpikoskenyhteislupien alueille.
Kala –ja rapuistutukset
Kalastusalueen toimita alueele suoritetut istustapahtumien yksityiskohtainen tiedot
Ely-keskuksen kalatalous yksikön istusrekisterissä vuodelta 2015.
Vesistön muutajat ja pilaajat suurimpina rahoittajina.
Liite 4 lajijakauman esittely.
Edunvalvonta
Kalastusalueelle / Osakaskunnille vuoden aikana lausuntopyyntöjä mm. Ympäristölupa
käsittelyihin ( päästöt , rakentaminen, muuttaminen , alueen käyttö jne ) joihin reakoitiin.
Vesienhoito-ohjelman vesipuitedirektiivin ohjeistus prosessiin osallistuttiin edustajana
Jukka Pulakka. Kokemäenjoen kalakantojen seurantaryhmän työskentelyyn osallistuttiin.
mm.
kokous Kokemäellä ja purojen kunnostus Vaunujoella etenemässä..
Kalatalouden keskusliiton ja Elyn kalastusaluepäivillä olimme edustettuna..
Suunnittelu ja tutkimus
Kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman ohjattavuutta toteutettiin ja seurattiin
toimintaympäristön muutosta arvioiden tulevien toimien tarvetta.
Kokemäenjoen kalakantojen seurantaryhmässä tutkimusta ja seurantaa toteutettiin.
Kokemäenjoen vesiensuojeluyhristys ry tuottaa vuosittain tieto mm. kirjanpitokalastaja
ja kalastaja tiedusteluilla. Kuhan lisääntymis iän määritys hanke jatkui
Matkailukalastuksen vaikuttavuuden kasvattamiseen tähtääviin toimiin panostettiin.
Kokoukset kurssit
Kalatalouden keskusliiton ja Pojois-Savon Ely-keskuksen vuotuisille päiville osallistuttiin
( 2 + 3 henkilön voimin )
Pirkanmaan kalatalouskeskus ry:n tilaisuuksiin osallistuttiin.

Tiedotus
Kalastusalueen päätiedotus kanavana toimi www.vammalanseudunkalastusalue.net
kotisivut. Paikallislehtien välityksellä osakaskuntienyhdistymis , valvonta ja muuta
vesitösidonnaista asiaa kirjoitettiin ja kuvin elävöitettiin.
Kalastuksen valvonta
Kalastuksen valvonta suoritettiin 10 tutkinnon suorittaneen valvojan toimesta
Antti Ala-Alapappilan toimiessa vetäjänä. Tilastoa liite 4
Valvonta suunnattiin yleiskuvan muodostamisen vahvistamiseksi kalastusalueemme
palautetta tuottavien toimien ja alueiden todellisuus kuvan todentamiseen.
Oikeus prosesseihin johtaneita toimia ei käynnistetty.
Muu toiminta
Kalastusaluetoimintaa ohjaavan lainsäädäntötyön muutoksen valmistelu vaiheita pohdittiin
näkökulmastamme . Yritettiin viestittää tahtotilaamme eri toimija portaille.
Uusikalastuslaki ja asetus tulivat käsitellyksi maamme Eduskunnassa kertomusvuoden
aikana. Uusilainsäädäntö voimaan 01.01.2016 alkaen.
Kalastusalueen jalostuminen Kalatalousalueeksi kolmen siirtymävuoden aikana on
käynnissä.

Kalastusalueen hallitus

