POHJOIS-KEITELEEN KALASTUSALUE

KERTOMUS
TILIKAUDEN 1.1. - 31.12.2015
TOIMINNASTA

VIITASAARI
2016

1. Hallinto ja kokoukset
Kalastusalueen kokous pidettiin Viitasaaren kaupungintalolla 22. huhtikuuta. Äänivaltaisia
kokousedustajia oli paikalla yhdeksän (9 hlöä) ja muita osallistujia seitsemän (7 hlöä).
Kalastusalueen kokouksessa vahvistettiin vuoden 2014 tilit ja tilinpäätös, hyväksyttiin
toimintakertomus sekä vahvistettiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio
kuluvalle vuodelle.
Hallituksen kokoonpano säilyi ennallaan. Hallituksen puheenjohtajana toimi Tuomo Toikkanen
Kymönkosken osakaskunnasta. Varapuheenjohtajana toimi Paavo Korhonen Haapaniemen
osakaskunnasta.
Hallituksesta Kalatalouden Keskusliiton valtakunnallisilla kalastusaluepäiville ei osallistujia
ollut. Keski-Suomen kalastusaluepäivään osallistui kalastusalueen isännöitsijä.
Opintomatkaa ei järjestetty.

Kalastusalueen hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä kolme kertaa.

Hallituksen kokoonpano vuonna 2015

Tuomo Toikkanen
Paavo Korhonen
Eeva Piesala
Pentti Boman
Ilkka Kemppainen
Kauko Närhi
Tapio Saarisilta
Martti Niskanen
Olli Urpanen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Kymönkosken osakaskunta
Haapaniemen ok.
Jurvansalon ok.
Keihärinkosken ok.
Taimoniemen ok.
Kymönkosken ok.
ammattikalastajat
virkistyskalastajat
Metsähallitus

Kalastusalueen isännöitsijänä toimi Jani Jokivirta. Isännöintiä hoidettiin yhteistyössä Ala- ja
Keski-Keiteleen, Kivijärven sekä Konneveden-Kuusveden kalastusalueiden kanssa.
Tilintarkastajina toimivat KHT Jukka Sorjonen (KHT –yhteisö SYS Audit Oy) ja HTM Tapani
Kärkkäinen (Tilintarkastus Riuttanen Oy). Varatilintarkastajat tarvittaessa ko. yhteisöistä.
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2. Talous
Toimintamäärärahaa kalastusalueelle myönnettiin 6.442 € (v. 2014 6.853 €).
Kalatalouden edistämismäärärahoja myönnettiin yhteensä 1.000,00 €. Edistämismäärärahoja saatiin
kalastuksenvalvonnan tehostamiseen.
Kalavesien omistajille maksettavia omistajakorvauksia kalastusalueelle myönnettiin 4.611 € (v.
2014 4.926 €).
Kalavesien omistajille maksettavia vuoden 2013 viehekalastusmaksuvaroja (läänikohtainen
viehekalastuslupa) jaettiin yhteensä 7.546 € (v. 2012 varat 7.429 €).
Luvanmyyntituloja kalastusalueelle kertyi 7.096 € (alv. 0 %). Vuonna 2014 lupatulot olivat 8.661 €
(alv. 0 %).

Kalastuslupamyynti:
v. 2015

v.2014

v.2012

v.2011

v.2010

v.2009

viikkolupa

31 kpl

31

13

11

13

17

vuosilupa

54 kpl

68

77

75

64

68

yht.

85 kpl

99 kpl

90 kpl

86 kpl

77 kpl

85 kpl

koko Keiteleen lupa

84 kpl

98

100

80

55

43

ka. 1-4 yhteislupa

80 kpl

75

78

76

62

68

seurat, kilpailut ym.

1.570 €

1.806 €

1.998 €

2.063 €

yht.

164 kpl

173 kpl

178 kpl

156 kpl

1.822 €
194 kpl

1.751 €
196 kpl

3. Viehekalastusluvat ja markkinointi
Kalastusalueen viehekalastuslupahinnat ovat yhteneväiset Ala- ja Keski-Keiteleen kalastusalueen
kanssa.
Kalastusalue on solminut luvanmyyntisopimukset ”Kalakortti.com” –nettikaupan,
sekä
”Kalapaikka.net” verkkosivuston kanssa. Kalastusalueella on omat internetsivunsa, joiden
yhteydessä myös osakaskunnilla on omat sivustonsa.
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Jokaiselle kalastusalueen kalastusluvan lunastaneelle jaettiin kalastuslupa-aluetta, lupahintoja sekä
alueen palveluja esittelevä kalastusalue-esite. Lisäksi kalastusalue oli esillä Keski-Suomen
Kalastuspaikkaoppaassa.
Pohjois-Keiteleen kalastusalue, yhdessä Ala- Keski-Keiteleen kalastusalueen kanssa, päätti korottaa
viehekalastuslupahintoja 1.1.2016 alkaen.

Viehekalastuslupahinnat 1.1.2016 alkaen;
15 € / 7 vrk / hlö
50 € / kalenterivuosi / hlö
60 € / kalenterivuosi / hlö

Viikkolupa
Vuosilupa
Koko Keitele

Kalastusalueiden 1-4 yhtenäislupa 100 € / kalenterivuosi / venekuntakohta
Seurojen jäsenuistelu
Kilpailuluvat

10 € / jäsen
5 € / venekunta / kilpailu

Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

4. Kalastusalueen arvonlisäverovelvollisuus
Pohjois-Keiteleen kalastusalue on harjoittamastaan toiminnasta (kalastusoikeuksien myynti,
kalakantojen ja –vesienhoito) arvonlisäverovelvollinen.
Alv. -saamisia kertyi vuodelta 2015 yhteensä noin 770 €.

5. Istutukset
Kalastusalueen lohikalanistutuksia suoritettiin Keiteleeseen. Järvitaimen pienpoikasia, kuhaa, siikaa
tms. kalalajia ei kalastusalue istuttanut.
Rapuistutuksia ei suoritettu.

Kalastusalueen istutukset

Järvitaimen 2 v. (247 mm)
21.5. Keitele

1 195 kpl
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6. Sähkökoekalastukset
Kalastusalue ei suorittanut poikasseurantaan toimintavuonna.

7. Järvitaimenen elinkierron (ja kuhakantojen) turvaaminen
Vuona 1999 kalastusalue aloitti toimet verkkokalastuksen ohjaamiseksi kestävämpään suuntaan.
Tällöin kalastusalue tiedotti osakaskuntia verkon silmän solmuvälin vaikutuksesta saaliskalan
kokoon sekä taimenen ja kuhan lisääntymiseen sekä järjesti luento- ja keskustelutilaisuuden asiaa
koskien. Seuraavana vuonna kalastusalue esitti alueensa osakaskunnille kirjallisia toimenpideehdotuksia verkkokalastuksen järjestämisestä Keiteleen ja Muuruejärven selkävesialueilla sekä
Kolima-Keitele ja Kivijärvi-Keitele –koskireiteillä.
Vuodesta 1999 osakaskunnat ovat asettaneet vesialueillensa verkon silmäkokoa koskevia
rajoituksia. Useimmiten rajoitukset koskevat nk. välikoon verkkojen (31-54 mm) käytön
rajoittamista. Useat päätökset astuivat voimaan 1 – 3 vuoden siirtymäajan jälkeen.
Uuden kalastuslain ja -asetuksen astuttua voimaan 1.1.2016 purkautuivat kalastusalueiden asettamat
alamittapäätökset. Uuden lain mukaisesti kalastusalueilla ei ole oikeutta asettaa kalastusasetuksessa
määrätyistä mitoista poikkeavia alamittoja eikä esim. verkon solmuvälirajoituksia.

8. Kalastuksenvalvonta
Pohjois-Keiteleellä kalastuksenvalvontaa suoritettiin ammattivalvojien sekä kalastusalueen omien
valvojien toimesta.
Ammattivalvojat suorittivat yhteensä kolme (3) valvontaiskua Keiteleellä. Valvontaa suoritettiin
heinä- ja elokuussa. Valvonnan aikana tavattiin viisikymmentäneljä (54) asiakasta sekä tarkastettiin
kolmekymmentäyksi (31) verkkoa ja kaksi katiskaa. Yhdelle kalastajalle kirjoitettiin näyttömääräys
kalastuksenhoitomaksun puuttumisen johdosta.

9. Vesistönhoito ja muut toimet
Vesikasvuston niittoja tai muita vesistönhoitotoimia ei toimintavuotena kalastusalueen toimesta
suoritettu tai rahoitettu.
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Isännöitsijä

Hallituksen puheenjohtaja

Jani Jokivirta
Kauppakatu 19 b
PL 112
40101 Jyväskylä
p. 0400 732 508
jani.jokivirta@ahven.net

Tuomo Toikkanen
Hämäläntie 30
44640 Kymönkoski
p. 0500 705 114

www.pohjoiskeiteleenkalastusalue.fi
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