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Kalastusalueen nettisivut ovat avautuneet
Sivuihin voi käydä tutustumassa osoitteessa: www.ruovedenkuorevedenkalastusalue.fi
Tutustukaa erityisesti osakaskuntakarttoihin ja oman osakaskuntanne rajoihin sekä vesialueisiin.
Kartat löytyvät etusivun yläpalkista kohdasta ”osakaskunnat” ja sieltä pääsee edelleen tarkempaan
karttaan kunnan nimeä klikkaamalla. Pyydämme ilmoittamaan mahdollisista virheistä ja
korjauksista isännöitsijälle mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin 10.5.2013 mennessä. Myös
parannusehdotuksia ja toivomuksia sivujen suhteen saa esittää. Kalastusalue on myös Facebookissa.
Kuhan istutuskielto reittivedellä jatkuu vielä 2013
Kalastusalue on vuosikokouksessaan 2011 päättänyt kieltää kuhan istutukset reittivedellä vuosina
2012-2013. Istutuskielto on osa kalastusalueen tekemää selvitystä, jonka avulla pyritään saamaan
selville, lisääntyykö kuha luontaisesti Ruoveden-Kuoreveden kalastusalueen reittivesissä.
Selvitykseen liittyen tehtiin kesällä 2012 kuhan poikasten verkkokoekalastukset. Tulokset olivat
melko huonoja, johtuen osaksi kuhan kannalta erittäin huonosta kesästä. Koekalastusraportti on
luettavissa kalastusalueen nettisivuilla.
Kuhan alamitan nosto kalastusalueen vesillä Keurusselällä ja muut rajoitukset
Kalastusalueen kokouksessa 2011 päätettiin nostaa kuhan alamitta 45 cm:iin Keurusselän alueella
Ruoveden-Kuoreveden puoleisella vesialueella niin, että Ukonselän suuntaan rajana on:
Lietunniemen kärki-Iso-Sorvanen-Viitalanniemi. Muille Ruoveden-Kuoreveden kalastusalueelle
suositeltiin 50 mm verkon solmuvälirajoitusta sekä kuhan alamittasuositusta 45 cm.
Sähkökoekalastuksia kunnostetuilla pienvesillä
Yhteistyössä kolmen kalastusalueen kanssa tehtiin sähkökoekalastuksia kunnostetuilla virtavesillä.
Meidän kalastusalueellamme tutkittiin Pärjänoja, Enonjoki ja Myllyoja Vilppulassa. Tavoitteena oli
kartoittaa, ovatko kunnostukset tuottaneet tulosta ja onko vesiin tehdyt taimenen istutukset
onnistuneet. Tulokset olivat huonoja; vain Pärjänojan alajuoksulta saatiin yksi taimen saaliiksi.
Kaikkiaan saaliiksi saatiin 16 taimenta muilta kalastusalueilta. Kalastusalueet päättivät, että näiden
yksilöiden DNA määritetään kalojen alkuperän selvittämiseksi. Vuoden 2011 lopussa tehdyssä
maastokartoituksessa kävi ilmi, että osa kohteista vaatisi vielä lisäkunnostusta ja myös
sähkökoekalastuksen yhteydessä arvioitiin, että osassa kohteista ei ole riittävästi sopivaa
poikasaluetta 1-2-vuotiaille poikasille. Tämä heikentää selvästi istutusten onnistumista. Virtain ja
Näsijärven kalastusalueet ovat aloittaneet kokeilut taimenen mätirasiaistutuksilla ja kalastusalue
odottaa näistä saatavia kokemuksia ja tuloksia. Ennen seuraavia isoja panostuksia on kuitenkin
kohteet vielä kartoitettava ja mahdollisesti kunnostettava niin, että poikasille sopivia alueita on
virtavesissä riittävästi. Sähkökoekalastusten yhteenvetoraportti on myös luettavissa kalastusalueen
nettisivuilla.
Muutoksia lupa-alueisiin
Väärinmajan khy:n luvanmyynti on käynnistynyt. Luvanmyyntipisteinä ovat Anita Viljamaa,
Ruovedellä, Ruhalan SEO ja Veini Ruhalan lomamökit Väärinmajassa. Lupa-alue kattaa noin 500
ha Väärinselän alueelta reittiveden puolella. Kalastusmääräykset ja kartta lupa-alueesta on
ladattavissa kalastusalueen nettisivuilta.
Murole-Kauttu-Syvinki-pyydyslupa-alueet yhdistyivät yhdeksi, Murole-Syvinki-lupa-alueeksi.
Ostamalla minkä tahansa yhtenäislupa-alueeseen kuuluvan osakaskunnan luvan, saa kalastaa
kaikkien lupa-alueeseen kuuluvien osakaskuntien alueella. Alueen lupaesite valmistui viime kesänä
ja sitä on saatavilla luvanmyyntipisteissä (esim. Anita Viljamaa, Jäminkipohjan Grilli, PK-varaosat
ja Vinhan kirjakauppa). Esite on ladattavissa myös kalastusalueen sivuilta kohdasta ”kalastusluvat”.

Kalastusalueella käynnissä runsaasti hankkeita
Kalastusalueen toiminta on tänäkin vuonna aktiivista. Erilaisia hankkeita on käynnissä ja ohessa on
lyhyet esittelyt käynnissä olevista hankkeista. Kalastusalue pyytää osakaskunnilta osallistumista
hankkeiden rahoitukseen. Vaikka kaikki hankkeet eivät suoraan kohdistu yhden osakaskunnan
alueelle, on niillä laajempaa vaikutusta koko alueen kalastoon ja kalatalouteen (esim. kuhan
verkkokoekalastukset). Tämän kirjeen mukana tulee lomake, jolla osakaskunta voi ilmoittaa
halukkuutensa osallistua erilaisiin hankkeisiin. Lomake pyydetään palauttamaan toukokuun
loppuun mennessä mukana olevalla palautuskuorella. Tiedot voi toimittaa myös sähköpostilla
kalastusalueen isännöitsijälle.
Savikosken kunnostus käynnistymässä
Savikoskelle Vilppulaan on laadittu kunnostussuunnitelma ja hankkeesta on tehty
vesistörakentamisilmoitus Pirkanmaan Ely:een. Mikäli hanke voidaan toteuttaa
ilmoitusmenettelyllä, alkavat työt kesän loppupuolella. Hankkeeseen tarvitaan vielä
lisärahoitusta ja myös talkootyöapua. Hankkeesta vastaa Ajostaipaleen osakaskunta ja
kalastusalue on mukana hankkeen hallinnoinnissa. Lisätietoja mm. Reijo Poikonen 0405029909 tai isännöitsijältä. Suunnitelma on myös luettavissa kalastusalueen nettisivuilta.
Kuhan poikasten verkkokoekalastukset
Kuhan poikasten verkkokoekalastuksia jatketaan vielä kesällä 2013. Koekalastukset
keskittyvät tällä kertaa Vilppulaan, Kuoreveteen ja Kerteselkään, mutta koekalastuksia
voidaan tehdä myös muilla alueilla, jos osakaskunnat ovat niistä kiinnostuneita ja osallistuvat
hankkeeseen myös rahallisesti. Vaikka omalla alueella ei olisikaan potentiaalisia
koekalastuspaikkoja, voivat osakaskunnat jättää varoja myös muualla tehtäviin
koekalastuksiin.
Kertejoen kartoitus ja sähkökoekalastus
Kertejoki on aikoinaan kunnostettu kohde ja saatujen tietojen mukaan joessa voisi olla
lisääntyvä taimenkanta. Tämän selvittämiseksi joki on tarkoitus kartoittaa sekä
sähkökoekalastaa. Mikäli joessa on taimenta, selvitetään myös niiden DNA:sta, mitä kantaa
ne ovat. Tällöin tarvittaessa voidaan ryhtyä mahdollisiin suojelutoimenpiteisiin kannan
säilymisen turvaamiseksi. Omarahoitusosuuden kattamiseksi tarvitaan vielä osakaskuntien
rahallista avustusta sekä talkootyötä.
Pärjänojan kalastuskieltokylttien hankkiminen
Kalastusalueen saamien tietojen mukaan Pärjänojalla kalastettaisiin melko tiiviisti Elykeskuksen asettamasta kalastuskiellosta huolimatta. Kalastusalue on päättänyt, että virallisten
kieltomerkkien lisäksi ojan varteen hankitaan lisäkieltokylttejä, joissa selkokielellä
ilmoitetaan, että kalastus on alueella kielletty. Kyltit hankitaan ja asennetaan
mahdollisuuksien mukaan kesän aikana. Kalastuslain uudistuksen mukaan kalastusalueen
valtuuttamilla valvojilla on oikeus valvoa kalastusta myös niiden osakaskuntien alueilla, jotka
eivät ole erikseen valvontaa siirtäneet kalastusalueen tehtäviksi. Kalastusalue on päättänyt,
että Pärjänojalla tullaan tekemään kesän aikana valvontaa. Kohteen kunnostaminen ja kalojen
istuttaminen ei ole kovinkaan kestävällä pohjalla, mikäli istukkaat pyydetään saman tien pois.
Pahinta on tietenkin vaarantaa ojan mahdollinen oma taimenkanta.
Tampereen kalamarkkinat 19.-21.4. Laukontorilla
Kalastusalue on mukana myös Tampereen kalamarkkinoilla ja se esittelee toimintaansa
perjantaina 19.4. Näsijärven reitin kalastusalueet ovat esillä koko viikonlopun tapahtuman
järjestäjien, Pirkanmaan kalatalouskeskuksen, teltassa. Tervetuloa nauttimaan kalaruuista ja
keskustelemaan kalastuksesta!
Valtakunnallinen kalastuksenpäivä keskiviikkona 29.5.2013
Ruoveden-Kuoreveden kalastusalue järjestää Ruoveden koulun oppilaille kalastuspäivän.
Tapahtuma on osa valtakunnallista kalastustapahtumaa ja tavoitteena on yrittää

maailmanennätys ongintaa (mahdollisimman paljon onkijoita samana päivänä eri puolella
Suomea). Lisäksi on neuvoteltu mahdollisesti Jäminkylän ja Visuveden koulujen
osallistumisesta. Tapahtuman järjestelyistä vastaavat Eero Lehtinen ja Taisto Lumme. Ottakaa
yhteyttä järjestäjiin, talkoolaisia tarvitaan mukaan!
Kalastuksenvalvontaa tehostetusti!
Kalastusalueella on kuusi ely-keskuksen tentin hyväksytysti suorittanutta valvojaa, jotka
kalastusalue on valtuuttanut valvomaan kalastusta ja ravustusta koko kalastusalueen
vesialueella. Kalastusalue on hakenut valvontaan avustusta myös harkinnanvaraisista
määrärahoista. Kalastuskaudella on tarkoitus järjestää yksi, erityinen yhteisvalvontapäivä,
jolloin järvelle pyydetään myös tiedotusvälineiden edustajia. Osakaskunnat voivat osallistua
valvontaan ja tilata kalastusalueelta valvontaa myös omalle vesialueelleen. Erillistä
valtuutusta ei tarvita, mutta osakaskunnan tulee toimittaa valvojalle selvät
kalastusmääräykset, mitä alueella tulee noudattaa sekä sopia esim. takavarikointien
suorittamisesta.
Kalastuksenvalvojille koulutusta
Pirkanmaan kalatalouskeskus ry järjestää ensimmäisen asteen valvojakoulutusta la 8.6.2013 klo 9
alkaen Tampereella kalatalouskeskuksen tiloissa. Koulutus on tutkintoon tähtäävä ja sen jälkeen on
mahdollista osallistua Ely-keskuksen valvojatenttiin. Kurssin hinta on 40 € (sisältää aamu- ja ipkahvit), lounas omakustanteinen. Ilmoittautuminen: paivi.pyyvaara@ahven.net tai 0500-760 953.
Valokuva mukaan valvojakortti varten.
Muistutus: Pyydysten merkintä muuttui ja kaikki alamittaiset kalat vapautettava
Oheisena on ohjeistus pyydysten uusista merkintätavoista. Peruslähtökohta on, että kaikki
pyynnissä olevat seisovat pyydykset tulee jatkossa merkitä. Merkkien tulee olla isompia ja
selkeämpiä sellaisilla alueilla, joissa on vesiliikettä. Huomioi, että vesiliikennealue ei tarkoita vain
väyläaluetta, vaan koko järven aluetta, jossa veneily on mahdollista. Kaikkiin seisoviin pyydyksiin
tulee jatkossa laittaa osakaskunnan pyydysmerkin (jos sellainen on käytössä) lisäksi kalastajan nimi
ja yhteystiedot (osoite TAI puhelinnumero). Lisäksi 1.4.2012 tuli voimaan alamittaisten kalojen
vapauttamista koskeva laki. Uuden lain myötä KAIKKI alamittaiset on vapautettava takaisin
pyyntipaikalle. Tämä koskee myös kuolleita ja vahingoittuneita kaloja.
Omistajakorvaukset
Omistajakorvaukset maksetaan vuosikokouksessa vahvistettujen jakolistojen mukaan vesialueen
omistajille toukokuussa. Jakolistat on toimitettu osakaskunnille vuosikokouskutsun mukana viime
marraskuussa. Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä isännöitsijään. Alle 30€:n osuudet jäävät
kalastuslain mukaan kalastusalueen käyttöön.
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