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1. Hallinto ja kokoukset
Kalastusalueen kokous pidettiin 28. huhtikuuta Suolahdessa, Hotelli Keiteleessä. Varsinaisia
kokousedustajia oli paikalla kuusi (6 hlöä) ja muita osallistujia kuusi (6 hlöä).
Kalastusalueen kokouksessa vahvistettiin vuoden 2013 tilit ja tilinpäätös, hyväksyttiin
toimintakertomus vuodelta 2013 sekä vahvistettiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja
talousarvio kuluvalle vuodelle.
Matti Pakarisen tilalle hallitukseen kaksivuotiskaudeksi valittiin Jussi Rossi (Paadentaipaleen
osakaskunta). Hallituksen puheenjohtajana jatkoi Reijo Suutala (Haapakylän osakaskunta) ja
varapuheenjohtajana Pekka Haltia (Liston osakaskunta). Muilta osin hallituksen kokoonpano säilyi
ennallaan.
Kalastusalueen virallisena ilmoitustauluna toimi Äänekosken kaupungintalon ilmoitustaulu.
Kalatalouden Keskusliiton valtakunnallisille kalastusaluepäiville osallistui hallituksen jäsenistä
Reijo Suutala, Erkki Kumpulainen sekä kalastusalueen isännöitsijä. Keski-Suomen
kalastusaluepäivään osallistui kalastusalueen isännöitsijä.
Hallitus osallistui Ala- ja Keski-Keiteleen sekä Pohjois-Keiteleen kalastusalueiden hallitusten
yhteiselle virkistäytymis- ja neuvottelumatkalle. Kohteina olivat Tervon kalantutkimus- ja
vesiviljely (RKTL) sekä kalastusmatkailukohde Lohimaa.
Kalastusalueen hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä kolme kertaa.
Hallituksen kokoonpano vuonna 2014
Reijo Suutala
Pekka Haltia
Esa Pienkellomäki
Otto Halttunen
Seppo Minkkinen
Erkki Kumpulainen
Kimmo Liimatainen
Markku Louekari
Jussi Rossi

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Haapakylän osakaskunta
Liston osakaskunta
Äänekosken osakaskunta
Haapakylän osakaskunta
Kalaniemen osakaskunta
virkistyskalastajat
ammattikalastajat
Mämmen osakaskunta
Paadentaipaleen osakaskunta

Kalastusalueen isännöitsijänä toimi Jani Jokivirta. Isännöintiä hoidettiin yhteistyössä PohjoisKeiteleen, 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.

2. Talous
Toimintamäärärahaa kalastusalue sai vuodelle 2014 12 412 € (v. 2013 11.208 €).
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Kalatalouden edistämistoimiin haettiin erikseen varoja yhteensä 4.000 €. Edistämismäärärahoja
myönnettiin kalastusalueelle 2.500 € Isojoen uomainventointiin ja 1.000 € kalastuksenvalvonnan
tehostamiseen.
Kalavesien omistajille jaettavia omistajakorvauksia saatiin jaettavaksi yhteensä 11.654 € (v. 2013
10.739 €). Kalavesien omistajille maksettavia vuoden 2012 viehekalastusmaksuvaroja
(läänikohtainen viehekalastuslupa) jaettiin yhteensä 21.172 € (v. 2011 varat 20.137 €).
Luvanmyyntituloja kalastusalueelle kertyi noin 8.070 € alv. 0 % (v. 2013 8.470 € alv. 0 %).

Kalastuslupamyynti:
v. 2014

v. -12

v. -11

v. -10

v. -09

48 kpl

37

37

25

26

33

125 kpl

120

129

125

129

126

koko Keiteleen lupa

16 kpl

37

33

43

33

36

1-4 yhteislupa

12 kpl

14

15

21

16

14

214 kpl

204 kpl

viikkolupa
vuosilupa

yht.

201 kpl

208 kpl

214 kpl

v. -08

209 kpl

3. Viehekalastusluvat ja markkinointi
Kalastusalue tarkasti viehekalastuslupahintoja yhdessä Pohjois-Keiteleen kalastusalueen kanssa
keväällä 2013 (hinnat sisältävät alv. 24 %):
Viikkolupa
Vuosilupa
Koko Keitele

15 € / vuosi
35 € / vuosi
45 € / vuosi

Kalastusalueiden 1-4 yhtenäislupa 70 €/ vuosi (venekuntakohtainen)
Kilpailuluvat

5 € / venekunta

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.

4. Kalastusalueen arvonlisäverovelvollisuus
Ala- ja Keski-Keiteleen kalastusalue on harjoittamastaan toiminnasta (kalastusoikeuksien myynti,
kalakantojen ja –vesienhoito) arvonlisäverovelvollinen.
Alv. -saamisia kertyi yhteensä noin 2.950 €.

5. Istutukset
Kalastusalueen järjestämiä kalanistutuksia suoritettiin Keiteleeseen. Kalastusalueen toimesta
Keiteleeseen istutettiin järvitaimenta ja järvilohta.
Rapuistutuksia ei suoritettu.
Kalastusalue suoritti kalanistutuksia seuraavasti;

6.5.

Järvilohi (Vuoksi)

2- v.

220 mm

930 kpl

Keitele, Lintulahti

12.9.

Järvitaimen (Rlr)

3- k.

300 mm

366 kg

Keitele, Sorvalahti
Keitele, Matila

6. Keiteleen Karttuselän kirjanpitokalastus
Kalastuskirjanpito jatkui edelleen Keiteleen Karttuselällä. Kirjanpitokalastuksella saadaan tärkeää
tietoa kalastuksesta ja saaliista. Kirjanpitoa jatketaan, jotta pitkän aikavälin muutoksia ja esim.
istutusten tuloksellisuutta voidaan myöhemmin arvioida.
Kirjanpitoaineisto ja taimenen suomunäytteet toimitettiin jatkokäsiteltäväksi.

7. Kalastuksenvalvonta
Kalastuksenvalvontaa suoritettiin ammattivalvojien toimesta, ostopalveluna.
Kalastuksenvalvojat suorittivat yhteensä kolme (3) valvontaiskua Keiteleellä. Valvonnan aikana
saatiin kahdeksantoista (18) asiakaskontaktia. Valvonnassa tarkastettiin myös seisovia pyydyksiä.
Huomautettavaa kalastuksessa ei havaittu.

4

8. Liimattalan Isojoen uomainventointi ja kalataloudellinen kunnostuskartoitus
Kalastusalue rahoitti Liimattalan Isojoen uomainventointia ja kunnostuskartoitusta yhdessä
Liimattalan osakaskunnan kanssa. Kalastusalueen isännöitsijä osallistui myös uoman
sähkökoekoekalastuksiin.
Hankkeessa inventoitiin Isojoen pääuoma sivupuroineen (kalataloudellisesti oleelliset uomat) ja
laadittiin raportti kunnostustoimenpiteitä varten.
Jatkohankkeena voidaan aloittaa joen kalataloudellinen kunnostus (puroluokan vesistö), jolla
parannetaan taimenen elinympäristöä Isojoessa, joka on yksi harvoista Ala- ja Keski-Keiteleeseen
laskevista virtavesistä ja taimenen tuotanto-aloista. Liimattalan osakaskunta (vesialueen
pääasiallisen omistaja) on sitoutunut kunnostushankkeeseen. Osakaskunta ja kalastusalue
osallistuvat mahdollisen kunnostuksen toteuttamiseen.
”Liimattalan Isojoen uomainventointi ja kalataloudellinen kunnostuskartoitus 2014” –raportti
nähtävissä kalastusalueen arkistossa.

9. Valtakunnallinen kalastuspäivä -tapahtuma
Kalastusalue järjesti valtakunnallisen kalastuspäivätapahtuman yhdessä Äänekosken Tärpin ja
Keski-Suomen kalatalouskeskuksen kanssa 21. toukokuuta. Tapahtuma järjestettiin Äänekosken
koulunmäen oppilaille. Talkoisiin osallistuu hallituksen jäseniä.
Tapahtuman tarkoituksena oli saattaa lapset ja nuoret lähemmäksi kalastusharrastusta ja siihen
liittyviä elinkeinoja. Päivän aikana koululaiset pääsivät tutustumaan erilaisiin kalastusvälineisiin ja tapoihin (mm. vapakalastus, verkkokalastus, rysä). Koululaiset suorittivat myös kalapolun ja heille
tarjottiin kalamaistiaisia.
Tapahtumaan osallistui yhteensä noin 250 oppilasta opettajineen. Tapahtumaa pidettiin
onnistuneena.

10. Maakunnallinen järvitaimenhanke/ Tammukkaryhmä
”Tammukkaryhmän” keskeisimpänä tavoitteena on ollut kehittää Keski-Suomesta ”villin taimenen
maakunta” yhdessä eri toimijoiden kesken. Tammukkaryhmää edeltänyt hanke pyrki omalta
osaltaan luomaan sellaiset edellytykset järvitaimenen luonnonmukaiselle lisääntymiselle ja
menestymiselle, että taimenkannan tuottama lisäarvo edistäisi kalastusmatkailua ja työllisyyttä sekä
mm. lisäisi maakunnan markkina-arvoa ja kilpailukykyä matkailumarkkinoilla. Hanke, sekä
tammukkaryhmä ovat pyrkineet mm. kehittämään erityisesti verkkokalastuksen säätelyä järvissä
sekä vapakalastusta virtavesissä.
Kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja toimii ”Tammukkaryhmän” kokouksissa kalastusalueiden
edustajana.
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11. Taimenistutusten turvaaminen
Kalastusalue suositteli jo vuonna 2000 alueensa osakaskuntia ryhtymään toimiin keväällä
Keiteleeseen suoritettavien taimenen poikasistutusten turvaamiseksi. Kalastusalue suositteli ns.
välikoon verkkojen (solmuväli 31 – 54 mm) käyttökiellon asettamista yhden kuukauden ajaksi
(kesäkuu) niiden osakaskuntien Keiteleellä sijaitseville selkävesialueille joille lohikalojen istutuksia
suoritetaan.
Suositus uusittiin muistuttamalla siitä vuosikokouksen yhteydessä.

12. Muut toimet
Kalastusalue jätti puoltavan lausunnon Honkola-Naarajärven osakaskunnan ja Äänekosken
kalastuskunnan hakemuksiin, koskien Naarakosken koskikalastusalueella järvitaimenen alamitan
määräämistä 40 cm :n.
Osakaskunnilta ei saapunut esityksiä vesikasvien niitto- tai vesistön ruoppauskohteista.
Vesistönhoitotoimia ei toimintavuonna suoritettu.

Hallituksen puheenjohtaja

Kalastusalueen isännöitsijä

Reijo Suutala
Sumiaitenraitti 48
44280 Sumiainen
p. 050 592 6961
reijo.suutala@jippii.fi

Jani Jokivirta
Kauppakatu 19 b
40100 Jyväskylä
p. 0400 732 508
jani.jokivirta@ahven.net

www.alajakeskikeiteleenkalastusalue.fi
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