UURASTEN-MANTILON-TAIPALEEN-IHALANMÄEN JA
KANGASNIEMEN OSAKASKUNNAT
TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2012
YLEISTÄ
(Osakkaat, kokoukset, vesialueet, toimintapainotteet)

Osakaskunnat toimivat aktiivisesti vesien hyöty ja virkistyskäytön puolesta, huomioiden myös omistajien
edun ja ranta-asukkaiden. Toiminnassa huomioidaan voimassa olevat lait ja asetukset, sekä pyritään
aktiivisesti seuraamaan kehitystä. Valmisteilla olevaa kalastuslakia seurataan ja sen vaikutukset
huomioidaan toiminnassa. Jos lain siirtymä aika on lyhyt, ts. lyhyempi kuin vuosikokouksen välinen aika,
hoitokunnat ja toimitsija toimivat lain mukaisesti ja antavat sääntöjä/toimintaohjeita lain mukaan
seuraavaan vuosikokoukseen saakka.
Toimitaan yhteistoiminnassa samoilla vesialtailla toimivien osakaskuntien kanssa, sekä huomioidaan,
että alue on osa Pihlajaveden reittiä. Tarvittaessa annetaan lausuntoja vesi-alueen käytöstä, lupia
vesialueen käytöstä (ruoppaukset, vesijohdot yms.)sekä valvotaan omistajan etua vesialueiden käytössä.
Em. asioissa huomioidaan muuttunut vesilaki ja tarvittaessa pyydetään neuvoja ympäristö tai muilta
vastaavilta viranomaisilta.
Toimintaa ohjaa vuosikokouksen valitsemat hoitokunnat. Hoitokunnat kokoontuvat vähintään 2 kertaa
vuodessa tai tarvittaessa. Hoitokunnat valitsevat keskuudestaan toimitsijan ja hänen varamiehensä, joka
organisoi ja valmistelee asiat hoitokunnille.
Vesialuetta osakaskuntien alueella on 1235 ha.
Kauden aikana seuraamme Uurasjärven vedennoston vaikutuksia, sekä jatkamme edelleen
yhteistoimintaa lähialueen osakaskuntien kanssa, tavoitteena saada aikaan toimiva kokonaisuus, jonka
pohjalle voidaan luoda myös pitkäkestoisia hoitosuunnitelmia. Särkikalakantojen määrää seurataan ja
hoitokalastukseen varaudutaan.
Vehmaskosken kalastuspaikan ympäristöä kunnostetaan pitkospuilla ja uusimalla kota.

KALAVESIEN HOITO
(Hoitosuunnitelmat, kalojen istutukset, ympäristö, kantojen ja niiden levinneisyyden seuranta, istutusten onnistuminen)

Osakaskunnat ovat osa Virtain kalastus aluetta, jolla on hoitosuunnitelma 2011-2020. Hoitosuunnitelmat
toiminnan ja istutettavien lajien osalta ovat hoitosuunnitelmaan pohjautuvia, mutta oma vesialue otetaan
huomioon ja tarvittaessa hoitosuunnitelmaa sovelletaan.
Kalojen istutukset tapahtuvat kokouksessa määriteltyihin vesi altaisiin, huomioiden myös pienemmät
vesialueet. Mahdollinen velvoite istutukset istutetaan osoitetuille paikoille.
Siian neulaspoikas istutuksia jatketaan. Mahdolliset kohteet ovat Parannes ja jokunen pienempi järvi,
riippuen miten poikasia saadaan.
Vehmaskoski-Koskelankoski alueelle istutetaan koskikutuista harjuksenpoikasta, Metsähallitus on
luvannut istuttaa Kituskoskille samaa lajia. Istutuksia toteutetaan 2-4 vuoden aikana ja tuloksia
tarkkaillaan.
Kevättalvella 2013 suoritetaan mätirasia istutuksia koskialueelle. 2012 istutuksia ei suoritettu veden
korkeuden vuoksi.
Kala- ja rapukantoja seurataan ja rapujen osalta Uurasjärvessä tehdään koeravustus, selvittäen
täpläravun levinneisyys alueella sekä ruoppauksien vaikutus pienehköön täplärapukantaan.
Rapukantojen sekä vesilintukantojen ylläpitämiseksi minkin pyyntiä tuetaan tapporahaa maksamalla.
Minkin tapporaha vuodelle 2011, 10 €. Tapporahan maksaa rahastonhoitaja todistetta vastaan.
Hoitokalastusta Uurasella voidaan toteuttaa osakaskunnan toimesta ja nuotta paikkoja kunnostaa
puhdistusnuotan avulla.
Istutusten onnistumista vertaillaan saatujen saaliiden osalta ja siihen toivotaan myös osakaskunnan
jäsenten antavan tietoja saalistaan, sekä kalojen koosta.
Tarvittaessa selvitetään elohopea ja cesium pitoisuuksia järvikaloissa.
Koskireitin alueella mitataan veden pH pitoisuutta seuraavan vuoden aikana.
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KALASTUS, LUVAT, RAJOITUKSET JA PYYDYSYKSIKÖT
(Kestävän kalastuksen periaate, luvat ja niiden myynti/paikat, pyydys/saalisrajoitukset ja rauhoitukset, pyydysyksiköt vesialueilla.)

Kalastetaan kaikkia lajeja, noudattaen määrättyjä alamittarajoituksia, pois lukien Kotalan koskien taimen,
jonka alamitta on koskialueella 45 cm, myös järvialueella ko. mittaa suositetaan, koska luonnonkantaa
pyritään kaikin tavoin tukemaan. Koskiin istutettava kala on mitaltaan 45 cm ja yli, pois lukien mahdolliset
velvoite istutukset.
Kuhalla voidaan suosituksena pitää 42 cm mittaa, mutta se on suositus.
Ammattikalastukseen vesialueella osakaskunnan johtokunnat ottavat kantaa tapauskohtaisesti.
Hoitopyynnissä käytettävät rysät/paunetti tai nuotta voidaan vapauttaa pyydyslupamaksuista, jos
kalastaja antaa saalistiedot osakaskuntien ja kalastusalueen käyttöön.
Kalastusluvat Kotalan koskille myydään Kotalan kyläkaupassa.
Järvikalastuslupien myyjinä toimivat;
Kangasahon rautakauppa, Matti Heikkilä
Uurasen vesialue kuuluu Kalapassi järjestelmään, josta osakaskunnat saavat korvauksen.
Pyydysrajoituksia ei ole silmäkokojen eikä verkon korkeuksien osalta. Verkkojata ei kuitenkaan saa olla
kuin 2x30 m, pois lukien muikkuverkot. Verkkojen silmäkoon suosituksena voidaan mainita, että
silmäkoon nostaminen yleispyynnissä 45 -> 55 mm ja ylitse parantaa huomattavasti saaliin
käyttökelpoisuutta.
Vuosittain myytyjen pyydysyksiköiden määrä ei ole ollut vesialueen koolle liian suuri joten myytävien
yksiköiden kotitalouskohtaisia rajoituksia ei ole. Alue kestää n. 2400 yksikön myynnin, ennen kuin
rajoituksia tulee tehdä.
Ravustuksessa hyväksytään normaalin pyydysmerkin käyttö.
Kalastusvuosi on kalenterivuosi, mutta lupien hinnat ovat voimassa vuosikokousten välisen ajan ja
tulevat voimaan yleisen kokouksen esillepidon päättymisen jälkeisenä päivänä.
Pyydysyksikön hinta on 4 € ja luvanmyyjä perii lupia kirjoittaessaan 3,50 € toimituspalkkion.
Yksiköt seuraavat:
nuotta
iso rysä (yli 1,5 m)
verkko 30 m
rysä
katiska
moottoriuistelu lupa
uistin
pitkäsiima
rapumerta
koukku ja iskukoukku

10 yksikköä
10 yksikköä
1 yksikkö
1 yksikkö
1 yksikkö
2 yksikköä
1 yksikkö
1 yksikkö/100 koukkua
1 yksikkö/ 10 mertaa/ruokakunta
0,1 yksikköä

Pyydykset tulee merkitä vesialueella näkyvin ja hyväksytyin merkein. Pyydysmerkki on oltava
pyydyksessä ja koukkupyynnissä merkin numero.
Sorsastus on vapaa kalastuskuntien osakkaille ja vakinaisesti kylässä asuvalle.
Sorsastus on kiellettyä Valkiaisessa sekä Jyrkeejärven ja Niittysalmen välisellä
vesialueella.
Kalastuksessa koskivesissä normaali kuturauhoitus 11.9 – 15.11 välisenä aikana.
Koikero-ojassa kalastus kielletty toistaiseksi.
Alueen metsästysseurat voivat käyttää vesijättö ja jää alueita saaliin noutoon. Toiminnassa edellytetään
varovaisuutta ja sitä, että rantautumisalueet ovat seurojen lupamaiden sisällä. Varsinaisen
jahtitapahtuman järjestäminen ei ole vesi/jääalueella luvallista.
Osakaskuntien alueella tapahtuvat kalastuskilpailut vaativat toimitsijan/puheenjohtajan tai hoitokunnan
luvan. Vastikkeellisesta kilpailusta voidaan edellyttää vesialueen omistajille korvaus.

2

VALVONTA
(kalastuksen valvonta, vesialueen omistajan edun valvonta)

Kalastuksen valvontaa suorittavat valantehneet kalastuksen valvojat, jotka vuosikokous nimeää
vuosikokouksen väliseksi ajaksi. Kalastuksen valvonnassa voidaan käyttää myös ulkopuolista valvojaa.
Valvojat toimivat kalastuslain hengessä ja hyvän hallintotavan mukaan. Valvonta tulee muuttumaan
1.4.2012 voimaan tulevan kalastuslain osalta ja valantehneiden valvojien toimivalta päättyy lokakuun
lopussa 2012. Uuden lain koulutukseen pyritään osallistumaan ja valvojakortin maksaa osakaskunta.
Kalastusalue avustaa koulutuksessa.
Koskikalastuksessa valvontaa suorittavat Pertti Kanervan vuorolistan nimeämät viikkovalvojat, sekä
osakaskuntien nimeämät valvojat.
Osakaskuntien ja vesialueen omistajien etuja valvovat hoitokunnan nimeämät jäsenet. Kokousedustajina
toimivat osakaskuntien puheenjohtajat tai heidän valtuuttamansa edustajat.
Kokous ja henkilöedustuksia ovat mm. Virtain Kalastusalueen kokoukset, Pirkanmaan Kalatalouskeskus
ry:n vuosikokous, Koskitoimikunta, Maanmittaus toimenpiteet yms.
Vesialueiden ruoppaukset ja muutokset ovat uuden vesilain mukaan luvanvaraisia, tarvittavat lausunnot
näistä antaa toimitsija.
Vesialueille tulevien maalämpöputkien, vesikaapeleiden, vesi- ja siirtoviemärijohtojen laittaminen vaatii
luvan osakaskunnilta. Käyttökorvauksissa noudatetaan yleisesti käytössä olevia taksoja. Jos toiminta
katsotaan yleishyödylliseksi lupa voidaan myöntää korvauksetta. Luvan myöntää laajuudesta riippuen
toimitsija, hoitokunnan kokous tai suuremmissa tapauksissa osakaskuntien yleinen kokous.
Osakaskuntien ylimääräisen kokouksen järjestämisen kuluista vastaa hakija ja minimiaika pyynnöstä
kokouksen järjestämiseen on 30 päivää.

TALOUS
(taloussuunnitelma, käyttökohteet ja toiminnan suunnittelu)

Taloussuunnitelma vuodelle 2012
TULOT
Koskikalastusluvat
5250
Järvikalastusluvat
1350
Korttipalautukset yms.
1200
Muut tuotot
200
Yhteensä

8000 €

MENOT
Istutukset

koskikalastus
järvikalastus
Vuokrat ja korvaukset
Hallinto
Muut kulut

2800
1000
1000
1000
2200
8000 €

Osakaskuntien tuotot käytetään kalavesien hoitoon. Tarvittaessa voidaan pienimuotoisia varauksia tehdä
seuraavien vuosien istutuksiin ja toimiin, mutta varsinaisia varauksia osakaskunnat eivät voi tehdä.
Mahdolliset verottajan tulkinnat selvitetään ennen mahdollisia toimia.

KOULUTUS JA NEUVONTA
(koulutus- ja neuvontatilaisuudet, nuorisotyö, muuta)

Koulutus ja neuvontatilaisuuksia järjestetään tarvittaessa.
Kotalan toritapahtuman yhteydessä kalastuksesta voi kysyä Ari Tapanaiselta loimutuksen ohessa.
Nuoria pyritään aktivoimaan.
Kotalan koululle pyritään järjestämään erilaisia kala-aiheisia tapahtumia mahdollisuuksien mukaan.
Valtakunnallinen kalastuspäivä on yksi tapahtuma ajankohta.
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TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA
(yleisötilaisuudet, yhteistyö maanomistajiin ja sidosryhmiin, tiedotustapahtumat, muuta)

Kalastuskauden avajaiset Kotalan koskilla 1.5.
Kalasta Kotalassa tiedottaminen kylän tapahtumissa.
Koskitoimikunta on mukana perinteisessä koskien avajaistapahtumassa 1.5.
Kokouskutsut Suomenselän sanomat
Ilmoitustaulut; luvanmyyntipisteet, Kotalan ilmoitustaulu, Kotalan satama, Kitusen ja Vehmaskosken
ilmoitustaulu. Tiedotus kylätoimikunnan kesäasukas postituksessa.
Kotisivu www.kotalankosket.com

HUOMIONOSOITUKSET
(ansiomerkit, viirit, muut huomionosoitukset)

Hoitokunta myöntää ja hakee tarvittaessa huomionosoitukset.

LISÄTIETOJA
Uurasen OK pj. Ari Tapanainen Hiesutie 1 B, 33430 Vuorentausta
p. 040 504 1766 ari.tapanainen@scan-cast.fi
Osakaskuntien sihteeri rahastonhoitaja sekä Mantilon-Taipale pj. Pertti Antila Kituskoskentie 34 42870
Kotala p 044 093 5454 pertti.antila@gmail.com
Uurasen-Taipale ja Ihalanmäki Matti Heikkilä Peltoniementie 42870 Kotala
p. 050 3251314
Kangasniemen Ok. Olavi Peltola
Koskitoimikunta pj. Ari Tapanainen tai vpj. Pertti Antila
Virtain Kalastusalue isännöitsijä Ari Tapanainen
Osakaskuntien toimitsija; Ari Tapanainen, varalla Pertti Antila
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