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1.  Hoitokunta 2021-2022: 
Varsinainen jäsen Puhelin  Sähköposti  
(varajäsen Puhelin  Sähköposti) 
Antti Sarvana,  0447764555  antti.sarvana@phpoint.fi  
(Ossi Syrjä 0405232192  osyrja@gmail.com ) 
Heikki Moksunen 0505973842  heikki.moksunen@hotmail.fi 
(Timo Lönnroth 0503248078) xlonnroth@kolumbus.fi ) 
Leo Laine, siht 0400991432  leolaine@phpoint.fi  
(Simo Kangasniemi 0405479085) 
Raimo Leppänen 0405477995  raimo.leppanen@phpoint.fi   
(Antti Nieminen 0503482048) liinie@phpoint.fi ) 

 
2. Hoitokunnan kokousten pöytäkirjat ovat nähtävillä kylätalon pihalla olevalla ilmoitustaululla sääntöjen 

määräämän ajan sekä www.murole.fi sivuilla 
 
3.  Vesilintujen metsästys on sallittu jäsenille sekä luvan lunastaneille osakaskunnan vesialueella. Suositellaan 

pienpetojen, mm villiminkkien pyyntiä loukuilla etenkin pikkujärvien alueilla. Omattava metsästysoikeus. 
 
4.  Näsijärvellä pyydykset on merkittävä kalastusasetuksen 7 §:n mukaisesti vähintään 1,2 m salolla, jossa on 

20 x 20 cm lippu. Pintaverkon (alle 1,5 m pinnasta) ulomman pään merkkisalko on varustettava kahdella 
em. lipulla. Lippusalko tulee varustaa vähintään 2 cm heijastimella.  Nimi ja yhteystiedot on merkittävä 
lippuun. Lippusalot pyydyksiin yhdistävien köysien tulee olla uppoavia tai ne on varustettava painoin 
Näsijärven kalastusalue suorittaa kalastuksen valvontaa yhdessä poliisin kanssa. Todistus 
kalastuksenhoitomaksun suorittamisesta on oltava mukana 18 – 64 vuotiailla, jos harrastaa muuta kalastusta 
kuin onkimista tai pilkkimistä. Kalapassin yhtenäisluvalla voi kalastaa yhtä aikaa useilla vavoilla ja 
vieheillä. Luvat ovat henkilökohtaisia. Pikkujärvillä riittää pyydysten merkintä vähintään 15 cm koholla tai 
vähintään 40 cm korkealla lippusalolla, joissa on 15x15 cm lippu ja yhteystiedot sekä heijastin. Jäältä 
kalastettaessa pyydys ja yli 40 cm avannot on merkittävä vähintään 1,2 m jään pinnasta ulottuvalla 
merkkisalolla, joka ei ole väriltään valkoinen. 

 
5. Verkkojen silmäkokoa ja määrää ei rajoiteta. Suositellaan särkien ja muun pikkukalan pyyntiä 

pikkujärvistä. Jouttenusjärvessä saa olla 1 verkko ruokakuntaa kohden. Verkon silmäkoon on oltava 
vähintään 55 mm ja pituus enintään 30 m ja se on varustettava KEKKOSEN KALASTUSKUNNAN 
pyydysmerkeillä. Pyydyslupia voi lunastaa T:mi Anita Viljanmaalta Ruovedeltä p. 034762128 tai Esa 
Kangasniemeltä p. 0503400575. Näiltä osin tulot käytetään Jouttenusjärven istutuksiin yhteistoiminnassa 
Kekkosen kalastuskunnan kanssa., 

 
6. Muroleen Kalastuskunnan alueella pyydyksen yksikköhinta on 3 euroa. Pyydyslupia voi lunastaa T:mi Anita 

Viljanmaalta Ruovedeltä p. 034762128, sihteeriltä p. 0400 991432 tai www.murole.fi nettisivulta 
tulostamalla ja maksamalla pyydysmaksun Kalastuskunnan tilille FI93 5403 0720 0598 58. Yksi 3 x 30 m 
verkko vaatii 2 yksikköä ja yli 3 m korkea tai yli 30 m verkko 4 yksikköä. Katiska ja pitkäsiima vaativat 
yhden yksikön ja viisi iskukoukkua yhden yksikön. Viehekalastuksen lupa kalastuskunnan alueella on 6 
euroa, jos kalastaa useammalla kuin yhdellä vavalla. Tarkista, että kuitissa on nimesi ja asuinpaikkakuntasi. 
Tietoja tarvitaan erilaisiin tutkimuskyselyihin. Pyydysmerkkien käytöstä on luovuttu. Pelkkä maksukuitin 
esittäminen riittää tositteeksi.  

 
7. Rauhoitetut kalalajit (kalastusasetus I luku 1§ ja pyyntimitat 2§. leuan kärjestä pyrstöevän kärkeen).  
1)  Seuraavat kalat ovat rauhoitettuja: taimen sisävesissä pois lukien rasvaeväleikattu taimen 
2) Alamitat vähintään; lohi 60 cm, rasvaevä leikattu taimen 50 cm, kuha 42 cm  
3) Ravustus on sallittu 21.7.klo 12-31.11. Rapumerta vaatii yhden yksikön maksun. 

 
8. Osakaskunnan kokouksista ilmoitetaan Ruovesi-lehdessä. Kalastuskunnan kaislaleikkuria voi lainata. 

Yhteyshenkilö on Leo Laine, leolaine@phpoint.fi , Muroleenkanavantie 282, 34420 Murole 
 
Liite: Ruoveden – Kuoreveden kalatalousalueen kysely palauta sihteerille:   
 
     
 



Muroleen Kalastuskunta/ TIEDOTE 1/2021 
Osakaskunta 

 

 
 
SUURIMMAN KALAN KILPALU 1.1 – 31.12.2020  
    
Kilpailukaloja ovat hauki, kuha, siika, lohikala, lahna, ahven, ankerias ja made koko kalastuskunnan alueella 
 
NIMI_________________________________ PUHELIN____________________ 
 
LÄHIOSOITE__________________________________________________POSTINUMERO_____________ 
 
KALALAJI 1______________________________ KALALAJI 2 _________________________________ 
 
KALALAJI 3______________________________ KALALAJI 4 _________________________________ 
 
PYYNTIVÄLINEET_1________________2___________________3_______________4_______________ 
 
1. PAINO _______ KG     PITUUS_________ CM, 
 2. PAINO_______ KG     PITUUS________ CM 
3. PAINO________ KG     PITUUS_________ _CM, 
4. PAINO_______ _KG     PITUUS_________ CM 
 
1. PYYNTIPAIKKA _______________________________ -AIKA______________ 
 
2. PYYNTIPAIKKA ________________________________ -AIKA______________ 
 
3. PYYNTIPAIKKA ______________________________ -AIKA_______________ 
 
4. PYYNTIPAIKKA ______________________________ _-AIKA_______________ 
 
PYYNTIIN OSALLISTUIVAT______________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

 
ALLEKIRJOITUS______________________________________ 
TODISTAA________________________________ _______PUH___________________ 
 
VASTAANOTETTU  _______.______.2021 Punnituksen valvoja Kalle Syvälä p. 0400 633 739 tai puheenjohtaja tai 
sihteeri 
 
Jätä vastaus tai postita osoitteella molempiin kyselyihin 
Leo Laine  Muroleenkanavantie 282, 34410 Murole tai sähköpostilla  leolaine@phpoint.fi
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