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KYRÖSJÄRVIPÄIVÄ 
15.9. KLO 10-16 

 
Tervetuloa koko perheen vesistö -ja kalastusaiheiseen Kyrösjärvipäivään 

Komppikarkeloiden yhteyteen kauppakeskus Kompin pihalle! 

 

Ikaalisten kaupunginjohtaja Kari Tolonen avaa tilaisuuden 
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Ohjelma: 

 

- ELY-keskuksen asiantuntijat 

tentattavana 

- Ammattikalastajat esiintyvät 

- Lähikala-akvaario - millaisia 

kaloja lähijärvessäsi 

uiskentelee? 

- Tietoa vesistökunnostuksista 

ja niiden rahoituksesta 

- Luonnonsuojeluyhdistykset 

esiintyvät 

- KVVY ry:n taimeninfo sekä 

KVVY ry:n jätevesineuvontaa 

- Ikaalisten matkailu -ja 

tonttitarjontaa vesistöjen 

lähistöllä -info 

- Maa -ja kotitalousnaiset, 

Ruokahukka haltuun -hanke 

 

Markkinahumua: 

 

- lakua, musiikkia 

- 100:lle ensimmäiselle 

ämpäri 

- Fileointinäytöksiä vähempi 

arvoisesta kalasta 

- Särkikalapihvimaistiaiset 

- Urheilukalastustietoa 

- Tuoretta kalaa myytävänä 

- Piipahda liikkuvan saunan 

löylyissä 

- Pulla -ja kahvimyyntiä 

- Poniratsastusta, 

kasvomaalausta 

- Kalastustarvikemyyntiä 

- Kauppakeskus Komppi 

tarjoaa nopeimmille 

grillimakkarat 

- Metsäkeskus: vesistöystävällistä 

metsänhoitoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arvonta! 

Pääpalkintona Ikaalisiin 

kylpylälahjakortti! 

 

mailto:virve.rinnola@ely-keskus.fi
http://www.ikaalistenreitti.com/
http://www.facebook.com/ikaalistenreitti


 

Tapahtuman järjestävät Kyrösjärven kalastusalueen Kyrösjärven tila paremmaksi -hanke ja Pirkanmaan ELY-

keskuksen Yhteistyöllä vesistöt kuntoon -kärkihanke yhteistyökumppaneineen. Lisätiedot: Virve Rinnola, 

projektiasiantuntija, 0295036345 ja virve.rinnola@ely-keskus.fi 

www.ikaalistenreitti.com ja www.facebook.com/ikaalistenreitti 

 

                  Yhteistyöllä vesistöt kuntoon 

Ikaalisten reitillä -kärkihanke 

 
Vesiasiat ja vesistöt koskettavat meitä kaikkia. Me kaikki 
tarvitsemme puhdasta juomavettä ja haluamme virkistyä 
kesäisin puhtaassa ja terveellisessä järvimaisemassa. 

 
Vesistöjen käyttötapoja on lukemattomia ja ne kaikki ovat 

vaarassa heikentyä, ellemme huolehdi hyvälaatuisista 
vesistöistä ja kunnosta vesistöjä. 

 
Vesistöjen hyvään hoitoon ja kunnostukseen on apua 

saatavilla, tartu siis toimeen! 
 
 

 
 

 

Hankkeen ydintavoitteet: 
 

1. Aktivoidaan ja sitoutetaan toimijoita. 
2. Perustetaan yhteistyötaho ja verkostoitumispaikka - 

Ikaalisten reitin vesistöryhmä. 
3. Vesistöryhmä laatii yhteistyönä vesienhoidon 

toteuttamisohjelman. 
4. Julkaistaan nettikartta vesiensuojelurakenteille. 

5. Toteutetaan lähimatkailukohteisiin vesiensuojelurakenteiden 
opastauluja. 

6. Pohditaan uusia ratkaisuja vesienhoidon toteuttamiseen. 
7. Kootaan erilaiset hankeideat ja kesken olevat hankeideat 

yhteen. 
  

mailto:virve.rinnola@ely-keskus.fi
http://www.ikaalistenreitti.com/
http://www.facebook.com/ikaalistenreitti


 

Tapahtuman järjestävät Kyrösjärven kalastusalueen Kyrösjärven tila paremmaksi -hanke ja Pirkanmaan ELY-

keskuksen Yhteistyöllä vesistöt kuntoon -kärkihanke yhteistyökumppaneineen. Lisätiedot: Virve Rinnola, 

projektiasiantuntija, 0295036345 ja virve.rinnola@ely-keskus.fi 

www.ikaalistenreitti.com ja www.facebook.com/ikaalistenreitti 

 

Kärkihankkeen toiminta-alue on 

 

Ikaalisten vesistöreitin alue:  
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