Kalastuksen valvonnan II asteenkurssi
Uusi sakkomenettelylaki voimaan
1.12.2016.
Laki mahdollistaa
välineiden menettämis- seuraamuksen
myös
rikesakkomääräyksen
yhteydessä
(kalastonhoitomaksun
maksamattomuus). Lisää asiasta kursseilla:
Kalastuksen valvonnan II asteen kurssi
- aika: 22.3.2017 alkaen klo 17
- paikka: Viinikankatu 53 Tampere 2 krs.
Ilmoittautumiset
15.3.2017
mennessä
paivi.vuorinen@ahven.net
tai
040-5929421.
Kurssimaksu 25 €.

yöjunalla 12.6. klo 22:11 ja paluu junalla
perjantaiaamuna klo 5:46 Tampereella. Ohjelman
suunnittelu on vaiheessa joten hinta ei ole
tiedossa. Lisätietoa asiasta antaa Pekka Vuorinen.

Rapupäivät Tampereella
Valtakunnalliset XIV Rapupäivät järjestetään
Tampereella.
Siis kansallisia ja vähän
ulkolaisempiakin
rapuasioita
päivitetään
seuraavan kerran 9.2.2017 klo 10 alkaen.
Teemana on rapustrategiset ja –taktiset säädöt.
Rapupäiville voi ilmoittautua lähettämällä spostia
Japo Jussilalle (japo.jussila@uef.fi) tai soittamalla
Japo Jussilan kännyyn (040-5428982).

Kalastuksen valvontatyökalu

Valvontatyökalun käytöstä pidetään kurssi
4.5.2017
alkaen
klo
17
paikka:
Viinikankatu 53 Tampere 2 krs.
Ilmoittautumiset
15.3.2017
mennessä
paivi.vuorinen@ahven.net tai 040-5929421.
Kurssimaksu 25 €.

Eväleikatun järvitaimenen
alamitta Pyhäjärvellä ja
Tammerkoskessa

rasvaevä

Vuoden 2017 kalamarkkinat
pidetään
keväällä
2123.4.2017 ja syksyllä 29.9.1.10.2017. Keväällä 2016
olimme
etusivulla
kalamarkkinoiden tiimoilta
–
ohessa
Aamulehden
etusivu.

Julisteita tarjola
Pyhäjärven pohjoisosassa ja
Tammerkoskessa
on
voimassa
uudesta
kalastusasetuksesta poiketen 40 cm alamitta
istutetuilla, rasvaeväleikatuilla järvitaimenilla.
Päätös koskee vesialuetta, joka rajoittuu lännessä
Pyhäjärven Rajasalmen siltaan ja idässä
Tammerkosken ylimpään voimalaitospatoon.
Päätös on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka.

Luonnos rajoista on valmistunut
Uudet kalatalousalueet aloittavat toimintansa
vuoden 2019 alusta ja korvaavat nykyiset
kalastusalueet.
Yhteistyöryhmien
esityksen
mukaan Järvi-Suomen alueelle tulisi 55
kalatalousaluetta nykyisen 105 kalastusalueen
tilalle. ELY-keskus tekee lopullisen esityksen
lähiaikoina ja pyytää asiasta lausuntoja.

Laadimme
julistesarjan
kalastuslakimuutoksesta.
Julisteet
ja
roll-upit
(mainosteline)
jaetaan
kouluille, veneilyseuroille ja
mm.
kalastustarvikeliikkeille.
Julisteita on
tarjolla myös kalatalouden
järjestöille. Niitä voi tilata meiltä lähetyskuluja
vastaan.
Julisteita on myös noudettavissa
kalatalouskeskuksen toimistolta. Julisteet ovat
nähtävissä
osoitteessa
http://www.kalatalo.fi/Lomakkeita.htm.

Terveisin
Pekka Vuorinen
toiminnanjohtaja

Opintomatka pohjoiseen
Olen alustavasti suunnitellut opintomatkaa
kalatalouskohteisiin Rovaniemen ympäristössä.
Matkan ajankohta on 12.6.-16.6.2017. Lähtö

Liitteet:
kalatalouskeskuksen
jäsenmaksu
(postitettu
laskuja
vastaanottavalle),
kurssiohjelma.

Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry
Viinikankatu 53 33800 TAMPERE p. 050-5929255 e-mail: etunimi.sukunimi@ahven.net kotisivu: www.kalatalo.fi

