KALATALO – UUTISET
Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry:n jäsenlehti nro 3 - 17.9.2018

Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry:n
hallitus on valinnut uudeksi
toiminnanjohtajaksi
Johanna
Möttösen.
Johanna
on
koulutukseltaan iktyonomi (AMK).
Johanna siirtyy toiminnanjohtajan
tehtäviin ensi vuoden alusta eli
1.1.2019.
Johanna aloitti työuransa Saaristomerellä neuvonta- ja hanketöissä.
Pirkanmaalle muutettuaan hänen työmaa Saaristomeren rannikolla
vaihtui Selkämeren rannikoksi. Viimeiset seitsemän vuotta hän
työskenteli
Satakunnassa
muun
muassa kalastusalueiden
isännöitsijänä. Johanna palkattiin vuonna 2014 ProAgria LänsiSuomeen Satakunnan Kalatalouskeskuksen toiminnanjohtajaksi.
Siviilissä Johanna on yhden
lapsen äiti ja asuu Ylöjärvellä
aviopuolison
kanssa.
Harrastuksiin
kuuluvat
triathlon ja maastopyöräily.

Siirryn eläkkeelle Pirkanmaan
Kalatalouskeskus
ry:n
toiminnanjohtajan
tehtävistä
31.12.2018 (PV).

Viinikankatu

Muuttoon liittyvät järjestelyt
alkavat olla voiton puolella.
Viimeisiä kaappeja asetellaan
paikalleen.

Uudet
toimitilat
Viinikankatu
55

Syksyn istutukset
Viuelä
ehdit
tehdä
poikastilauksen
netissä
osoitteesta
https://www.kalatalo.fi. Tarjolla on siika-, kuha-, järvitaimen ja
kirjolohi-istukkaita.

Kokonaisvaltaista
palvelua
Tarjoamme
kokonaisvaltaista
isännöintipalvelua. Kun tilaa
tämän
palvelun
jää
osakaskunnan
osakkaiden
tehtäväksi osallistua kokouksiin
ja tehdä siellä tarvittavat
päätökset. Kalatalouskeskuksen
toimihenkilö
hoitaa
kokousjärjestelyt.
Pakettiin
kuuluu
kirjanpito
ja
luvanmyynti jotka hoituvat
kauttamme.
”Kalapassi
plussan”
kautta
tapahtuva
myynti poistaa kuittisulkeiset
eikä enää tarvitse erikseen tilata
pyydysmerkkejä – kaikki hoituu
tämän
uuden
järjestelmän
kautta. Kalastuksen valvonnan
voi tilata myös tähän samaan
pakettiin.
Palveluita saan myös erikseen
tilattuna. Esimerkiksi erikseen
voidaan laskea:
- sihteeripalvelu
- kirjanpitopalvelu
- kalastuksen valvonta
- luvanmyynti

Kalapassi kasvaa
Tänä
vuonna
Kalapassin
kokonaismyynnissä on kasvua
noin 30 %. Kasvava myynti on
Kalapassissa
olevien
Pirkanmaan
kalatalousyhteisöjen hyöty.
Ensi
vuodeksi laskemme Pirkanmaan
lupa-alueiden provisiota 10
prosenttiin.

Kalastusalueista kalatalousalueiksi
Uuden kalastuslain mukaan kalastusaluetoiminta
lakkautetaan ja korvataan kalatalousalueilla.
Kalastusalueet toimivat vielä vuoden 2018
loppuun asti normaalisti. Uudet kalatalousalueet
perustetaan vuonna 2019.

Kalastusalueen tehtävät
siirtymäkaudella
Kalastusalueet hoitavat 2016-2018 kalastuslain
129 § mukaan kalatalousalueille kuuluvista
tehtävistä osan. Nämä ovat tehtäviä, joita on
välttämätöntä
hoitaa
jatkuvasti,
kuten
kalastuksenvalvonta ja omistajakorvausten jako.
Toimivalta loppuu 31.12.2018.
Lakisääteisten tehtävien lisäksi kalastusalueella
voi olla sopimuksiin perustuvia tehtäviä,
esimerkiksi
vesialueiden
omistajien
kalastusalueelle
siirtämiä
tehtäviä.
Näitä
hoidetaan siihen asti, kunnes velvoitteet voidaan
siirtää
kalatalousalueelle.
Siirtymäaikana
kalastusalueen ei tule ryhtyä pitkäkestoisiin
hankkeisiin tai sitoutua sopimuksiin, joiden
vaikutukset ulottuvat vuoden 2018 loppua
pidemmälle.

Milloin ja miten kalastusalue pitää
purkaa?
Kun kalastusalueen tehtävät loppuvat, pitää se
purkaa kokouspäätöksellä. Suositeltavin ajankohta
purkavalle kokoukselle on keväällä 2019, sen
jälkeen, kun kalatalousalue on ehtinyt pitämään
ainakin ensimmäisen yleiskokouksensa ja on
toimintakykyinen.

Kalastusalueen rahojen siirtäminen
aloittavalle kalatalousalueelle
Verohallinnon 5.7.2017 antaman lausunnon
mukaan kalatalousalueet tulevat lakisääteisten
tehtäviensä puolesta lähtökohtaisesti olemaan
yleishyödyllisiä yhteisöjä. Yleishyödyllisyyden
vuoksi kalastusalueet voivat verottomasti siirtää
rahaa uudelle kalatalousalueelle lahjan muodossa.
Yleishyödyllisyys
ei
ole
taattu,
jos
kalatalousalueella
tulee
olemaan
elinkeinotoimintaa. Yleishyödyllisyydestä voi
lukea tarkemmat tuntomerkit verohallinnon
ohjeesta
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohjehakusivu/47999/verotusohje_yleishyodyllisille_yh
teisoi3/

(Ote Kalatalouden keskusliiton sivuilta osoitteesta
www.ahven.net/kalatalousalueet)

Osakaskuntien valmistautuminen
kalatalousalueiden käynnistymiseen
ELY-keskukset
kutsuvat
kalatalousalueiden
ensimmäiset kokoukset koolle alkuvuodesta 2019.
Osakaskunnan, joka haluaa lähettää edustajansa
kalatalousalueen
kokoukseen,
on
hyvä
valmistautua tähän. Kalatalousalueen kokouksessa
osallistuja tarvitsee asianmukaisen valtakirjan
äänioikeuden osoittamiseksi. Valtuutuksen pitää
olla kirjallinen ja siitä on käytävä ilmi vähintään
edustajan nimi ja edustettava vesialue. Lisäksi
edustajan on osattava yksilöidä edustettavan
vesialueen kiinteistörekisteritunnus tai muut
tiedot, joiden avulla alue on löydettävissä
kiinteistörekisteristä. Vesienomistajien äänimäärä
kalatalousalueen kokouksessa on porrastettu niin,
että alle 500 hehtaarin vesialue oikeuttaa yhteen
ääneen, 500 – 1000 hehtaaria antaa kaksi ääntä ja
yli 1000 hehtaaria kolme ääntä. Vaikka äänimäärä
onkin porrastettu, on edustajien lukumäärä aina
yksi.

Yhteystiedot kuntoon !
Maanmittauslaitos, useat viranomaiset, yksityiset
kansalaiset ja muutkin tahot tarvitsevat tietoja siitä
kehen ottaa yhteyttä yhteistä aluetta koskevissa
asioissa.
Osakaskunnilla on lakisääteinen
velvollisuus
toimittaa
ajantasaiset
tiedot
hoitokunnan
puheenjohtajasta
ja
varapuheenjohtajasta tai toimitsijasta ja hänen
varamiehestään
ja
heidän
osoitteistaan
maamittaustoimistolle ja AVI:lle.
• Maanmittauslaitoksella on yhteystietojen
ilmoittamista varten sähköinen lomake:
https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/
yhteisen_alueen_osakaskunnan_yht
• AVI:lle voi laittaa tiedot sähköpostilla tai
postitse:
kirjaamo.lansi@avi.fi. Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintovirasto, PL 200, 65101 Vaasa.
(Artikkelit ”Kalastusalueista kalatalousalueiksi” ja
”Osakaskuntien valmistautuminen
kalatalousalueiden käynnistymiseen” ovat
Kalatalouden keskusliiton sivuilta osoitteesta
www.ahven.net)

Kalapassi kehittyy
Olemme
kehittäneet
luvanmyyntijärjestelmän
jossa
myynti on yhdessä järjestelmässä.
Lupia myydään sekä verkossa että
käteismyyntinä.
Lupa-alueen
edustaja sekä kalastuksen valvojat
voivat seurata ajantasaisesti lupien
myyntiä tunnuksillaan.
Enää ei
tarvitse kerätä kuittilomakkeita ja
tilastoida niitä. Säästyy aikaa ja
rahaa.
Kalatalouskeskus raportoi
lupa-alueelle luvanmyynnistä.
Tampereen ja Oulun kaupungit ovat
jo ulkoistaneet koko luvanmyynnin.
Tampereella
käteismyyntipisteenä
toimii kalastustarvikeliike Nippon
verkko ja Oulussa kaupungin oma
myyntipiste Oulu10. Palaute on ollut
myönteistä.
Kalapassin kalastulupien
myyntijärjestelmä on toiminut Oulun
kaupugilla hyvin. Olemme saaneet kaikki
kalastuslupien ostajat samaan
rekisteriin. Saamme heti halutessamme
tietoon paljonko mitäkin lupia on myyty
ja paljollako lupia on ostettu.
Kalastuksenvalvojille on helppo antaa
esim. merialueen verkkopyynnin
tarkastusta varten luettelo ko. alueelle
luvan ostaneista henkilöistä, jolloin
vesialueen omistajan ei tarvitse ostaa
muovilätkiä kiinteitä pyydyksiä varten.
Riittää kun niissä on verkkopyytäjän lain
vaatima yhteystieto. Suosittelen kaikille
Oulun seudun jakokunnille myös
Kalapassin luvanmyyntijärjestelmää.
Näin koko alueemme luvanmyynti
sujuvoituisi.
Juho Kuukasjärvi, metsätalousinsinööri
Ympäristötalo, maa ja mittaus, Solistinkatu 2
90140 OULU p. 044 7032383,

Työmäärä vähenee
ja rahaa säästyy
I
S
UU KALAPASSI +
LUPA KALASTAA

VALVONTATYÖKALU

Lupa-alue vapautuu pyydysmerkkien
ja kuittilomakkeiden tilauksista
– kaikki hoituu kauttamme.
Luvat myydään verkkokaupassa sekä myyntipisteessä.
Maksun jälkeen asiakas saa tositteen ja pyydysmerkit.
Pyydysmerkkiin kirjautuu lupa-alueen nimi ja mistä luvasta on kyse
sekä kalastajan nimi ja yhteystieto. Raportoimme luvanmyynnistä.
Lupa-alue ja kalastuksen valvojat voivat seurata ajantasaisesti koko
myyntiä omilla tunnuksilla. Ei liittymismaksua.
Luvanmyyjä on lupa-alue (osakaskunta, kalastusalue, kalatalousalue
tms.) Luvat myydään ”Kalapassi” tuotenimen alla. Kalatalouskeskus
ylläpitää ohjelmaa. Mukana osakaskuntia, kalastualueita, -seuroja,
kuntia (Tampere, Oulu, Lahti, Vantaa).

Tutustu netissä
Kokemuksia Oulusta:
Kalapassin järjestelmä on toiminut Oulun kaupungilla
hyvin. Olemme saaneet kaikki kalastuslupien ostajat
samaan rekisteriin. Saamme heti halutessamme
tietoon paljonko mitäkin lupia on myyty ja paljollako
lupia on ostettu. Kalastuksenvalvojille voi antaa
esim. verkkopyynnin tarkastusta varten luettelon
luvan ostaneista henkilöistä. Suosittelen kaikille
Oulun seudun jakokunnille myös Kalapassin
luvanmyyntijärjestelmää.
Juho Kuukasjärvi, metsätalousinsinööri,
Oulun kaupunki

Valvontatyökalu -ohjelma vähentää valvojan työmäärää. Tehtävät kirjataan valvontatyön aikana. Talteenotosta voidaan
ilmoittaa heti poliisille sähköpostitse.
Ohjelma maksaa 340 € - kolme ohjelmaa 868 € (sis. ALV 24 %)
+ vuosimaksu 15 € + ALV (2017). Tilaaja vastaa itse tarvittavat
laite- ja liittymähankinnat. Ohjelma ollut käytössä vuodesta
2015 – jo yli 100 käyttäjää.
Tarina elävästä elämästä: Tilanne Kyrösjärvellä
7.6.2015: Valvojapari tapasi järvellä miehen
uistelemassa. Hänellä ei ollut kalastuslupia. Valvoja
kirjasi tapahtuman ja lähetti sen sähköpostilla
poliisille. Poliisi soitti samana päivänä luvattomalle
kalastajalle. Hän kertoi poliisille ettei hänellä ollut
kalastuslupaa. Poliisi lähetti sakkolapun joka oli
perillä seuraavana päivänä. Tehokasta toimintaa.
Terveisin Kyrösjärven kalastusalueen isännöitsjä
Jarmo Kalli p. 0400 237 305.
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e
llis
havainno

Kokemuksia Tampereelta:
Lupien ostaminen Kalapassin verkkokaupasta toimii
niin hyvin ettei uuden lupa-automaatin hankkimiseen
ole tarvetta (kaupunkilehti tamperelainen 18.7.2018).
Anne Tuominen, metsätalouspäällikkö,
Tampereen kaupunki

Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry
Viinikankatu 55, 33800 TAMPERE
pirkanmaan.kalatalouskeskus@kalatalo.fi

Puhelin: 050 592 9259
www.kalatalo.fi

Olemme vesialueen omistajien järjestö. Toimintaperiaatteena
on kalatalouden yleisten edellytysten kehittäminen sekä
mm. kalastusalueiden, osakaskuntien ja kalavesien hoidon
edistäminen.

