Pirkanmaan Kalatalouskeskus palvelee
Kirjanpito kuntoon
Kirjanpitolakia on muutettu, osakaskunnat/kalastuskunnat ovat kirjanpitovelvollisia. Niiden on
pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa.
Tarjoamme erityisosaamista mm. kirjanpidossa,
veroilmoitusten laadinnassa, omistajakorvausten jaossa, toiminnan tarkastuksessa jne. Teemme
kirjanpidon lisäksi mm. veroilmoitukset, palkanlaskennan ja omistajakorvausten jaon. Myös
toiminnan tarkastus kuuluu toimintamme piiriin. Ota yhteyttä Päivi Vuorinen p. 040-5929421.

Edunvalvontaa
Vesistörakentaminen on lisääntynyt. Vesistöihin lasketaan kaapeleita ja putkia. Tarjoamme
asiantuntemusta: ammattitaitoisesti laadittu lausunto varmistaa osakaskunnan oikeuden
vaikuttaa vesistössä tehtyihin toimenpiteisiin ja saada korvauksia mahdollisista haitoista ja
käyttöoikeudesta toisen vesialueeseen.
Laadimme lausuntoja mm. ruoppauksista,
kaapeleiden ja putkien laskusta sekä muista vesistörakentamiseen liittyvistä hankkeista.
Muut edunvalvontaan liittyvät lausunnot ja muistutukset sopimuksen mukaan
tuntilaskutuksella. Ota yhteyttä Päivi Pyyvaaraan p. 0500-760953.

Valvontatyökalu vähentää valvojien työmäärä
Työt kirjataan valvontatehtävän aikana. Talteenotosta voidaan ilmoittaa poliisille
välittömästi sähköpostitse. Raportointi sähköisesti toimeksiantajalle ja ELY:lle.
Ohjelman voi asentaa tabletille tai kännykkään (Android-käyttöjärjestelmä 4.2 tai
uudempi). Ohjelmalla kerätään tieto, raportointi tapahtuu verkkopalvelun kautta.
Tilaaja vastaa itse tarvittavista laite- ja liittymähankinnoista. Ohjelman hinta on 340 €.
Referenssit: Metsähallitus • Etelä-Karjalan kalatalouskeskus • Pohjois-Karjalan kalatalouskeskus • Perämeren kalatalousyhteisöjen liitto • Päijät-Hämeen kalatalouskeskus • Vantaan kaupunki • Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys; kalastusalueet: Airisto-Velkua • Haukiveden • Joroisten • Kemijärven • Kivijärven • Kustavin • Kyrösjärven •
Längelmäveden • Norra Svenska fiskeområde • Ruoveden-Kuoreveden • Parikkalan-Saaren-Uukuniemen • Roineen–
Mallasveden-Pälkäneveden • Suodenniemen • Suur Saimaan • Vantaanjoen • Vammalan seudun • Ähtärin reitin
osakaskunnat: Aurejärven • Herrasen • Kallialan • Takahuhdin • Viljakkala-Inkula • Ämmätsän •

Kalanpoikasia luonnonvesiin - tilaa suoraan netistä
Hintaesimerkkejä: siika 1-kes. 48,36 €/kg; kuha 1-kesäinen 70 mm 0,23 €/kpl;
järvitaimen 3-v. 300-500 g 19,23 €/kg; kirjolohi 2-3-v. ~ 1 kg 10,90 €/kg;
Kuljetuksen osuus 5-10 % istukkaiden hinnasta, erästä riippuen; minimi 20 €/erä.
Happipakkaus 5 €/kpl. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään. Hinnat sisältävät
ALV 24 %. Tilaus osoitteesta www.kalatalo.fi

Juhlamitali on korkein kunnianosoitus kalataloudessa ansioituneelle henkilölle tai
yhteisölle Pirkanmaalla. Päätöksen mitalin myöntämisestä tekee kalatalouskeskuksen
hallitus. Hakuohjeet löytyvät osoitteesta www.kalatalo.fi. Historiikki on katsaus
kalatalousneuvonnan toiminnasta 100 vuoden ajalta. Kirjan jäsenhinta on 39 € +
toimituskulut.

Tilaukset sähköpostitse alla olevaan osoitteeseen tai puhelinnumeroon 040-5929421

Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry
Viinikankatu 53 33800 T:RE p. 050-5929255 e-mail: pirkanmaan.kalatalouskeskus@kalatalo.fi kotisivu: www.kalatalo.fi

