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KALATALOUSALUEIDEN KATSEET KOHTI TOIMINNNANJOHTAJIA  
  
Kalatalousalueiden perustamiskokoukset ovat nyt paketissa. Kokouskierros oli kenttäväen, meidän 
asiantuntijoiden ja ELY-keskuksen edustajien suuri ja onnistunut yhteisponnistus, kiitos kaikille kortensa 
kekoon kantaneille!  
 
Seuraavina kuukausina keskitytään kalastusalueiden alasajoon, sekä kalatalousalueen 
hallitustyöskentelyn käynnistämiseen. Toiminnanjohtajan valinta on keskeinen päätös 
kalatalousalueen toimivuuden kannalta. Ammattilaisen kanssa arjen pyörittäminen on mielekästä. 
 
Kalatalouden Keskusliitto on julkaissut kalatalousalueiden hallitukselle suunnatun ohjekirjeen 
toiminnanjohtajan valinnassa huomioitavista seikoista. KKL suosittaa kalatalousalueita kilpailuttamaan 
toiminnanjohtajan työtehtävät, jotta ammattimaisuuden ja laadukkaan palvelun kriteerit täyttyvät. Pyydä 
meiltä rohkeasti tarjousta toiminnanjohtajuudesta, sillä kalatalouskeskuksen ja kalatalousalueen 
yhteistyöllä saadaan kalatalousalueen toimintaan aivan uudenlaista potkua - erityisesti allekirjoittaneen 
työaikaa voidaan nyt sovitella juuri teidän tarpeisiinne sopivaksi. 
  
Yhteistyöterveisin, 

Johanna Möttönen 

Toiminnanjohtaja 
johanna.mottonen@kalatalo.fi 
p. 050-5929255 
  
*Kalatalousalueen toiminnanjohtajan valintapäätöksen menettelysäännöt:  
https://ahven.net/wp-content/uploads/2019/01/Toiminnanjohtajan-valinta.pdf  
 
*Kalatalousalueen selviytymisoppaan ja paljon muuta löydät KKL:n 
netistä: http://www.ahven.net/kalatalousalueet  

mailto:johanna.mottonen@kalatalo.fi
https://ahven.net/wp-content/uploads/2019/01/Toiminnanjohtajan-valinta.pdf%C2%A0
http://www.ahven.net/kalatalousalueet
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LISÄUUDISTUKSIA JÄSENKIRJEESEEN 
  
Säästämme ympäristöä ja karsimme paperipostin määrää: Jäsenkirjeet lähetetään tämän jälkeen paperisena 
lähinnä jäsenmaksulaskujen sekä vuosikokouksen kutsukirjeiden yhteydessä. Jos haluat lisätä itsesi tai pelkän 
paperipostin piirissä olevan kaverisi sähköiselle listallemme, voit tehdä sen tämän linkin 
takana: http://eepurl.com/gevmc1 
 
 

 
 
 

 
 

KIRJANPITOPALVELU OSAKASKUNNILLE JA KALATALOUSALUEILLE 

 
Paketti kattaa vuosittaisen tilinpäätöksen ja veroilmoituksen teon. Toimistosihteerillämme Päivi Vuorisella on yli 
10 vuoden kokemus osakaskuntien, kalastusseurojen sekä kalastusalueiden kirjanpidosta. 
  
Pyydä lisätietoja Päiviltä - paivi.vuorinen@kalatalo.fi  , 040-5929421 
 

 

 
 

 
 

MUISTA KALAMARKKINAT LAUKONTORILLA PERJANTAISTA 
SUNNUNTAIHIN, 26.04. - SU 28.4. 

 

http://eepurl.com/gevmc1
mailto:paivi.vuorinen@kalatalo.fi
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LUVAN MYYNTI JA VALVONTA KERRALLA KUNTOON! 

 
Nyt on erinomainen aika viedä niin osakaskunnat kuin kalatalousalueetkin uuteen aikakauteen sähköistämällä 
luvanmyynti sekä kalastuksen valvonnan työkalut.   
 
Kalastuslupien myyntiin www.kalapassi.fi verkkokaupan kautta on kaksi vaihtoehtoa: 
 
-Kalapassin luvanmyynti mahdollist0aa kalastuslupien oston ajasta ja paikasta riippumatta. Luvan 
lunastaneista saa yhteenvedon kalastuksen valvojille. 
-Uusi Kalapassi Plus kattaa verkkokaupan ohella myös käteismyynnin. Luvanmyyntiin liittyvät tositteet ja 
pyydysmerkit toimitetaan järjestelmän kautta asiakkaalle. 
 
-Valvontatyökalun avulla valvontareissut hoituvat sujuvasti.  Tapahtumat tallennetaan paikan päällä tabletille tai 
puhelimeen. Sovellus on ainoa laatuaan Suomessa ja se soveltuu erinomaisesti kalatalousalueiden käyttöön.  
 
Sekä valvontatyökalun, että Kalapassin verkkokaupan hintoja on tarkistettu  -  Ota yhteyttä Ismoon! p. 050-592 
9259, ismo.kolari@kalatalo.fi 

 
 

 
 

 
 

                   (Kuva: Ruoveden-Kuoreveden kalastusalueen valvoja Santtu Uitto testaamassa vesijettiä) 
 

Kysely! Kuinka monta henkilöä teiltä tulisi valvonnan perustutkintoon tähtäävään 
koulutukseen, jos järjestämme sellaisen tänä vuonna?  Vastaa kyselyyn sähköisen uutiskirjeen 
kyselyssä, tai ilmoita kurssitoiveestasi pirkanmaan.kalatalouskeskus@kalatalo.fi 

Ilmoittaudu mukaan: Maksuton erikoiskurssi valvojille toukokuussa! 

Aika: 23.05.2019 klo 09.00-15.30. 
Paikka: UKK-Instituutti 

Järjestämme Kalatalouden keskusliiton kanssa kalastuksen valvonnan erikoiskurssin. Alustava 
ohjelmarunko: 
 
-Viranomaisyhteistyö (poliisin puheenvuoro), kalastuksenvalvojan näkemyksiä valvonnan arjesta ja -
kehittämisestä, kalastuksenvalvojan toimeksiantajan tehtäviä ja ilmoitukset sekä sopimukset, drone 
kalastuksenvalvonnassa, uhanalaisella kalalla on nyt hintalappu, sähköinen valvontatyökalu 
valvontatyössä. 
 
Kurssi on maksuton, lounas omakustanteinen (9.80e). Ilmoittaudu Päivi Vuoriselle 09.05.2019 mennessä 
paivi.vuorinen@kalatalo.fi, p. 040-5929 421. Lounastarjoiluiden mitoittamiseksi kerro Päiville myös 
ruokailijoiden lukumäärä. 

mailto:ismo.kolari@kalatalo.fi?subject=Kalapassi%20%2F%20valvontaty%C3%B6kalu
mailto:pirkanmaan.kalatalouskeskus@kalatalo.fi
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TILAA TÄMÄN VUODEN KALAISTUKKAAT! 

 
Tänä vuonna  tarjolla (hinnat sis. alv. 24%): 
- Järvitaimen 3-kes, n. 300-600g   20.93 e / kg 
- Karppi 700-800 g 46,13 e / kg 
- Kirjolohi 2-3v, 900-1400g  11.53 e / kg 
- Kuha esim  7-8 cm 0,22-0,32e kpl. 
- Planktonsiika  - hinta tarkentuu myöhemmin 
- Peledsiika >12 cm, 12-20 g / kpl,  51.57 e /kg 
 
Tarvittaessa  tarjolla (saatavuus ja hinnat selvitetään erikseen): 
-Hauki (esikesäinen) 
-Harjus 
-Rapu, emo (kotimainen) 
 
Kuljetushinnat: 
Kuha, siika, harjus   7% istukkaiden arvosta + alv 24% 
Muut: Matkasta ja erästä riippuen 5-10% istukkaiden arvosta + alv 24 %. 
Happipakkaus 5e kpl. 

Tilauslomake on tämän kirjeen liitteenä ja netissä: https://www.kalatalo.fi/kalanpoikasten_tilauslomake.htm 
 

 

 
 

 TERVETULOA VUOSIKOKOUKSEEN 

21.05.2019 klo 18.00  
 
Paikka: Kotala-talo (Vironkoskentie 101, 42870 Kotala ) 
Tarjoiluiden mitoittamiseksi ilmoittaudu sähköpostilla 15.05.2019 mennessä 
pirkanmaan.kalatalouskeskus@kalatalo.fi  
Kutsut lähetetään paperipostilla toukokuun alkupuolella. 
Kokouksessa käsitellään vuosikokoukselle kuuluvat sääntömääräiset asiat. Kokousesitelmän pitää Hannu 
Salo ELY-Keskuksesta. Lämpimästi tervetuloa mukaan! (kuva: www.kotalatalo.fi)  

https://www.kalatalo.fi/kalanpoikasten_tilauslomake.htm
https://www.kalatalo.fi/kalanpoikasten_tilauslomake.htm
mailto:pirkanmaan.kalatalouskeskus@kalatalo.fi?subject=Ilmoittautuminen%20vuosikokoukseen.
mailto:pirkanmaan.kalatalouskeskus@kalatalo.fi?subject=Ilmoittautuminen%20vuosikokoukseen.
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RAPALA-RAHASTO JAKAA APURAHOJA 

Rapala-Rahasto julistaa avoimesti haettavaksi 300−3.000 euron arvoisia apurahoja paikallisesti merkittäviin, 
kestävän kehityksen mukaisiin toimenpiteisiin. Rahasto ei ohjaa varoja varsinaisiin kalojen istutuksiin, vaan sen 
tavoitteina ovat:  

1. Paikallisten tai maakunnallisten kunnostushankkeiden ja tutkimusten tukeminen puhtaampien kalavesien 
puolesta ja luonnonpoikastuotannon turvaamiseksi 

2. Kestävän kehityksen mukaisesti toteutettavien, entistä parempien ja monipuolisempien 
kalastusmahdollisuuksien lisäämisen tukeminen 

3. Koulutuksen, opastuksen ja tapahtumien tukeminen esimerkiksi välinelahjoituksin, joilla erityisesti lapsia, 
nuorisoa, nuoria aikuisia ja seniori-ikäisiä ohjataan kalastusharrastuksen pariin 

4. Edellä mainittujen asioiden nostaminen nykyistä laajemmin julkisen keskustelun ja yhteiskunnallisen 
kehittämisen aiheiksi. 
 
Hakumenettely on kevyt: Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa Rapala-Rahastolle huhtikuun puoliväliin 
mennessä joko sähköpostilla rahasto@rapala.fi tai perinteisellä postilla (Rapala VMC Oyj, Rapala Rahasto, 

Mäkelänkatu 91, 00610 HELSINKI ). Lisätietoja saa Rapala Rahaston asiantuntijaneuvoston jäseneltä, toimittaja 
Seppo Suuroselta, puh. 0400 233339, seppo.suuronen(at)wmail.fi 

 

 

KUNNOSTETAAN VIRTAVESIÄ! -MINISEMINAARI 
Aika: Ma 1.4.2019 klo 16.45 - 20.00 
Paikka: Lammin biologinen asema, luentosali Ilves (Pääjärventie 320, 16900 Lammi, 2. krs) 
  
Mitä nousuesteille voidaan tehdä ja mitä hankkeen pyörittäminen vaatii? Kuinka vesilaki, kulttuuriperintö ja 
luontoarvot tulee virtavesihankkeessa huomioida? Miniseminaarissa paljon asiaa ja käytännön esimerkkejä 
virtavesikunnostuksista. Maksuton ohjelma on suunnattu erityisesti kunnostuksia toteuttaville tahoille, mutta 
myös muille asiasta kiinnostuneille. Tilaisuuden järjestävät Hämeen ELY-keskus, mukana Hämeen 
kalatalouskeskus, Museovirasto, WWF ja Vanajavesikeskus. Verkkosivu: bit.ly/2ItdQdZ  
Ilmoittaudu 25.3. mennessä osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/S/CE94D77DE86C2639 

 

https://t.co/9Cnjz3Vlc9
https://link.webropolsurveys.com/S/CE94D77DE86C2639
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