Työmäärä vähenee
ja lupakauppa piristyy
Kalastuksenvalvojat voivat ajantasaisesti seurata
KOKO luvanmyynnin tilannetta.
KALAPASSI +
LUPA KALASTAA

VALVONTATYÖKALU

Säästää rahaa satoja euroja!
Luvat myydään verkkokaupassa sekä myyntipisteessä.
Lupa-alue ei käytä kuittilomakkeita eikä pyydysmerkkejä.
Näin säästetään vuodessa satoja euroja. Ei siis enää kuittilomakkeita
eikä pyydysmerkkejä, kaikki hoituu kauttamme.
NÄIN SE TOIMII: Myyjä kirjautuu järjestelmään ja kirjaa oston.
Maksun jälkeen tulostetaan tosite ja pyydysmerkit asiakkaalle.
Verkkokaupassa asiakas saa maksusuorituksen jälkeen tositteen ja
pyydysmerkit. Pyydysmerkkiin kirjautuu lupa-alueen nimi ja mistä
luvasta on kyse sekä kalastajan nimi ja yhteystieto.

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 70 ohjelmaa käytössä.

Raportoimme luvanmyynnistä. Lupa-alue ja kalastuksen valvojat
voivat seurata ajantasaisesti koko myyntiä omilla tunnuksilla.
Ei liittymismaksua.
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Referenssit:
Metsähallitus • Etelä-Karjalan kalatalouskeskus
• Kainuun kalatalouskeskus • Pohjois-Karjalan
kalatalouskeskus • Perämeren kalatalousyhteisöjen
liitto • Päijät-Hämeen kalatalouskeskus • Vantaan
kaupunki • Vantaan joen ja Helsingin seudun
vesiensuojeluyhdistys • kalastusalueet: Airisto-Velkua
• Haukiveden • Joroisten • Kemijärven • Kivijärven
• Kustavin • Kyrösjärven • Längelmäveden • Norra
Svenska fiskeområde • Paraisten • RuovedenKuoreveden • Parikkalan-Saaren-Uukuniemen •
Roineen–Mallasveden-Pälkäneveden • Suodenniemen
• Suur Saimaan • Vantaanjoen • Vammalan seudun •
Ähtärin reitin • osakaskunnat: Aurejärven • Herrasen
• Kallialan • Oulun • Takahuhdin • Tampereen •
Viljakkala-Inkula • Ämmätsän •
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.

Kokemusta luvanmyynnistä vuodesta 1988 alkaen.
Kalapassin luvanmyynnin piirissä ovat mm. Tampereen, Oulun ja Lahden luvanmyynti.
Pirkanmaan kalatalouskeskus on vesialueen omistajien järjestö. Toimintaperiaatteena on kalatalouden yleisten edellytysten kehittäminen
sekä mm. kalastusalueiden, osakaskuntien ja kalavesien hoidon edistäminen.

Kalapassin verkkokaupassa
myydään erilaisia lupia
Lupia voidaan myydä kaikille halukkaille tai myyntiä voidaan rajoittaa. Tämä vaihtoehto toimii
niin kalastusalueiden, kuntien kuin muidenkin luvanmyynnissä.
Osakkaiden ja muiden ostajien erilainen luvanosto-oikeus voidaan määritellä järjestelmään.
Tätä käytetään erityisesti osakaskunnassa joka haluaa myydä erikseen luvat osakkaille ja
ulkopuolisille. Mahdollinen osakkaiden erilainen osto-oikeus määritellään osakaskunnan
toimittaman osuuslistan ja osakkaiden tilojen kiinteistötunnusten perusteella.
Liittyminen Kalapassin järjestelmään on maksuton. Luvanmyynnistä laaditaan sopimus
jonka kummatkin osapuolet allekirjoittavat. Perimme provision luvanmyynnistä. Lupa-alue
toimittaa tiedot myytävistä luvista. Pyydä tarjous.

Kalapassi +
Näin se toimii:
Luvat myydään internetin ja käteismyyntipisteen kautta.
Internetistä tilattaessa asiakas kirjaa tarvittavat tiedot nettiin, maksaa kalastusluvan ja
saa tositteen sekä pyydysmerkit sähköpostitse. Eri maksusta toimitetaan pyydysmerkit myös
tulostettuna veden kestävällä paperilla.
Myyntipisteessä myyjä kirjaa asiakkaan tiedot Kalapassin järjestelmään. Asiakkaan
maksettua luvat hänelle tulostetaan maksutosite ja pyydysmerkit. Myyntipiste perii erillisen
kirjoitusmaksun lupahinnan lisäksi.
Kalatalouskeskus laskuttaa myyntipistettä luvanmyynnistä ja tilittää varat lupa-alueelle.
Perimme provision luvanmyynnistä. Myyntipisteessä tulee olla nettiyhteys sekä lasertulostin.
Pyydysmerkkiin kirjautuu lupa-alueen nimi, kalastajan nimi ja yhteystieto sekä mikä lupa on
kyseessä, ohessa malli pyydysmerkistä. Pyydä tarjous luvanmyynnistä.
Kustannussäästöjä tulee satoja euroja vuodessa
kun ei tarvitse käyttää kuitteja eikä pyydysmerkkejä
ja lisäksi työaikaa säästyy.

Kalapassi + säästää kuluja
ja nämä säästetyt kulut
voi laittaa vaikkapa valvontaan.
Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry
Viinikankatu 53, 33800 TAMPERE
etunimi.sukunimi@ahven.net

Puhelin: 050 592 9255
www.kalatalo.fi

Ota yhteyttä – kerromme mielellämme lisää
Ismo Kolari 050 592 9259
Pekka Vuorinen 050 592 9255

