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Hauskaa Vappua kaikille lukijoille! 

 
 
Avovesikauden kynnyksellä on hyvä 
palautella mieleen vuoden vaihteessa 
voimaan tulleen uuden kalastuslain 
sisältöä, johon maa- ja 
metsätalousministeriön Kysymyksiä ja 
vastauksia –palsta antaa pureskeltua 
tietoa. 
 
Pyydystalkoot järjestettiin tammikuun 
lopulla ja siellä valmistuneita katiskoja 
on vielä muutamia jäljellä. Lisäksi on 

vielä tarjolla muutamia talkoissa 
valmistettuja pienpetopyydyksiäkin. 
 
Hollolan Lahdenpohjaan laskevan 
Virojoen virtavesikunnostus jatkuu 
talkookunnostuksella 14. toukokuuta. 
Tervetuloa mukaan! 
 
Vaanian vesialueen osakaskunta 
palautti kuhan kesäkuun ajan 
kuturauhoituksen. 
 
Vesijärvellä aloitettiin mielenkiintoinen 
pilottikokeilu, jossa kerätään tieto 
särkikalojen liikkeistä kalamerkinnän 
avulla. Palauta merkkikalan tiedot, 
luvassa on palkkio. 
 
Tänä vuonna Päijät-Hämeen 
Kalatalouskeskus järjestää matkan 
Ahvenanmaalle saaristoreittiä pitkin. 
Ilmoittautumisia otetaan vastaan jo nyt. 
Edelliseen matkaamme Puolaan voi 
tutustua matkakertomuksen kautta - 
http://kalatalouskeskus.net/?p=201 
 
 
 
 

Pyydystalkoot – pyydyksiä tarjolla veteen ja kuivallekin maalle 

Pyydystalkoissa valmistui tammikuun lopulla kolme isokokoista avorysää, 80 katiskaa 
ja 40 pienpetopyydystä, joiden lisäksi korjattiin hoitokalastusnuotta ja 15 
talkookalastajien rysää sekä valmistettiin näkösyvyyslevyjä. 



Renor Oy:n myötämielisellä avustuksella pääsimme tänä keväänä myös kyllästämään 
nuotta- ja rysäpyydykset sisätiloissa. Tämä ansaitsee erityiskiitoksen, sillä Renor on 
onnistunut järjestämään meille Pyydystalkoiden käyttöön erinomaiset tilat jo vuosia. 
Osa pyydystalkoissa valmistuneista pyydyksistä on vielä jakamatta. Tarjolla on 
pienpetopyydyksiä ja katiskoja. 
 
Pienpetopyynnistä kiinnostuneet voivat kysyä käyttöönsä saalistietoja vastaan 
keinulauta- tai pyyntirautapyydystä Markku Nummelalta puh. 0400 124051. 
 
WEKE-katiskoja on vielä muutamia jäljellä ja ne saa mukaansa todelliseen 
uloskantohintaan! Koeluontoisesti valmistettu Paimelan-mallin katiska on 
valitettavasti myyty loppuun. 

WEKE –katiska (Werraton) 80 €/ kpl (kaupassa 120€) 
Katiskoja voi tiedustella Ilkka Vesikolta puh. 045 171 5544. 
 
Ensi vuonna on Pyydystalkoiden 25. juhlavuosi. Kannattaa siis jo nyt merkitä 
tammikuun 2 viimeistä viikkoa kalenteriin. 

Särkikalojen merkintäkokeilulla pyritään saamaan uutta tietoa 

Vesijärven hoitokalastuksen yhteydessä kokeillaan kuhan, särjen ja lahnan 
merkitsemistä. Lahden ympäristöpalvelujen, Päijät-Hämeen Kalatalouskeskuksen ja 
Luonnonvarakeskuksen (LUKE) kokeilussa merkitään 600 kalaa. 
Varsinkin särkikalojen liikkumisesta isommalla vesistöalueella on melko niukasti 
tietoa. Merkkipalautusten avulla saadaan mielenkiintoista tietoa miten kalat liikkuvat 
esimerkiksi eri selkävesien välillä. 
 
Merkityn kalan tiedot voi helpoiten ilmoittaa LUKEn sivulta: http://www.luke.fi/tietoa-
luonnonvaroista/kalat-ja-kalatalous/osallistu-kalatutkimukseen/palauta-kalamerkki/. 
 
Kalamerkeissä on yksilöllinen kirjaimista ja numeroista koostuva koodi. Palautuksessa 
on tärkeää ilmoittaa kalasta ainakin pyyntipäivä ja –paikka tarkasti. Hyödyllisiä tietoja 
ovat myös kalan pituus ja paino sekä käytetty pyydys. Merkin palauttaneelle 
lähetetään korvaus (5 €) sekä tiedot kalan merkintäpaikasta ja merkintäkoosta. 
Merkkipalautusilmoitus verkossa riittää, eikä merkkiä silloin tarvitse lähettää postitse. 
Merkatun kalan voi hyvin palauttaa elävänä järveen merkkeineen, jolloin sen liikkeistä 
voidaan saada vielä lisätietoa. 

Virojoen kunnostustalkoot lauantaina 14.5.2016 

Vesijärven Lahdenpohjaan laskevan Virojoen kunnostukset jatkuvat taas tänä 
keväänä. Kunnostuksen tavoitteena on kunnostaa joen merkittävimmät koskipaikat 
sopiviksi taimenen kotiuttamiseen.  



Kaikki virtavesikunnostuksista kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan Ilmoitathan 
osallistumisestasi kunnostukseen viimeistään talkoita edeltävänä torstaina 12.5. klo 
18 mennessä! Ilmoittautua voit suoraan Facebook –tapahtumaan 
https://www.facebook.com/events/1705131766393981/  tai sähköpostitse Päijät-
Hämeen kalatalouskeskukselle osoitteeseen info@kalatalouskeskus.net 
 
Virojoen kunnostus on Päijät-Hämeen kalatalouskeskuksen hanke, jossa 
yhteistyökumppaneina on Hämeen ELY-Keskus, Lahden ympäristöpalvelut, 
Vesijärvisäätiö, Vesijärven kalastusalue ja Rudus Oy.  

Uusi laki ja asetus – kysymyksiä ja vastauksia 

Uusi kalastuslaki- ja asetus on herättänyt paljon kysymyksiä, sillä osa asioista ja 
termeistä on uusia. 
 

Kuinka montaa verkkoa vapaa-ajankalastaja saa käyttää? 
Mikä on vene- tai pyyntikunta? 
Mikä on pyyntimitta ja miten mittaan kalan oikein? 
Saanko onkia ja pilkkiä ilman lupaa? 
Onko vertikaalijigaus pilkkimistä? 
Miten tunnistan koski- ja virta-alueen? 
Mikä on vaelluskalavesistö? 

 
Näihin kaikkiin ja moneen muuhunkin kalastajia askarruttavaan kysymykseen löytyy 
vastaus Maa- ja metsätalousministeriön sivuilta - http://mmm.fi/kalastuslaki/usein-
kysyttya  

Ahvenanmaan matka 

Tänä vuonna matkakuumetta poteville on tarjolla mereistä herkkua, sillä 
tarkoituksena on järjestää matka Ahvenanmaalle saaristoreittiä pitkin. 
 
Ajankohta  31.8. – 2.9.2016 (ke 07:00 – pe 24:00) 
Hinta  365 EUR / hlö (vähintään 30 hengen ryhmälle) 
Hintaan sisältyy:  

• bussimatka  Lahti – Brandö - Ahvenanmaa, kohteet – Lahti 
• lauttamaksut Kustavi - Brandö, Torsholma - Hummelvik  
• yöpyminen (1 yö) Gullivanin hotelli/mökkikylässä 2 hh aamiaisella  
• kiertoajelu Ahvenanmaalla 4 tuntia 
• yöpyminen Maarianhaminassa, 1 yö hotelli Savoy 2 hh aamiaisella, 2 x päivällinen 
• Ahvenanmaan kierroksen aikana kalakeitto ja pannukakku sekä  
• laivamatkat kansipaikoin Maarianhamina-Turku.  

Lisämaksusta: 
• paluumatkalla buffet laivalla etukäteen tilattuna 31 € / hlö. 
• yhden hengen huoneesta lisämaksu 73 €. 



 
Tarkoituksena on perinteisempien nähtävyyksien ohella tavata matkalla paikallisia 
kalastajia, sekä tutustua myös kalankasvatukseen.  
 
Matkalle ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostilla 15.5.2016 mennessä 
info@kalatalouskeskus.net. Ilmoittautumisenyhteydessä ilmoitetaan matkalle lähtijän 
nimi, syntymäaika, puhelinnumero sekä sähköposti tai postiosoite. Paikkoja on tarjolla 
rajoitetusti.  
 
Lisätietoja Ilkka Vesikko, ilkka.vesikko@kalatalouskeskus.net / p. 045 171 5544  

Vaanian vesialueen osakaskunta rauhoitti kuhan kesäkuun ajaksi 

Päijät-Hämeen Vesijärvellä Komonselän ja Kajaanselän välisellä alueella (kts. Kuva 1.) 
sijaitseva Vaanian vesialueen osakaskunta on vuosikokouksessaan päättänyt 
rauhoittaa kuhan 1.6.-30.6.2016 väliseksi ajaksi. Tarkoituksena on kuhan luontaisen 
lisääntymisen turvaaminen ja elinvoimaisen kuhakannan säilyttäminen Vesijärvessä.  
-Alueellamme on tärkeitä kuhan kutualueita, osakaskunnan puheenjohtaja Pekka 

Puujalka kertoo ja jatkaa, että kutuaikainen 
kuhan rauhoitus ja kudun turvaaminen 
täydentävät kuhanpoikasten 
istutustoimintaa. 
Puheenjohtaja arvio, että rauhoittamalla 
kuhan kutuajaksi varoja ja resursseja 
voidaan suunnata myös muihin kalaveden 
hoitotoimenpiteisiin. Rauhoitus on 
voimassa koko Vaanian osakaskunnan 
alueella. Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus 
kehottaa myös muita osakaskuntia 
puntaroimaan vahvasti kuhan kutuaikaisen 
rauhoituksen palautusta vesialueilleen, 
erityisesti tämä koskee tunnettuja kuhan 
kutualueita. 

Kuva 1. Vaanian osakaskunnan vesialue Päijät-Hämeen Vesijärvellä. 
 

Kireitä siimoja avovesikaudelle 2016! 
Toivottaa Ilkka Vesikko & Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus 


