Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus ry
Toiminnanjohtajan kuukausikirje, huhtikuu 2017

Hauskaa kevättä kaikille
lukijoille!

(Oikeat vastaukset tulevat näkyviin, kun
olet lähettänyt vastauksesi)
Pyydystalkoot järjestettiin tammikuun
lopulla jo 25. kerran ja siellä
valmistuneita
katiskoja
on
vielä
muutamia jäljellä.
Onko tarvetta hoitokalastuspyyntiin
tarkoitetulle
rysälle?
Pyhäntaan
osakaskunta on myymässä vuonna
2014 peruskorjattua pyydystään.
Kalastuksenvalvojien
web-kurssi
tarjolla jäsenille ja ELY-keskuksen tentti
5.5. Lahdessa.
Päijät-Hämeen
Kalatalouskeskuksen
vuosikokous pidetään 5.5. Hollolan
Siikaniemessä.

Avovesikauden kynnyksellä on hyvä
palautella mieleen tuoreen kalastuslain
ja –asetuksen sisältöä. Vaikka LakiVisakilpailu ei olekaan enää käynnissä, voit
käydä
vastaamassa
kysymyksiin
edelleen
osoitteessa:
http://kalatalouskeskus.net/lakivisa/

Lisäksi
järjestämme
matkan
Ahvenanmaalle saaristoreittiä pitkin.
Ilmoittautumisia otetaan vastaan jo
nyt.

Pyydystalkoot – katiskoja kevätpyyntiin
WEKE-katiskoja on vielä muutamia jäljellä ja ne saa mukaansa todelliseen
uloskantohintaan!
WEKE –katiska (Werraton)

80 €/ kpl (kaupassa n. 120€)

Katiskoja voi tiedustella Ilkka Vesikolta puh. 045 171 5544.

Hoitokalastusrysä myynnissä
Pyhäntaan osakaskunta on myymässä hoitokalastusrysää, joka peruskorjattiin vuoden 2014
Pyydystalkoissa.
Avorysän kalapesän pituus noin 6 m, leveys 3 m ja korkeus 2 m.
-aidan pituus 60 m, jonka lisäksi myös potkut.
-mukaan kaikki pyyntiin asettamiseen tarvittavat tykötarpeet.
Hintapyynti 1000€.
Lisätietoja Martti Aaltola, p. 041 434 8200/ marttiaal@gmail.com
Kalastuksenvalvonnan web-kurssi ja ELY-keskuksen tentti
Olemme perinteisesti kouluttaneet jäsenyhdistyksiimme kuuluvat henkilöt tenttiä varten
veloituksetta. Jäseneksi pääsee yksityishenkilönäkin maksamalla vuoden 2017
kannatusjäsenmaksun 10€.
Tällä kertaa koulutus tapahtuu jäseniemme ehdotuksesta omaehtoisesti opiskellen
kurssimateriaalin avulla. Koulutusmateriaali on melko laaja ja sen läpikäynti vie ainakin
kahdeksan tuntia. Keräämme kurssilaisilta 28.4. asti kysymyksiä, jonka jälkeen vastaukset
julkaistaan kaikille kurssilaisille.
ELY-keskus järjestää Lahdessa 5.5.2017 maksullisen kalastuksenvalvojan kokeen, jonka
läpäisemällä hyväksytään kalastuksenvalvojaksi.
Lisätietoja sekä ilmoittautuminen kurssille ja/ tai jäseneksi info@kalatalouskeskus.net
Päijät-Hämeen Kalatalouskeskuksen vuosikokous
Vuosikokous järjestetään Hollolan Siikaniemen rantasaunalla pe 5.5.2017 klo 15 alkaen.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat (Säännöt 8§).
Kutsumme jäsenemme vuosikokoukseen. Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan
huhtikuun loppuun mennessä etukäteen (info@kalatalouskeskus.net tai p. 045 171 5544),
jotta osaamme varautua kaikkiin toimenpiteisiin ennakolta.

Päijät-Hämeen Kalatalouskeskuksen Ahvenanmaan matka
Tänä vuonna matkakuumetta poteville on tarjolla mereistä herkkua, sillä suunnitelmissa on
matka Ahvenanmaalle saaristoreittiä pitkin. Järjestäjänä on Matkapalvelu Liisa Hietala Oy.
AHVENANMAALLE SAARISTOREITTIÄ PITKIN 3 PV, 30.8. – 1.9.2017 (ke – pe)
•
•

•
•
•

vähintään 30 hengen ryhmälle, hinta 350 EUR / hlö
Hintaan sisältyvät: 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 32 EUR / hlö.
Yhden hengen huoneesta lisämaksu 76 EUR.
Lisämaksusta kalastamista esim. Brandössä

Matkaehdotelma:
ke 30.8.2017
Lähdemme Lahdesta bussilla klo 7.00 kohti Kustavia. Lisämaksusta aamiainen esim. Forssassa
Autokeitaalla noin 7 EUR / henkilö. Lautalla Kustavi - Vuosnainen, mistä lautta lähtee klo 13.30 Brandöön.
(Brandössä 14.05), noin puolen tunnin bussimatkan jälkeen saavumme hotelli/mökkikylä Gullivaniin,
johon majoittuminen (2 hengen huoneisiin tai mökkeihin). Esim. kalastajan tapaaminen. Tai
mahdollisuuksien mukaan kalaviljelylaitokseen tutustuminen. Päivällinen.

to 31.8.2017
Aamiainen klo 6.30 alkaen. Aamiaisen jälkeen klo 7.30 lähdemme Torsholmaan, josta lautalla
Hummelvikiin. (klo 8.05 Torsholmasta ja klo 10.40 Hummelvikissa). Opas vastassa satamassa ja 4 tunnin
opastettu kierros Ahvenanmaalla alkaa. Kierroksen aikana voidaan toteuttaa toiveitanne kohteista. Mm.
käynti Eckerössä, uusi kiertovesilaitos yms. Opastetun kierroksen aikana kalakeitto ja pannukakku.
Majoittuminen Savoy-hotelliin Maarianhaminan keskustassa. Päivällinen.

pe 1.9.2017
Aamiaisen jälkeen vapaata aikaa tutustua kaupunkiin. Viking Linen Grace laiva lähtee Maarianhaminasta
klo 14.25 Turkuun ja on Turussa klo 19.50, mistä välittömästi bussilla Lahteen. Lahdessa noin klo 24.

Matkalle voi ilmoittautua sähköpostitse info@kalatalouskeskus.net tai Juha Kedolle p. 045
318 7320. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan matkalle lähtijän nimi, syntymäaika,
puhelinnumero sekä sähköposti tai postiosoite. Paikkoja on tarjolla rajoitetusti.

Kireitä siimoja avovesikaudelle 2017!
Toivottaa Ilkka Vesikko & Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus

