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Toiminnanjohtajan kuukausikirje, toukokuu 2017

Kesä on vihdoin tulossa!

kalastusrajoitukset ennen kalastuksen
aloittamista.
Perinteinen Järvikalapäivä Hollolan
Siikaniemessä
avaa
Vesijärviviikon
lauantaina 10.6.2017.
Vesijärvellä ui merkittyjä kaloja.
Palauttamalla merkkitiedot ja autat
meitä
kehittämään
kalastusta
parempaan suuntaan.

Kiivain
kalastuskausi
on
juuri
alkamassa.
Muistathan
hankkia
asianmukaiset kalastusluvat ajoissa ja
tarkistaa
mahdolliset

Ahvenanmaan matkalle saaristoreittiä
pitkin on vielä vapaita paikkoja.
Ilmoittaudu mukaan.

Kalastonhoitomaksu
Kaikkien 18-64 –vuotiaiden tulee suorittaa kalastonhoitomaksu, jos kalastaa muuten kuin
pilkillä, mato-ongella tai silakkalitkalla. Kalastonhoitomaksulla voit kalastaa yhdellä vavalla
suuressa osassa maata. Kalastonhoitomaksu korvasi vuoden 2016 alussa vanhan
kalastuksenhoitomaksun ja läänikohtaiset viehekalastusmaksut, kun siirryttiin ns. yhden
kortin järjestelmään. Uudella kalastonhoitomaksulla voi kalastaa yhdellä vavalla
periaatteessa kaikilla vesialueilla, joilla entisillä läänikohtaisilla maksuilla sai kalastaa.
Kalastonhoitomaksu on henkilökohtainen ja maksutapahtuman suorittamiseen tarvitaan
kalastajan nimi, yhteystiedot sekä syntymäaika.
Hinnat:
• 39€ / kalenterivuosi -*- 12€ / 7vrk -*- 5€ / vrk
Kalastonhoitomaksun voi maksaa Eräluvat.fi-verkkokaupassa, R-kioskissa,
puhelinpalvelussa (020 69 2424) tai lähimmässä Metsähallituksen luvanmyyntipisteessä. Rkioskilta ostettaessa hintaan lisätään toimitusmaksu 3 €.

Kalastusrajoitukset -karttapalvelu
Kalastonhoitomaksu ei oikeuta vapakalastukseen kaikilla vesillä, vaan se ns. maksullinen
yleiskalastusoikeus. Se ei siten oikeuta kalastamiseen rauhoitetuilla vesialueilla, erillisen
luvan vaativilla erityiskohteilla tai vaelluskalapitoisissa koski- ja virtavesissä.
Kalastuskieltoalueet löydät yksinkertaisimmin Kalastusrajoitus.fi -palvelusta.
Kalastusrajoituspalvelu kertoo, mitkä alueet ovat yleiskalastusoikeuksien ulkopuolella.
Palvelusta löytyvät vesialueet, joissa ongintaa, pilkintää ja viehekalastusta on rajoitettu
kalastuslain ja ELY-keskusten päätösten nojalla.
Muista, että myös useamman vavan vetouisteluun tarvitaan aina vesialueen omistajan
erillinen lupa.
Järvikalapäivä avaa Vesijärviviikon lauantaina 10.6.2017
Järvikalapäivä on järjestetty ensimmäisen kerran vuonna 1997, joten tänä vuonna on
järjestyksessään jo 20. tapahtuma. Toivotamme Teidät lämpimästi tervetulleiksi
Järvikalapäivään Hollolan Siikaniemen Rysänperään (Siikaniementie 210, Kutajärvi)
Lauantaina 10. kesäkuuta klo 9-14. Tilaisuus on maksuton.
Ohjelma
1. Järvikala-INFO
2. Uisteluharrastuksen ja -välineiden esittely
3. Ilmoittautuneille mahdollisuus myös päästä uisteluveneen kyytiin
Vesijärvelle!
a. ILMOITTAUDU MUKAAN TÄSTÄ - klikkaa!
4. Nuottausnäytös
Lue lisää ohjelmasta osoitteesta: http://kalatalouskeskus.net/jarvikalapaiva-2017/
Tarjolla perinteisen Järvikalapäivän tapaan kalakeittoa. Tulethan paikan päälle maistamaan!
Palauta merkittyjen kalojen tiedot
Vuonna 2016 merkittiin Vesijärvellä keltaiselle T-ankkurimerkillä noin 450 särkeä, 400
lahnaa ja 270 kuhaa. Merkintäpaikkoja oli yhteensä 12 kohteessa, joissa pidettiin
hoitokalastuspyydyksiä ja suoritettiin hoitokalastusta. Päijät-Hämeen Kalatalouskeskuksen
kenttätyöntekijöiden pitämien pyydysten lisäksi myös ammattikalastaja Ilkka Tonterin
pyydyksistä saatuja kaloja merkittiin ja vapautettiin keräämään tietoa kalojen liikkumisesta
ja kalastuksen vaikutuksista. Vuoden 2016 merkintähanke on saanut avustusta
kalastonhoitomaksuvaroista Pohjois-Savon ELY-keskukselta.
Merkityn kalan tiedot voit antaa Luonnonvarakeskuksen sivuilla. Kalamerkkiä
palautettaessa on tärkeää ilmoittaa kalasta ainakin pyyntipäivä ja -paikka. Hyödyllisiä
tietoja ovat myös pituus, paino ja pyydys. Merkin palauttaneelle lähetetään korvaus (5 €)
sekä tiedot kalan istutuspaikasta ja istutuskoosta.

Merkkipalautuksia on saatu 12.5.2017 mennessä yhteensä 84 kappaletta. Palautukset ovat
jakautuneet lajeittain seuraavasti; lahna 5 kpl, särki 33 kpl, kuha 46 kpl.
Valtaosa etenkin särkien merkkipalautuksista saatiin hoitokalastuspyydyksistä. Mukana oli
myös tavallisten kalastajien pilkki- ja onkisaaliita. Lahnoista on saatu merkkipalautuksia
todella vähän, mikä kertoo lajin melko huonosta pyydystettävyydestä. Kuhista on
puolestaan merkittyyn yksilömäärään nähden runsaimmin merkkipalautuksia. Tämä
vahvistaa näkemystä siitä, että kuhaan kohdistuu Päijät-Hämeen Vesijärvellä todella
huomattava kalastuspaine. Vuoden alussa julkaistun tutkimuksen mukaan kaikista
Vesijärven alamitan täyttävistä kuhista pyydystetään vuosittain yli 60 %, eli selvästi yli
puolet kaikista mitallisista kuhista otetaan saaliiksi. Linkki kyseiseen tutkimukseen (A.
Vainikka et al., Model-based evaluation of the management of pikeperch (Sander
lucioperca) stocks using minimum and maximum size limits)

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

