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Hyvää Uutta vuotta 2018! 

 
 

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 110-

vuotta siitä, kun Itä-Hämeen 

Maanviljelysseuraan perustettiin 

kalatalousyksikkö, jonka perinteitä ja 

toimintaa jatkamme edelleen. 

 

Vuoden alussa on aika laittaa kuntoon 

kalastusluvat koko vuodeksi. 

 

Pyydystalkoot järjestetään taas 22. 

tammikuuta alkaen ja tällä kertaa 

osoitteessa Niemenkatu 77, Lahti. 

 

Pyydystalkoissa valmistettavat WEKE-

katiskat tulevat rajoitetusti myyntiin 

erikoishintaan jo nyt. 

 

Muista palauttaa kalamerkki. 

Palauttamalla merkkitiedot autat meitä 

keräämään arvokasta tietoa 

kalakannoista. 

 

Kalastuksenvalvojien 

tapahtumailmoitukset vuodelta 2017 

on toimitettava ELYlle tammikuun 

loppuun mennessä. 

 

Järjestämme tänä vuonna loppukesän 

matkan pohjoiseen, aina Jäämerelle 

asti. 

 

Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus 1908-2018 

Ennen Suomen itsenäistymistä vuonna 1908 perustettiin Itä-Hämeen Maanviljelyseuraan 

kalatalousyksikkö, joka toimi seuran kalastusvaliokunnan alaisuudessa vuoteen 1979. 

Tuolloin perustettiin Itä-Hämeen Kalatalouspiiri, joka muuttui ensin vuonna 1991 Itä-

Hämeen Kalatalouskeskukseksi ja vuonna 1993 Päijät-Hämeen Kalatalouskeskukseksi. 

Tulemme juhlavuoden kunniaksi julkaisemaan muistelmia historian varrelta. Näissä 

käsitellään alkuvaiheiden lisäksi kalatalouden edistämiseen liittyviä tapauksia lähes kaikilta 

vuosikymmeniltä.  

Kannattaa siis pysyä kuulolla. 

 

  



Kalastonhoitomaksu 2018 

Kalastonhoitomaksut muuttuivat vuodelle 2018. Kalastonhoitomaksulla voit kalastaa 

yhdellä vavalla suuressa osassa maata ja kaikkien 18-64 –vuotiaiden tulee suorittaa 

kalastonhoitomaksu, jos kalastaa muuten kuin pilkillä, mato-ongella tai silakkalitkalla.  

 

Kalastonhoitomaksu on henkilökohtainen ja maksutapahtuman suorittamiseen tarvitaan 

kalastajan nimi, yhteystiedot sekä syntymäaika. 

Hinnat: 

• 45€ / kalenterivuosi -*- 15€ / 7vrk -*- 6€ / vrk 

 

Kalastonhoitomaksun voi maksaa Eräluvat.fi-verkkokaupassa, R-kioskissa, 

puhelinpalvelussa (020 69 2424) tai lähimmässä Metsähallituksen luvanmyyntipisteessä. R-

kioskilta 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.  

Kalastusrajoituspalvelussa on tiedot alueista, jotka eivät ole yleiskalastusoikeuden piirissä. 

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. 

Pyydystalkoot palaa juurilleen 

Pyydystalkoot palaa takaisin Niemeen, josta kaikki alkoi yli 25 vuotta sitten! Päijät-Hämeen 

Kalatalouskeskus yhteistyökumppaneineen järjestää perinteiset Pyydystalkoot. 

Tapahtumaan osallistuminen on maksutonta ja talkoolaisille tarjotaan päivittäin lounas 

sekä kahvit. Paikalliset hoitokalastajat yhteen keräävän vuosittaisen tapahtuman 

päärahoittajana toimii Vesijärvisäätiö. 

 

Ajankohta: 22.1. – 2.2.2018 (arkisin 8:15 – 16:00) 

Paikka:   Niemenkatu 77, 15240 Lahti 

-sisäänkäynti ja hyvin parkkitilaa pihan perällä 

-raskaat tarvikkeet voi tuoda peräkärryllä sisälle asti 

  

http://www.eraluvat.fi/
http://www.kalastusrajoitus.fi/#/kalastusrajoitus
https://tinyurl.com/ybn7swld


WEKE-katiskoja rajoitettu erä erikoishintaan 

Erä WEKE-katiskoja on ennakkomyynnissä erikoishintaan. Oma katiska kannattaa varata 

ajoissa, sillä näitä ei riitä kaikille. 

 

WEKE –katiska (Werraton) 80 €/ kpl (kaupassa n. 120€) 

 

Katiskoja voi tiedustella Ilkalta puh. 045 171 5544. 

 

Oliko kalassa merkki? Muista ilmoittaa tiedot 

Kalamerkinnöillä pyritään saamaan tietoa kalojen vaelluksista, kasvusta ja istutusten 

kannattavuudesta. Tietoja käytetään mm. istutusten ja kalastuksen suunnittelussa. 

Kalastajat ovat avainasemassa, sillä merkintätutkimuksen onnistuminen riippuu kalastajien 

palauttamien merkkitietojen määrästä. 

 

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. Lisäksi kalamerkin palauttaneet 

osallistuvat vuosittain kalastusaiheisten palkintojen arvontaan. 

 

Vuosina 2016-2017 merkitsimme Vesijärvellä keltaisella T-ankkurimerkillä noin 900 särkeä, 

550 lahnaa ja 350 kuhaa.  

Kalastuksenvalvojien tapahtumailmoitukset toimitettava ELY-keskukseen 

Kalastuksenvalvojan tulee laatia vuosittain tapahtumailmoitus tammikuun loppuun 

mennessä edellisen vuoden valvonnoista ja toimitettava se ELY-keskukseen. 

Tapahtumailmoitus tehdään talteenotosta, huomautuksen antamisesta ja toimenpiteestä 

luopumisesta. 

Tapahtumailmoitukset voi Järvi-Suomen alueella lähettää osoitteeseen: 

 

Pohjois-Savon ELY  

Kalatalous 

PL 2000 

70101, KUOPIO 

 

tai sähköpostitse: maija.kilpelainen@ely-keskus.fi 

  

https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/kalat-ja-kalatalous/osallistu-kalatutkimukseen/palauta-kalamerkki/


Päijät-Hämeen Kalatalouskeskuksen Jäämeren matka 

Lapinkuumetta poteville on tarjolla väkevää lääkettä, sillä suunnitelmissa on järjestää 

yhteistyössä Tenon Lohirannan kanssa matka Tenon rantoja pitkin kohti Ruijan jylhiä 

maisemia. Tarkoituksena on päästä kalastamaan meren lisäksi useammallakin eri järvellä ja 

lopullista matkasuunnitelmaa hiotaan parhaillaan. 

 

 
 

Vuonna 2014 järjestetty vastaava reissu oli hinnaltaan 490€/hlö, mutta tämän vuoden hinta 

on vielä vahvistamatta. 

 

Innokkaimmat ovat ilmoittautuneet mukaan jo elokuun Ahvenanmaan reissulla, joten 

matkalle voi tosiaan ilmoittautua jo etukäteen sähköpostitse info@kalatalouskeskus.net tai 

puhelimitse Ilkalle p. 045 171 5544. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan matkalle 

lähtijän nimi, syntymäaika, puhelinnumero sekä sähköposti tai postiosoite. Paikkoja on 

tarjolla rajoitetusti. 

 

Kireitä siimoja kalastuskaudelle 2018! 

Toivottaa Ilkka Vesikko & Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus 

mailto:info@kalatalouskeskus.net
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