
Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus ry  
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Hyvää kalastuskautta 2018! 

 
 

Pyydystalkoissa hyvin talkoolaisia, 

kiitos osallistujille! 

 

IHN-tautitapaukset saattavat jatkossa 

muuttaa istutuksia 

 

Osakaskunnan edustaja: Muista hoitaa 

nämä 3 asiaa kuntoon. 

 

Muutamia WEKE-katiskoja vielä hintaan 

80€/ kpl. 

 

Loppukesän Jäämeren matkalle 

ilmoittautumiset 28.3. mennessä. 

 

Kiitos Pyydystalkoisiin osallistuneille! 

Pyydystalkoot pidettiin 22. tammikuuta ja 2. helmikuuta välisenä aikana Niemen alueella 

Lahdessa. Talkoisiin osallistui lähes ennätysmäärä innokkaita talkoolaisia, joista osa oli 

mukana ensimmäistä kertaa. Oli hienoa nähdä, että ihmisen haluavat edelleen antaa 

työpanoksensa hyvän tarkoitukseen eteen. Talkoovoimin saimme rakennettua 100 katiskaa, 

kaksi nuottaa, kaksi uutta isorysää, kaksi varaperää uusiin nuottiin, sekä korjattua 

muutaman käytössä rispaantuneen pienemmän rysän. 

 
        Kuva: Iida Hollmen 

 

 Kiitos kaikille antamastanne panoksesta! 

  



110 vuotta kalatalousneuvontaa 

Maaliskuun 1. päivänä 1908 Päijät-Hämeen Kalatalouskeskuksen edeltäjä Itä-Hämeen 

Maanviljelysseura palkkasi sysmäläisen kalastaja O. Bernhard Lindbergin 

kalastuksenopastajaksi (kalatalousneuvojaksi). Neuvoja oli vuosina 1908-22 yhteinen 

Uudenmaanläänin Maanviljelysseuran kanssa. 

 

Seuraavassa ote O.B. Lindbergin kertomuksesta vuodelta 1908: 

”Toimeni seuran palveluksessa alkoi maaliskuun 1. päivänä, kuitenkaan ei 

varsinainen toimintani alkanut ennen kuin toukokuulla. Maaliskuun 

loppupuolella olin maanviljelysseuran johtokunnan kokouksessa Lahdessa, jossa 

mm. päätettiin kalastusrahaston käyttämisestä, ja seura määräsi minut 

osanottajaksi kalastuksen opastajia ja kalastajia varten toimeenpannuilla 

kalastuskursseilla Helsinkiin.” 

 

Kovin paljon eivät ole ajat muuttuneet, sillä johtokuntamme kokous oli 27.2.2018 Lahdessa 

ja maaliskuun 14.-15. päivä olen Kalatalouden Keskusliiton koulutuksessa Helsingissä. Koen 

tietynlaista nöyryyttä jatkaessani näin pitkää perinnettä, mutta samalla se tuo myös 

lämpöä. Pitkä historia ei ole onneksemme taakka, sillä olemme pysyneet nuorekkaana ja 

kiinteästi nykyhetkessä elävänä organisaationa. 

 

Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus – kalavesien puolesta! 

 

Muuttaako IHN-tauti istutuksia? 

Tarttuva vertamuodostavan kudoksen kuolio eli IHN (infectious haematopoietic necrosis) 

todettiin Suomessa ensi kertaa marraskuussa 2017. Vuoden 2018 tammikuun loppuun 

mennessä tartunta on todettu kuudessa eri paikassa. Tautiin ei ole olemassa lääkettä eikä 

toimivaa rokotetta. IHN-kalatautitapausten vuoksi menetämme saavuttamamme IHN-

vapaan aseman ainakin osasta maatamme. Miten tämä muuttaa istutuksia jää nähtäväksi. 

 

IHN on lohikalojen tauti. Kyseinen virus ei tartu ihmiseen tai muihin tasalämpöisiin eläimiin 

(mm. kissat, koirat), eikä siitä ole näille mitään terveysvaaraa. 

 

Lue lisää: https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/kalat-ja-

ravut/ihn/tarttuva-lohikalojen-ihn-virus-suomessa/ 

 

  

https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/kalat-ja-ravut/ihn/tarttuva-lohikalojen-ihn-virus-suomessa/
https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/kalat-ja-ravut/ihn/tarttuva-lohikalojen-ihn-virus-suomessa/


OSAKASKUNNAT: Muistutus kirjanpitovelvollisuudesta 

Osakaskuntien kirjanpitovelvollisuus on muuttunut. Aiemmin osakaskunta on ollut 

kirjanpitovelvollinen vain, jos se harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa. Kirjanpitolakia on 

uudistettu 1.1.2016 voimaan tulleella lainmuutoksella. Lainmuutoksen merkitys on, että 

osakaskunnat jatkossa ovat aina kirjanpitovelvollisia, liike- tai ammattitoiminnasta 

riippumatta. 

  

Kirjanpitolautakunta on 26.4.2016 antanut lausunnon, jossa se vahvistaa yllä mainitun 

koskevan nimenomaan myös kalastusosakaskuntia. Osakaskuntien tulee siis noudattaa 

kirjanpitolakia ja niiden on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa tarkemmin laissa 

säädetyllä tavalla. 

 

OSAKASKUNNAT: Muistutus valtuutuksista 

Uusien kalatalousalueiden ensimmäiset yleiskokoukset ovat jo vuoden kuluttua. 

Kalatalousalueen kokoukseen osallistuva osakaskunnan edustajalle on syytä tehdä 

asianmukainen valtuutus, jotta edustamisoikeudesta ei jäisi epäselvyyksiä kokouksessa. 

Valtuuttaminen tapahtuu osakaskunnan kokouksessa. 

 

Erityisen huolellinen täytyy olla sellaisten yhteenliittymien osalta, joiden alla on useampi 

kiinteistörekisteriyksikkö. Eli jos alueellanne toimii vanhan tyyppisiä kalastuskuntia tai 

hoitoyhtymiä, jotka hallinnoivat enemmän, kuin yhden kiinteistörekisterin mukaista yhteistä 

aluetta / kiinteistöä, täytyy huolehtia asianmukaisista asiakirjoista edustamisoikeutensa 

tueksi. 

 

Lue lisää aiheesta kotisivuiltamme. 

 

OSAKASKUNNAT: Muistutus kokouspäätöksistä 

Muistathan ilmoittaa meille osakaskunnan kokouksen valitsemat toimihenkilöt ja heidän 

yhteystietonsa, koska tiedot eivät muulla tavoin tavoita meitä.  

 

Tietojen päivittäminen onnistuu helpoiten sähköpostitse, mutta voit toki ilmoittaa 

päivitetyt tiedot myös perinteisen postin tai puhelimen välityksellä. 

 

Sähköpostitse:  info@kalatalouskeskus.net 

Postiosoite:  Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus.net 

  Vesijärvenkatu 27 

  15140 Lahti 

Puhelinnumero: 045 171 5544 

http://kalatalouskeskus.net/toiminta/
mailto:info@kalatalouskeskus.net


Kalastonhoitomaksu ja kalastusrajoitukset 

Kalastonhoitomaksun hinta on 45€ / kalenterivuosi (15€ / 7vrk tai 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 €. 

 

Kalastusrajoituspalvelussa on tiedot alueista, joissa ongintaa, pilkintää ja viehekalastusta on 

rajoitettu kalastuslain ja ELY-keskusten päätösten nojalla. 

 

WEKE-katiskoja rajoitettu erä erikoishintaan 

WEKE-katiskoja on vielä muutama jäljellä. Oma katiska kannattaa hankkia ennen 

avovesikautta, sillä näitä ei riitä kaikille. 

 

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

 

Katiskoja voi tiedustella Ilkalta puh. 045 171 5544. 

 

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. 

Tästä voit tutustua matkaohjelmaan. 

 

Matkan hinta 460 euroa/henkilö.  

Lohiranta antaa lisäksi 50 euron alennuksen, jos henkilö on jo aiemmin osallistunut Päijät-

Hämeen kalatalouskeskuksen järjestämälle Lohirannan matkalle.  

 

HUOM! ILMOITTAUMISET MAALISKUUN 28. PÄIVÄÄN MENNESSÄ! 

 

Matkalle voi ilmoittautua 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 

http://www.eraluvat.fi/
https://www.kalastusrajoitus.fi/#/kalastusrajoitus
http://kalatalouskeskus.net/wp-content/uploads/2018/01/Matka-Tenolle-ja-jäämerelle-11.-17.8.2018.pdf
mailto:info@kalatalouskeskus.net
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