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Kalastuslaki -esitteestä uusi painos
Kalastuslaki esiteestä (liite) on tullut uusi painos. MMM:n yhdessä kalataloustoimijoiden kanssa tuottamassa
esitteessä kuvataan lyhyesti uuden lain keskeiset aiheet, lupajärjestelmä sekä pyyntimitat, saaliskiintiöt ja
rauhoitusajat. Esite on saatavilla neljällä eri kielellä: suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. Esitettä voi
tiedustella kalatalouskeskuksesta. Esitteet löytyvät sähköisenä Kalatalouden Keskusliiton kotisivuilta:
www.ahven.net. Kalastussäädöksiä 2016 on saatavilla Kalatalouskeskuksesta.
Uudet kalatalousalueet

Lapin, Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ovat kalastuslain (379/2015) 22 § nojalla antaneet 13.12.2017 päätökset uusien kalatalousalueiden rajoista.
Asiakirjat ovat nähtävissä ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa: www.elykeskus.fi/web/ely/kalatalousaluejako. Etelä – Karjalan alueella on jatkossa nykytiedon mukaan viisi
(5) kalatalousalueetta: Parikkala-Raujärvi- Ruokolahti, Suur-Saimaa, Kaakonkulma, Kivijärvi- Valkeala ja Kuolimo- Korpijärvi. Kahden kalatalousalueen osalta on menossa valitusprosessi Itä –
Suomen hallinto – oikeudessa, mikä kestää loppusyksylle 2018.
Kalastusalueista kalatalousalueisiin
Varsinais – Suomen Ely – keskus kutsuu sekä alueen kalastusoikeuden haltijat (osakaskunnat) että
valtakunnalliset kalastusalan järjestöt kalatalousalueen ensimmäiseen yleiskokoukseen alkuvuonna
2019. Osakaskunnan vuosikokouksessa vuonna 2018 tulee valita henkilö, joka edustaa osakaskuntaa kalatalousalueen yleiskokouksessa vuonna 2019. Edustajalle annetaan allekirjoitettu ote
pöytäkirjasta, josta ilmenee valtuuttamispäätös, sen kalatalousalueen nimi, johon yleiskokoukseen edustaja osallistuu sekä osakaskunnan nimi ja kiinteistörekisteritunnus. Asiasta ei tarvitse
olla erillistä mainintaa osakaskunnan kokouskutsussa.
Ohjeita kalastusalueen toiminnan lopettamisesta ja siirtymävaiheen asioista löytyy kotisivuilta
www.ahven.net/kalatalousalueet.
Kalastonhoitomaksu 2018
Kalastonhoitomaksun hinnat ovat vuonna 2018 muuttuneet. Maksu on 45 euroa/vuosi, 15 euroa/viikko ja 6
euroa/vuorokausi. Kalastonhoitomaksun voi maksaa verkossa Eräluvat.fi (http://www.eraluvat.fi/) -sivujen
kautta, soittamalla Metsähallituksen maksuttomaan palvelunumeroon 020 69 2424 (arkisin kello 8‒16) tai
Metsähallituksen luontokeskuksissa ja R-kioskeissa. R-Kioskilla maksuun tulee päälle palvelumaksu.
Kalatalouden edistämisvarojen vuoden 2018 määrärahasta 10,25 milj. eurosta jaetaan kalatalouden edistämiseen 2,4 milj. euroa, kalastusaluetoimintaan 1,4 milj. euroa, kalatalousneuvontaa 1,8 milj. euroa ja
omistajakorvauksia vesialueen omistajille 3,5 milj. euroa. Kaikki edellä mainitut toiminnat saavat lisää rahaa
vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017. Suurin nousu on omistajakorvauksissa noin 37 %.

Tietosuojalainsäädäntö
EU:n tietosuoja-asetus astuu voimaan toukokuussa. Valmisteilla on myös uutta kansallista lainsäädäntöä, jolla korvataan nykyinen henkilötietolaki. Tietosuoja-asetusta sovelletaan automaattiseen henkilötietojen käsittelyyn sekä henkilötietojen käsittelyyn silloin, kun käsiteltävät
henkilötiedot muodostavat rekisterin. Rekisteri muodostuu, jos tietojoukko on loogisesti järjestetty niin, että tieto on löydettävissä tietyllä perusteella (esimerkiksi aakkostettu nimilista).
Rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, että tietosuojaperiaatteita noudatetaan kaikissa henki-

lötietojen käsittelyvaiheissa. Rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan, että lainsäädäntöä
noudatetaan. Tämä toteutetaan dokumentoimalla henkilötietojen käsittelyyn liittyvät menettelytavat. Keskeisiin tietosuojaperiaatteisiin kuuluu, että henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
määritellään. Henkilötietoja saa kerätä ja käsitellä vain, jos sille on laissa määrätty oikeuttava
peruste. Kalastusalueet ja osakaskunnat ovat tietosuoja-asetuksen soveltamisalan piirissä.
Kalanvälitys
Välitämme edellisen vuosien tapaan järvitaimenta, kirjolohta, kuhaa, planktonsiikaa, karppeja ja harjustakevään- ja syksyn istutuksiin.
Osakaskuntien kalastuslupien ja osakkaiden kalastusoikeuksien myynti
Kalatalouskeskus on kehittänyt yhdessä PT – Konsultointi Oy:n kanssa kalastuslupien myyntiohjelmaa vuodesta 2014 alkaen. Ohjelma toimii sekä kalatalouskeskuksen verkkokaupassa (www.kalaluvat-etelakarjala.fi)
että yli 20 fyysisessä luvanmyyntipisteissä (mm. Urheilu-Koskimies, Vuoksen kalastuspuisto). Lupakuittivihkot korvataan myyntiohjelmalla. Ohjelma mahdollistaa sekä ulkopuolisten kalastuslupien että osakkaiden
kalastusoikeuden myynnin. Tällä hetkellä yli 20 osakaskunnan tuotteita voi ostaa ohjelman kautta. Ohjelman käyttöönotto helpottaa luvan myynnin lisäksi myös kalastuksenvalvontaa, tiedotusta, saalistietojen
keruuta ja osakaskuntien hallintoa. Ottakaa yhteyttä allekirjoittaneeseen. Tulen mielelläni kertomaa asiasta esimerkiksi osakaskunnan hoitokunnan kokoukseen. Suunnitellaan yhdessä osakaskunnan luvanmyynti
digiaikaan vuodelle 2019.
Osakaskuntien yhteistiedot
Jos teidän osakaskunnalle ei vielä tule ahvenpostia (uutiskirje kalatalouden asioista), toimittakaa sähköpostiosoitteet allekirjoittaneelle. Ahvenpostia lähetän mielelläni puheenjohtajan lisäksi myös muille hoitokunnan jäsenille.
Kalamies terveisin

Taisto Huotari
hallituksen puheenjohtaja

Vesa Tiitinen
kalojen kaitsija

Liitteenä: vuosikokouskutsu, toimintakertomus 2017, tilinpäätös, toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio
2017, istutuskalojen hinnasto, kalastuslaki esite
Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry, Hietakallionkatu 2, 53850 Lappeenranta. Vesa Tiitinen p. 0400-716120
sähköpostit: vesa.tiitinen@ekkalatalouskeskus.fi; www.ekkalatalouskeskus.fi

ETELÄ–KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY
KALANPOIKASTILAUSLOMAKE
Hietakallionkatu 2
53850 Lappeenranta
Vesa Tiitinen 0400-716120
Tilaus lähetty ___/____ 20___
vesa.tiitinen@ekkalatalouskeskus.fi
www.ekkalatalouskeskus.fi
Tilaus vastaanotettu ___/____ 20__

1.

TILAAJA YHTEISÖ TAI HENKILÖ

Nimi ________________________________________________________
Tilaa Etelä – Karjalan kalatalouskeskus ry:ltä kalanpoikasia seuraavasti:
2.

KALA – TAI RAPULAJIT JA MÄÄRÄT
Kala- /rapulaji

Määrä
Eurot/kpl

Ikä

Koko cm

Istutusjärvi

Mikäli emme saa hankituksi riittävästi tilaamianne kalanpoikasia, pyydämme tekemään merkinnän huomautussarakkeeseen siitä, voidaanko Teille toimittaa vaihtoehtoisesti jotakin muuta.
3.

TILAUKSEN TEKIJÄ/YHTEYSHENKILÖ

Nimi: _____________________________________ puh. __________________________
Osoite: __________________________________________________________________
Allekirjoitus:

ETELÄ – KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY
Hietakallionkatu 2
53850 Lappeenranta
Vesa Tiitinen (0400-716120)
vesa.tiitinen@ekkalatalouskeskus.fi
KALANVÄLITYS VUONNA 2014
Etelä – Karjalan kalatalouskeskus ry välittää seuraavia kaloja ja rapuja istutuksiin:
Kevätistutukset
KALALAJI
JÄRVILOHI (RasvaEväLeikattu)
JÄRVILOHI (REL) - rajoitetusti
JÄRVITAIMEN (REL)
JÄRVITAIMEN (REL)- rajoitetusti
KIRJOLOHI
KIRJOLOHI
Onkikokoinen
Toimitus juhannuksen jälkeen

IKÄ
2-v
3-v
2-v
3-v
2-v
2-v

KOKO
18 - 21 cm
900 g
20 – 23 cm
300 – 400 g
400 - 500 g
900 – 1500 g

HINTA
2,68 – 3,20 €/kpl
Hinta sopimuksen mukaan
2,40 – 2,80 €/kpl
Hinta sopimuksen mukaan
8,65 €/kg
8,00 €/kg

Ko. hinnat sisältävät alv 24 %, rahdin ja lohikalojen rasvaeväleikkaukset (REL). Olemme mukana ja
avustamme kalojen levityksessä jne.
Kesäistutukset
Kesäistutuskalalajina voimme toimittaa
- ANKERIASTA. Hinta- arvio noin 1,00 euroa/kpl (+ alv 24 %)
Syysistutukset
Syysistutuksena voimme toimittaa paikallisilta tuottajilta
- 1 - kesäistä KUHAA (70,00 euroa/kg + rahti 5 – 10 % sis. alv 24 %)
- 1 - kesäistä PLANKTONSIIKAA (45,00 euroa/kg + rahti 5 – 10 % sis. alv 24 %)
- 1 - kesäistä JÄRVISIIKAA (55,00 euroa/kg + rahti 5 – 10 % sis. alv 24 %)
Lisäksi on saatavilla syysistutuksiin (loka – marraskuu)
- 3 - kesäistä JÄRVITAIMENTA (300g). Hinta sopimuksen mukaan.
- 3 - kesäistä JÄRVILOHTA (200 – 300 g. Hinta sopimuksen mukaan.
Etelä – Karjalan kalatalouskeskus ry pidättää oikeuden hinnan muutoksiin ja toimitettaviin kalalajeihin – ja määriin.

