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Tämä on Kalatalouden Keskusliiton ja sen jäsenjärjestöjen sähköpostin avulla osakaskunnille ja
kalastusalueille levitettävä uutiskirje. Keskusliitto kokoaa kirjeeseen ajankohtaista tiedotettavaa
valtakunnan tason asioista. Maakunnalliset järjestöt täydentävät viestiä osaltaan paikallisuutisilla.
Palautetta ja toivomuksia uutiskirjeeseen liittyen vastaanotetaan osoitteessa kalastus@ahven.net
KALASTUKSENVALVOJIEN KOULUTUS JA TUTKINTOKOE 30.10.2012
SIMPELEELLÄ
Etelä - Karjalan kalatalouskeskus ry järjestää tiistai
30.10.2012 klo 12.00 - 16.30 kalastuksenvalvojien
koulutustilaisuuden Simpeleen Teboililla
(kabinetti). Koulutus antaa kalastuksenvalvojille
valmiudet toimia uusien kalastuksenvalvontaa
koskevien säännösten mukaisesti.
Kurssin päätteeksi on mahdollista suorittaa
kalastuksenvalvojan koe, mikä antaa valtuudet
toimia kalastuksenvalvojana. Kaakkois - Suomen
ELY - keskus vastaan kokeen käytännön toimista
heti koulutustilaisuuden päättytyä klo 17.00 alkaen. Myös pelkkään kalastuksenvalvojan
kokeeseen voi osallistua. Koulutukseen/kokeeseen voidaan ottaa korkeintaan 40
henkilöä.
Koulutuksen/koulutusmateriaalin hinta on 50 euroa + alv 23 %/osallistuja. Lisäksi ELY keskuksen tutkintomaksun hinta on 50 euroa. Maakunnan kalastusalueet tukevat
koulutusta/kokeen suorittamista edistämismäärärahoista. Olkaa yhteydessä asiassa
kalastusalueiden puheenjohtajiin/isännöitsijöihin. Osaan opetusmateriaaliin on
mahdollista tutustua etukäteen Kalatalouden Keskusliiton nettisivuilla:
http://www.ahven.net/kalastuksenvalvonta .
Valvojakokeeseen osallistuvilla tulee olla mukanaan passikuva (1 kpl) valvojakorttia
varten.
Ilmoittautuminen 20.10.2012 mennessä:
Vesa Tiitinen, vesa.tiitinen@ekkalatalouskeskus.fi, puh. 0400-716120 tai
Aarno Karels, aarno.karels@ekkalatalouskeskus.fi, puh. 040-5171785

Kalapisa 2017-hanke
Kalapisa 2017 - hankkeen työt on aloitettu kuluvan kesän aikana. Tutustukaa aiheeseen
kalatalouskeskuksen sivuilla http://ekkalatalouskeskus.fi/index.php?p=41&yl=11&lu=18 .
Hanke jatkuu nuottauksilla lokakuun toisesta viikosta eteenpäin.
Lisätietoja Vesa Tiitiseltä.
Kuha- ja siikaistutuksen tilanne
Tämän syksyn kuhatoimitukset on tehty. Siikaistutukset jatkuvat vielä lokakuun puoleen
väliin asti.
Jokirapukysely
Etelä - Karjalan kalatalouskeskus ry ja Itä - Suomen yliopisto toteuttavat jokirapukantoja ja
rapuvesiä koskevan kyselyn, jolla tuetaan paikallista raputaloutta. Kysely on myös osaa
laajemman, ulkopuolisella rahoituksella toteutettavan raputaloushankkeen valmistelua.
Tiedustelu postitetaan osakaskuntien puheenjohtajille ensi viikon (40) loppupuolella.
Toivomme, että vastaatte kyselyyn aktiivisesti.
Valtakunnallista kalastuspäivää vietettiin 29.8.
Valtakunnallista kalastuspäivää 2012 vietettiin
perinteisesti elokuun viimeisenä keskiviikkona 29.8.
Yli neljässäkymmenessä tapahtumassa ympäri
Suomea opastettiin noin 15 000 osallistujaa.
Valtakunnallisen kalastuspäivän tavoitteena on
edistää kansalaisten monipuolista kalastusta ja
kalan käyttöä sekä saada erityisesti lapset ja nuoret
kalaan. Etelä-Karjalassa järjestettiin
Valtakunnallisen kalastuspäivä Parikkalassa,
Imatrassa, Joutsenossa, Lappeenrannassa ja Lemillä
ja tapahtumissa osallistui arvioitu yli 600 koululaista.
Kalastusoppaille uusi lupatyyppi
Kesäkuussa tuli voimaan kalastuslain uusi 8 a §, joka on luonut uuden kalastuslupatyypin
kalastusoppaille. Lainmuutoksen taustalla on kalastusoppaiden vaikeudet sopia luvista
omistajien kanssa alueilla, joilla vesienomistus on pirstaleista. Uuden säännöksen mukaan
kalastusopas voi ELY-keskukselta hakea luvan kalastusretkien järjestämiseksi. Lupa
maksaa 100 euroa vuodessa ja on voimassa 5 vuotta kerrallaan. Luvan perusteella opas saa
viedä enintään 6 henkilön ryhmiä kalastamaan luvassa määritellylle alueelle. Luvat
myönnetään koko ELY-keskuksen alueelle tai rajatulle alueelle. Retkeen osallistuvien tulee
suorittaa valtiolle kalastuksenhoitomaksu ja läänikohtainen viehekalastusmaksu. Sekä
oppaiden lupamaksu, että asiakkaiden suorittamat maksut, tuloutetaan vesienomistajille
viehekalastusmaksujen tapaan. Lupiin liitettävien rajoitusten (alueelliset rajoitukset tai
saaliskiintiöt) osalta pyydetään vuosittain kalastusalueiden lausunnot. Lupaan on
liitettävä rajoituksia jos kalakannan kestävyys sitä vaatii.

Pyydysten merkintä uudistui
Kalastuslain uudistuksen ensimmäinen vaihe tuli voimaan huhtikuun alusta. Samassa
yhteydessä muuttuivat säännökset pyydysten merkinnästä. Seisovien ja kiinteiden
pyydysten selvästi havaittava merkintä on nyt pakollinen. Muutoksen tarkoituksena on
parantaa veneilyturvallisuutta ja helpottaa valvontaa. Tarkemmin aiheesta Kalatalouden
Keskusliiton julkaisemasta Merkitse pyydyksesi oikein esitteestä:
http://www.ahven.net/v2_tiedostot/186.pdf
Vesienhoitosuunnitelmat päivitetään
Puhtaat vedet vaativat tekoja. Parhaillaan valmisteltavissa vesienhoitosuunnitelmissa
tullaan kertomaan, mikä on jokien, järvien, rannikkovesien sekä pohjavesien tila ja miten
vesien tilaa aiotaan parantaa. Kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa
vesienhoitosuunnitelmiin laajan, 17.12.2012 saakka kestävän kuulemisen kautta. Lisää
aiheesta http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=413382&lan=fi&clan=fi
Meritaimenet ja merilohet lisääntyvät Etelä-Karjalan rajajokien Suomen puolella
Äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltu meritaimen on onnistunut
lisääntymään nyt myös Urpalanjoen Suomen puolella.
Urpalanjokialueen kehittämishankkeen sähkökoekalastuksissa
saatiin Muurikkalan padon alapuolella kaksi tänä keväänä
joessa syntynyttä taimenen poikasta. Tapaus on merkittävä, sillä
Urpalanjoen taimenen ei tiedetä lisääntyneen valtakunnan rajan
ja alimman nousuesteen välisellä jokialueella vuosikymmeniä
jatkuneen tutkimushistorian aikana (ainakaan 30 – vuoteen).
Venäjän puoleinen lisääntyminenkin on ollut heikkoa jo
pidemmän aikaa, mutta kuitenkin suhteellisen säännöllistä.
Lue lisää: http://www.urpalanjoki.fi/index.php?p=8&id=107
Toinen merkittävä merilohenpoikashavainto Suomen puolella saatiin Kaakkois – Suomen
ELY-keskus RIFCI-hankkeen tekemässä sähkökoekalastuksessa Lappeenrannan
Soskuanjoella. Viime vuoden kunnostetussa koskiosuudessa sähkökoekalastussaaliissa oli
useita tänä keväänä syntyneitä merilohenpoikasia. Katso RIFCI-hankkeen nettisivut:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=26505&lan=fi
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Syysterveisin, Aarno Karels, Vesa Tiitinen ja Manu Vihtonen
Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry,
Hietakallionkatu 2, 53850 Lappeenranta.
www.ekkalatalouskeskus.fi
toiminnanjohtaja Aarno Karels, aarno.karels@ekkalatalouskeskus.fi, puh. 040-5171785
kalatalousneuvoja Vesa Tiitinen vesa.tiitinen@ekkalatalouskeskus.fi, puh. 0400-716120
Urpalanjokialueen kunnostushankkeen projektikoordinaattori Manu Vihtonen,
manu.vihtonen@urpalanjoki.fi, puh. 044-7121722.
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