Opintomatka pohjoiseen
Järjestämme
opintomatkan
kalataloudellisiin
kohteisiin. Lähtö 12.6.2017 (ma) klo 22:11 T:reen
rautatieasema junalla (ohjelmaa muutettu 9.3.)
- Kemissä 13.6. (ti) klo 6:03 josta bussilla
tutustuminen Sirkkakosken kalasatamaan ja
kalankäsittelytiloihin

Kalastuslaki -esitteestä lisäpainos
Kalastuslaki esitesarjasta on tulossa lisäpainos.
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 oman alueen
kalatalouskeskuksesta helmikuun lopulla. Esitteet
löytyvät sähköisenä Kalatalouden Keskusliiton
nettisivuilta osoitteessa www.ahven.net

Kalastussäädöksiä 2017

- 14.6.
(ke)
tutustuminen
Kukkolankosken
kalastusmatkailukohteeseen jossa mm. varrassiika
paisto-ohjelma / ruokailu
- 15.6. (to) Tornionjokilaakso, interreg-siika

projekti,
paikalliset
lakimuutoksesta ja lohitilanne

kuulumiset

- Lähtö Kemistä 15.6.2017 klo 21:20 yöjunalla,
saapuminen Tampereelle 16.6.2017 klo 5:35.
Matkahintaan
sisältyy
kuljetukset
(junassa
makuupaikka/bussi), kolme ruokailua, majoitus ja
siihen kuuluva aamiainen. Matkan järjestämisen
edellytys on että saamme vähintään 30 henkilöä
matkalle. Hinta on 430 €/henkilö. Ilmoittautuminen
30.3.2017 mennessä paivi.vuorinen@ahven.net tai
040-5929421. Lisätietoa matkasta antaa Pekka
Vuorinen 050-5929255 pekka.vuorinen@ahven.net.

Kalastuksen valvontatyökalu
Valvontatyökalun käytöstä pidetään kurssi
4.5.2017 alkaen klo 17 paikka: Viinikankatu
53 Tampere 2 krs. Ilmoittautumiset 27.4.2017
mennessä paivi.vuorinen@ahven.net tai 0405929421. Kurssimaksu 25 €.

Uuden kalastuslain ja kalastusasetuksen lisäksi
teokseen on koottu kalataloudessa tärkeitä säädöksiä
kuten yhteisaluelaki, hallintolaki sekä otteita
vesilaista, kielilaista ja rikoslaista. Teos on
tarpeellinen
käsikirja
osakaskuntaja
kalastusaluetoiminnassa, kalastuksenvalvonnassa ja
muille kalatalouden parissa toimiville. Kirja tulee
myyntiin helmikuussa. Hinta 15 €. Tilaukset
tuotekaupasta http://www.ahven.net/nettikauppa.

Kalastonhoitomaksu
Kalastonhoitomaksun hinnat ovat vuonna 2017
ennallaan. Maksu on 39 euroa/vuosi, 12 €/vko ja 5
€/vrk. Kalastonhoitomaksun voi maksaa mm.
verkossa Eräluvat.fi (http://www.eraluvat.fi/) sivujen kautta tai MH:n luontokeskuksissa ja Rkioskeissa.

Kalatalousalueita ehdotetaan 119
Suomessa toimii kymmenen ELY-keskusten
asettamaa alueellista kalatalouden yhteistyöryhmää.
Ehdotusta ovat olleet valmistelemassa nykyisten
kalastusalueiden edustajat ja suuri joukko
kalatalouden toimijoita ja sidosryhmien edustajia.
Yhteistyöryhmät
ehdottavat
Suomeen
119
kalatalousaluetta. ELY-keskus lähettää ehdotukset
lausunnolle ja niitä voi kommentoida maaliskuun
loppuun.

Kalakirjasto
Kalastuksenvalvonta II asteen kurssi
Ilmoittautumiset
15.3.2017
mennessä
paivi.vuorinen@ahven.net
tai
040-5929421.
Kurssimaksu 25 €; aika: 22.3.2017 alk. klo 17;
paikka: Viinikankatu 53 Tampere 2 krs.

Kuhaseminaari
Tampereen Komediateatterissa 18.5.2017
lisätietoa osoitteessa www.kalatalo.fi

Muoniosta löytyy ainutlaatuinen lahja 100-vuotiaalle
Suomelle: tutkimusmestari Ari Savikon perustama
Suomen Kalakirjasto, josta löytyvät lähes kaikki
Suomessa ilmestyneet kalakirjat aina vuodesta 1730
lähtien. Ari Savikon Suomi 100 -hanke kunnioittaa
upealla tavalla perinteitä ja siirtää omalta osaltaan
vanhaa, katoavaa tietoa uusille sukupolville.
Kirjastossa on Suomen kattavin kala- ja
kalastusaiheinen julkaisukokoelma.
http://www.suomenkalakirjasto.fi/aineistohaku/

