Kalapassi jatkaa voimakasta kasvua

Tampereen, Oulun, Lahden ja Vantaan kaupunkien
kalastusluvat Kalapassista
Kalastusalueet: Virrat – Ruovesi Kuorevesi –
Keurusselkä – Näsijärvi – Näsijärven reitti –
Kyrösjärvi – Kulo-/ Rautavesi – Pyhäjärvi –
Längelmävesi – Vesijärvi – Keurusselkä –
Roine/Mallasvesi – Mahnalanselkä / Kirkkojärvi –
Suodenniemen - Vammalan seudun
Osakaskunnat: Ania – Herrasen – Hirvenniemi –
Houhajärvi / Ylistenjärvi – Kautun – Kiikoisjärven –
Kolkinlahden – Kuokkalan / Kuljun –
Lempiäniemen – Liettu-Riihisaari – Mouhijärven –
Mälkilän-Kinnalan – Mäntän – Nokian –
Pajulahti/Tottijärvi – Palhon – Pirkkalan – Ponsan –
Roineen – Suomun metsäjärvet – Suonojärven
Kuralan – Takahuhdin – Toisveden – Uurasen –
Uuhiniemen – Valkeeniemen – Vaskiveden –
Värmälän
–
Äimälän-Ruotsilan
muut:
Kuorevesijärven khy – Metsä Board Mänttä –
Mouhijärven uistelulupa – Pirkkalan yhtenäisalue –
Suomun metsäjärvet – Väärinmajan khy – Vesijärvi
(Kangasala)
Koskialueet:
Tammerkoski
–
Kuokkalankoski / Herralankoski – Kaivanto –
Naarajärvien koskialue – Perhojoki
Pohjois
Karjala: Koitere – Höytiäinen – Joensuun
osakaskunta – Joensuun kosket

Kalapassin
verkkokauppa
jatkaa
kasvua.
Kokonaismyynti kasvoi tänä vuonna 17 %. Mukaan
on tullut uusi lupa-alueita ja luvanmyyntiä on
ulkoistettu.
Tampereen kaupunki ulkoisti
luvanmyynnin Kalapassin järjestelmään.
Oulun
kaupunki on myös siirtynyt myös ”Kalapassi+”:n
piiriin eli Oulu on myös ulkoistanut luvanmyynnin.
Osakaskuntia on siirtynyt Kalapassi+:aan. Lisäksi
Vantaa kaupungin luvanmyynti käynnistyi tänä
vuonna.

Mitä luvanmyynnin ulkoistaminen merkitsee ?
Luvat
myydään
verkossa
Kalapassi.fi:n
kautta.
Tämän
lisäksi
lupia
myydään
käteismyyntipisteestä.
Myyntipiste
kirjautuu
Kalapassin järjestelmään, valitsee luvat mitkä asiakas
haluaa ostaa ja kirjaa tiedot kalastajasta. Maksun
tapahduttua hän antaa kalastajalle kuitin sekä
pyydysmerkit.
Myyntipisteellä
tulee
olla
internetyhteys sekä lasertulostin. Kalatalouskeskus
laskuttaa myyntipistettä luvanmyynnistä ja tilittää
varat lupa-alueelle. Pyydysmerkkiin kirjautuu
automaattisesti lupa-alueen nimi, kalastajan nimi ja
yhteystieto sekä mikä lupa on kyseessä, ohessa
kuvamalli pyydysmerkistä.
Osakaskunnan ei tarvitse myydä lupia erikseen.
Säästyy selvää rahaa. Ei tarvitse tilata kuittilomakkeita
eikä pyydysmerkkejä eikä toimittaa niitä myyjille,
työaikaa säästyy.
Kalastuksen valvonta hyötyy
tilanteesta. Valvoja
voi
seurata
reaaliaikaisesti
luvanmyyntiä.

Ankeriastilaukset tammikuun loppuun mennessä
Tämän vuoden ankeriastilaus on tehtävä tämän kuun loppuun mennessä.
Ankeriaat toimitetaan 1000 kpl erissä, ei pienemmissä erissä. Ankeriaan alustava
hinta-arvio on 1,5 – 1,95 €/kpl eli yksi 1000 kpl erä maksaa hinta-arvion mukaan
1500 – 1950 € + toimituskulut. Ankeriaat toimitetaan stryroks laatikoissa
(viereinen kuva). Tee tilaus oheisella lomakkeella tai sähköisesti osoitteesta
http://www.kalatalo.fi/kalanpoikasten_tilauslomake.htm
Suomen Kalastuslehti on vesienomistajille, osakaskuntien ja kalastusalueiden
aktiiveille suunnattu ammattilehti. Suomen Kalastuslehti ilmestyy vuonna 2018
kahdeksana (8) numerona. Vuosikerran määräaikainen tilaushinta on 46 euroa (sis.
alv 10 %) ja kestotilaus 45 euroa (sis. alv 10 %). Numero 1/2018 on
osakaskuntatoiminnan ja kalastusaluetoiminnan erikoisnumero.
Haluatko tilata Suomen Kalastuslehden? Ota yhteyttä toimitukseen
(toimitussihteeri: Tapio Gustafsson Puhelin: (09) 6844 590 Osoite: Malmin kauppatie
26 00700 Helsinki S-posti: tapio.gustafsson@ahven.net) jos haluat saada itsellesi
näytenumeron
lehdestä.
Tilauksen
voi
tehdä
osoitteesta
http://www.ahven.net/nettikauppa.

