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Längelmäveden kalatalousalueen vuositiedote
Tervehdys Längelmäveden kalatalousalueelta.
Tätä kirjotettaessa elämme poikkeuksellista aikaa koronaviruksen levitessä pitkin maailmaa ja järvien
jättäessä vähäiset jääpeitteensä olemattoman talven jäljiltä. Vallitseva tautitilanne vaikuttaa myös
osakaskuntien toimintaan, kun kevään kokouksia ei pystytä järjestämään sääntöjen mukaisessa aikataulussa.
Mikäli osakaskunta haluaa toimia asiassa niin sanotusti viimeisen päälle, sen tulisi ilmoittaa kokouksen
siirtymisestä osakaskunnan säännöissä kokouksen koollekutsumisesta määrätyllä tavalla. On viimekädessä
omassa harkinnassanne, kannattaako tällaiseen lehti-ilmoitteluun käyttää osakaskunnan varoja, asia lienee
kaikille osakkaille jo entuudestaan selvä näin valmiuslain vallitessa.
Vuodelta 2018 kertyneitä omistajakorvauksia ei tällä tietoa päästä maksamaan tänä vuonna, koska ELYkeskusten jakopäätöksistä on valitettu Hallinto-oikeuteen ja oletettavissa on, että Hallinto-oikeuden
päätöksestä tullaan valittamaan aina Korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti. Huolimatta siitä, että valitukset
ovat peräisin Etelä-Savosta, valitukset aiheuttavat korvausten maksamisen siirtymisen koko maahan. Ottakaa
tämä huomioon toimintaa suunnitellessanne.
Sähköpostiosoitteet
Olemme ottaneet käyttöön uuden sähköpostiosoitteen kalatalousalue@langelmavesi.fi jonka myötä vanha
kalastusalueen aikainen osoite on lakkautettu. Nettisivumme toimivat vielä entisessä osoitteessa.
Mikäli osakunnan yhteyshenkilöllä on käytössään sähköpostiosoite, muistathan ilmoittaa osoitteen myös
kalatalousalueelle vuosi-ilmoituslomakkeella. Tämä kyseinen tiedote on lähetetty sähköpostitse niille
osakaskunnille, jotka ovat sähköpostiosoitteensa ilmoittaneet.
Vuosi-ilmoitukset
Kirjeen mukana tulee osakaskunnan vuosi-ilmoituslomake. Irrottakaa se nipusta ja palauttakaa täytettynä
joko kirjeitse tai sähköpostin liitteenä. Tärkeimpiä tietoja ovat yhteystiedot ja luvanmyyntipaikat, sillä niitä
kysytään jatkuvasti. Nämä tiedot olisi hyvä laittaa esille myös verkkosivuille, jolloin luvanmyyjien etsiminen
helpottuu. Mikäli osakaskunta ei halua yhteystietojaan internetiin, lomakkeen lopussa on mahdollisuus
kieltää se. Toivon kuitenkin mahdollisimman monen sallivan yhteystietojensa laittamisen haettavaksi, sillä se
vähentää puhelimitse tulevia kyselyitä.
Lomake
on
saatavilla
myös
sähköisesti
oheisesta,
pitkähköstä
linkistä:
https://www.dropbox.com/sh/mpq4ejw8ecg1y4m/AADv2UM8SIJh68k4_syzPzLOa?dl=0
Huomaathan
että pdf-muotoisen lomakkeen voit täyttää, allekirjoittaa ja tallentaa esimerkiksi ilmaisella Adobe Acrobat
Reader DC-sovelluksella, jolloin säästyt skannaamisen vaivalta.
Muistattehan päivittää yhteystietonne myös maanmittauslaitoksen rekisteriin. Osakaskunnan yhteystietojen
päivittäminen Maanmittauslaitokselle tapahtuu helpoiten oheisen verkkosivun kautta:
https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/yhteisen_alueen_osakaskunnan_yht

Käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinta
Kalatalousalueiden on laadittava uudet käyttö- ja hoitosuunnitelmat tämän vuoden loppuun mennessä.
Suunnitelman laadintaan liittyen osakaskunnat ja muut alueen toimijat kutsutaan koolle
suunnittelutilaisuuteen, joka tullaan tällä tietoa järjestämään syksyllä, olettaen että kokoontumisrajoituksia
ei ole enää voimassa. Ajantasaista sähköpostiyhteystietoa tarvitaan myös tähän projektiin, joten ilmoita se
kalatalousalueelle.
Kalastuksenvalvonta yhtenäisluvan alueella
Kalatalousalue valvoo kalastusta ja ravustusta yhteislupa-alueella Längelmävedellä. Mikäli osakaskuntanne
haluaa, että kalastusmääräyksiänne valvotaan, siitä tarvitsee vain ilmoittaa meille. Valvonnan osalta
uudistuneen kalastuslain myötä, kalatalousalueen valtuuttamilla kalastuksenvalvojilla on oikeus valvoa
pyydysten asetuksen mukaista merkintää ilman osakaskunnan valtuutustakin. Vesijärvellä valvontaa tekee
Vesijärven kalastushoitoyhdistys.
Kalaistutukset
Kalatalousalueen istutusten mukana voitte hankkia osakaskunnan alueelle kuha- siika- ja taimenistukkaita.
Ennakkotiedon mukaan järvitaimenen saatavuus olisi tulevana syksynä tavanomaista selvästi parempi. Kuhat
ja siiat ovat kesänvanhoja, taimenet 2- tai 3-kesäisiä ja noin 200 – 400 g painoisia. Kalalajin istuttaminen, jota
ei vesistössä entuudestaan esiinny, vaatii Pohjois-Savon ELY-keskuksen kotiuttamisluvan. Huomaa, että
täplärapuistutukset ja -siirrot ovat nykyään tyystin kiellettyjä jopa saman järven alueella, missä täplärapua
esiintyy jo entuudestaan.
Istutuksia suunniteltaessa kannattaa huomioida käyttö- ja hoitosuunnitelman suosittelemat istutustiheydet,
siialle ja kuhalle 10–20 kpl/ha sekä taimenelle 0,5-1 kpl/ha. Tarkemmin Längelmäveden alueen
istutussuosituksista löytyy käyttö- ja hoitosuunnitelmasta. Samaan järveen/vesistön osaan istuttavien
osakaskuntien on järkevää sopia yhteisestä istutuspaikasta keskenään varsinkin, kun istukkaat toimitetaan
paikan päälle. Tämä nopeuttaa toimintaa ja kuljetuskustannukset laskevat.
Istutuspäätöksen yhteydessä kannattaa antaa osakaskunnan esimiehelle valtuudet muuttaa tilausta, mikäli
syksyllä haluttua lajia ei ole saatavilla. Kalanpoikasten hinnat riippuvat niiden koosta, mikä taas vaihtelee
kesän säiden mukaan. Arvioidessa istutusmääriä voi käyttää 110 mm:n planktonsiialle poikasen hintaa 0,26
€/kpl, 75 mm kuha maksaa n. 0,30 €/kpl ja 3-vuotias n. puolikiloinen taimen n. 15 €/kg eli noin 7,5 €/kpl. Em.
hinnat sisältävät arvonlisäveron.
Kalat istutetaan syys-lokakuussa. Kuormat tulevat parin päivän varoitusajalla ja jokaisesta kuormasta jaetaan
kaloja useaan paikkaan. Pienemmät erät pussitetaan happipakkausiin purkupaikoilla, joista kalat ovat
noudettavissa. Hommaan tarvitaan suuria saaveja, kooltaan 60–80 l, tai vastaavia astioita, joissa jätesäkeistä
tehdyt happipakkaukset pysyvät paikallaan ja ehjinä. Internet-sivuillamme kohdassa "Kalavesien hoito" on
kuva, jossa mitataan ja pakataan kalaa happipakkauksiin.
Istukkaat maksetaan kalatalousalueen kalavedenhoitorahastoon, jonne kannattaa siirtää varoja jo
ennakkoon. Tämä vähentää tilisiirtojen kirjoittelun tarvetta. Muistakaa vain merkitä maksajan
(osakaskunnan) nimi selvästi ja maksun viestiksi "kalavesien hoitoon". Rahaston tili on Kangasalan Op:ssa,
FI62 5104 0020 0170 46.
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