
VUOSI-ILMOITUS 2021 

 
 

________________________osakaskunta,   Rek.Nro:__________________________________ 

(osakaskunnan nimi)       (kiinteistörekisteritunnus)    

 

 

TOIMIHENKILÖT (kuluvalle kalastuskaudelle 2021) 

 
Hoitokunnan puheenjohtaja 

nimi    lähiosoite    postinumero ja -toimipaikka 

 

________________________ _____________________________ ___________________________________ 

 

puhelin       sähköposti 

 

_____________________________________  _____________________________________________ 
 

Hoitokunnan varapuheenjohtaja 

nimi    lähiosoite    postinumero ja -toimipaikka 

 

________________________ _____________________________ ___________________________________ 

 

puhelin       sähköposti 

 

_____________________________________  _____________________________________________ 

 
 

Edustaja/yhteyshenkilö kalatalousalueessa (mikäli eri kuin hoitokunnan pj.) 

nimi    lähiosoite    postinumero ja -toimipaikka 

 

________________________ _____________________________ ___________________________________ 

 

puhelin       sähköposti 

 

_____________________________________  _____________________________________________ 
 

 

Osakaskunnan tilinumero, mikäli muuttunut tai ilmoittamatta_____________________________________________ 

 

LUPIEN MYYNTI (kuluvalla kalastuskaudella 2021) 

nimi    lähiosoite    postinumero ja -toimipaikka 

 

________________________ _____________________________ ___________________________________ 

 

puhelin       sähköposti 

 

_____________________________________  _____________________________________________ 
 

 

 

Muut luvanmyyntipaikat yhteystietoineen: _________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Myydäänkö kiinteiden pyydysten lupia ulkopuolisille:         KYLLÄ   EI  

 

 

 



ARVIO KALAKANNOISTA (päättyneeltä kalastuskaudelta 2020) 

 

Rengastakaa sana, joka parhaiten kuvaa ko. lajin kantaa alueellanne. 

 

ahven   hyvä  /  lisääntyvä  /  kohtalainen  /  taantuva  /  huono  /  ei ollenkaan  

hauki   hyvä  /  lisääntyvä  /  kohtalainen  /  taantuva  /  huono  /  ei ollenkaan 

kuha   hyvä  /  lisääntyvä  /  kohtalainen  /  taantuva  /  huono  /  ei ollenkaan 

lahna   hyvä  /  lisääntyvä  /  kohtalainen  /  taantuva  /  huono  /  ei ollenkaan 

muikku  hyvä  /  lisääntyvä  /  kohtalainen  /  taantuva  /  huono  /  ei ollenkaan 

siika   hyvä  /  lisääntyvä  /  kohtalainen  /  taantuva  /  huono  /  ei ollenkaan 

taimen   hyvä  /  lisääntyvä  /  kohtalainen  /  taantuva  /  huono  /  ei ollenkaan 

jokirapu  hyvä  /  lisääntyvä  /  kohtalainen  /  taantuva  /  huono  /  ei ollenkaan 

täplärapu  hyvä  /  lisääntyvä  /  kohtalainen  /  taantuva  /  huono  /  ei ollenkaan 

mahdolliset muut lajit 

______________ hyvä  /  lisääntyvä  /  kohtalainen  /  taantuva  /  huono  /  ei ollenkaan 

______________ hyvä  /  lisääntyvä  /  kohtalainen  /  taantuva  /  huono  /  ei ollenkaan 

 

Mitkä kalalajit olette kokeneet tärkeiksi ja mitä toimenpiteitä olette mahdollisesti tehneet niiden kantojen 

vahvistamiseksi? 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Mitä muuta mainitsemisen arvoista on tapahtunut osakaskunnassanne? 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ILMOITUKSEN ANTAJAN ALLEKIRJOITUS __________________________ 

 

 

 

 Haluan jatkossa kaiken kalatalousalueelta tulevan postin sähköpostiini (mm. kevätkirje, kokouskutsut) 

 

 

 

Längelmäveden kalatalousalueen internetsivuilla on mahdollista hakea yhteystietoja mm. osakaskuntien 

luvanmyyntipaikoista ja yhteyshenkilöistä (Huom. ei tilitietoja tms.).  

 

 Ilmoittamani yhteystiedot saa laittaa haettavaksi kalatalousalueen internet-sivuille. 


