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Kutsu Suomen Vapaa-ajankalastajien koulutus- ja valvojakoetilaisuuteen
Kalatalousalue-edustajien koulutus 20.5.2022, sekä
kalastuksenvalvojien koulutus- ja koetilaisuus 21.5.2022.
Perjantain ohjelma on suunnattu kalatalousalue-edustajille sekä kalatalouden alueellisten
yhteistyöryhmien edustajille. Koulutuksessa käydään läpi SVK:n kalatalousaluetoimintaa ja sen
tavoitteita. Tilaisuudessa luodaan katsaus käyttö- ja hoitosuunnitelmista jätettyihin
kommenttipapereihin sekä lausuntoihin.
Lauantain ohjelman teema on kalastuksen valvonta. Ohjelma sopii kalatalousalue-edustajille
sekä kalastuksenvalvojan tutkinnon suorittajille. Aamupäivän koulutusosion jälkeen Elykeskuksen virkamies järjestää kalastuksenvalvojan koetilaisuuden, johon halukkaat voivat
osallistua. Lauantain tilaisuus on kaikille avoin!
Koetta varten tarvitaan henkilötodistus. ELY–keskus laskuttaa kokeeseen osallistuneita 55 € (sis.
ALV 24 %, koe ja valvojankortti) jälkikäteen. Kalastuksenvalvojakortin passikuva toimitetaan ELY–
keskukselle sähköisesti (suositus) kortin laskutustietojen yhteydessä tai sen voi toimittaa tentin
yhteydessä irtonaisena kuvana.
Koulutuksen ajankohta: Perjantaina 20.5.2022 klo 18.00–21:00 ja 21.5. klo 9-12:30.
Yöpymismahdollisuus kahden hengen huoneissa.
Koulutuspaikka: Varalan Opisto (Varalankatu 36 Tampere).
Koulutukseen on mahdollista osallistua myös etänä Google Meet -alustalla.
Kouluttajat: Janne Rautanen, Juha Ojaharju ja Marcus Wikström. Kalatalousasiantuntijat, Suomen
Vapaa-ajankalastajat.
Ilmoittautuminen koulutukseen: Viimeistään tiistaina 10.5.2022 sähköisellä lomakkeella
osoitteessa: https://docs.google.com/forms/d/1UYPgnUJQPVXzd5SNT079ck-Me_ZC-V-RJ7uNTaDFdQ/edit
Tiedustelut koulutuksesta: janne.rautanen@vapaa-ajankalastaja.fi tai puh. 0400 946968
Koulutus on osallistujille maksuton, mutta tutkintomaksun maksaa osallistuja tai hänen
taustahonsa. Ennakkoilmoittautuminen vaaditaan.
Tampereen koulutustilaisuuteen paikalle kutsutaan ensisijaisesti Hämeen-, Keski-Suomen-,
Lounais-Suomen, Etelä-Suomen-, Pohjanmaan- ja Kaakkois-Suomen piirien toimijat.
Keskusjärjestö maksaa jäsenilleen matkakulut SVK:n korvauskäytännön mukaisesti. Käytättehän
kimppakyytejä mahdollisuuksien mukaan!
Tilaisuuden ohjelma seuraavalla sivulla!

Tervetuloa koulutukseen
Janne Rautanen
Kalatalousasiantuntija
Suomen Vapaa-ajankalastajat
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Ohjelma (muutokset ovat mahdollisia):
Perjantai
17-18

Saapuminen ja majoittuminen

18:00

Tilaisuuden avaus
Kalatalousasiantuntija Janne Rautanen, SVK

18:05

Vapaa-ajankalastajien kalatalousaluetoiminnan tavoitteet ja periaatteet,
Janne Rautanen

19:00

Katsaus käyttö- ja hoitosuunnitelmiin sekä jätettyihin lausuntoihin.
Juha Ojaharju, Marcus Wikström ja Janne Rautanen, kalatalousasiantuntijat SVK.

20:00

Sauna ja toiminnan ideointia takkakabinetissa, ruokailu.

Lauantai
8-9:00

Aamupala majoittujille / valvojatilaisuuteen saapuville kahvit kokoustilassa

9:00

Tilaisuuden avaus, Janne Rautanen

9:05

Kalastuksenvalvojan toimivalta (107 §-116 §)
- lain säätämät velvoitteet kalastajalle
- tarkastusoikeus, talteenotto-oikeus ja talteenotto, näyttömääräys, poliisin rooli
- huomautus ja toimenpiteestä luopuminen
Kalastuksenvalvonnan pykälät (96-98 §)
- kalastuksenvalvojan asema ja virkavastuu, valvonnan yleiset periaatteet
- kelpoisuusvaatimukset ja hyväksyminen, koe ja koulutus, valvojakortti ja tunnus
- kalastuksenvalvojan valtuutus ja toimialue
Pyydysten merkitseminen (7 §); asetuksella tarkennetut säännökset
Alamitat ja poispäästämissäännökset (2 §)
Hallintolaki, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettu laki sekä kielilaki
Asiakaspalvelu- ja ihmissuhdetaidot, ohjaus ja neuvonta
Kouluttajina Janne Rautanen ja Juha Ojaharju

12:00

Kalastuksenvalvojan tutkinto,
Hannu Salo kalastusbiologi, Pohjois-Savon Ely-keskus.

12:30

Tilaisuus päättyy, ruokailu

Valmistautuminen: Ajantasaisen kalastuslain sekä asetuksen opiskelu.
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150379 ja https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151360
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