Istuta oma järvitaimen – sponsoritaimen – mainostila webiin
Naruska-Kullajärven kalastusyhtymä on mökkiläisten perustama yhteisö Itä-Lapissa, Sallan kunnan pohjoisosassa
sijaitsevalla Naruskajärvellä.
Kalastusyhtymä on ottanut tavoitteekseen edistää järvialueen kalavesien käyttöä ja niiden hoitoa kalastuslain
periaatteiden mukaisesti. Keskeisenä päämääränä lisätä järvitaimenkantaa ja sen kokoa sekä kannustaa alueen
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istutussuunnitelmansa mukaisesti järvialueelle järvitaimenta sekä siikaa. Merkittävä osa taimenistukkaista on jo
valmiiksi pyyntikokoista keskipainoltaan n. 1 kg painoista kalaa, joten kalastajille on tiedossa sopivasti haastetta
elämysten tavoittelussa.
Toimintansa rahoittamiseksi ja päämäärien saavuttamiseksi kalastusyhtymä myy mainos- ja ilmoitustilaa websivujensa www.naruskajarvi.fi virtuaalijärvessä uiviin taimenfiguureihin. Virtuaalijärvestä voi seurata kalakannan
kehittymistä, kalanistutus- ja saalistilannetta lähes reaaliajassa.

Virtuaalijärven taimenet ja siikaparvet

Virtuaalijärven taimenia voi ”pyydystää hiirellä” ja saaliksi saadun taimenfiguurin kantama ”sponsori- ja mainostieto”
avautuu näkyviin. Sponsoritiedot näkyvät myös luetteloina istutusta odottavat / istutettu / kalakori tiedoissa
virtuaalijärven sisällä olevissa tietolaatikoissa. Kunkin sponsorin kalakohtaiset mainostiedot on myös selattavissa
suoraan sponsorin nimen kohdalta.

Taimenfiguureiden kantama sponsori ja mainostiedot avautuvat näkyviin tartuttaessa hiirellä taimenfiguuriin

Mainos- ja ilmoitustilan hintaan sisältyy sopimusta vastaava määrä oikeita eläviä taimenistukkaita, jotka
kalastusyhtymä istuttaa suunnitelmansa mukaisesti Naruska-Kullajärveen. Ennen istutusta, jokainen näistä n. 1kg
painoista järvitaimenista mitataan, punnitaan sekä merkitään Carlin – kalamerkillä Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitoksen, RKTL, toimesta. Kalaistukkaan tiedot rekisteröidään RKTL istutusrekisteriin. Istukkaat ovat kalatautija rapuruttovapaita ja niillä on kaikki edellytykset menestyä sekä lisääntyä Naruskan vesistössä.

Merkeissä oleva kalan yksilöintikoodi yhdistetään kalastusyhtymän kotisivuilla olevaan
istutusluettelotietoihin, virtuaalijärvessä uivaan taimenfiguuriin sekä ostajan/sponsorin
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merkkipalautustieto kertoo kalan saaliiksi joutumisesta tai aikaa istutuksesta on kulunut 5 vuotta. Kalojen ja
ostajan/sponsorin tiedot säilyvät historiatietona vuosittaisen saaliskalakorin ja virallisen istutusluettelon yhteydessä.
Saaliksi saatujen kalojen merkkitiedot palautetaan pyytäjän toimesta Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen
kalantutkimusyksikköön, josta ilmoitetut saalis- ja paikkatiedot palautuvat kalastusyhtymälle merkattavaksi websivujen saaliskalakoriin.

Sponsoritiedot säilyvät saaliiksi saatujen taimenten kalakorissa

Virtuaalijärven avulla kaikki voivat seurata istutus- ja saalistilanteen kehittymistä. Saalistiedoissa olevien paino- ja
mittatietojen avulla voi havainnoida kalojen kasvua ja pyyntitiedoista ilmenee myös pyyntipaikka, jolloin kalojen
liikkeistä järvialueella sekä vaeltamisesta jokivesiin saadaan tarkempaa tietoa. Kalastusyhtymä hyödyntää tiedot
kalavesienhoidossa ja tulevissa istutussuunnitelmissa.
Yllä olevan kuvan tietojen tulkintaa;
Kuvan alaosan palkista nähdään istutusta odottavien kalojen määrä 160 kpl (=kalojen myyntitilanne)
Järvessä olevien eli aiemmin istutettujen sponsorikalojen määrä 370kpl
Saaliiksi on joutunut 129kpl, jotka näkyvät kalakorissa.
Istutusluettelon alla oleva tietolaatikko kertoo aiemman istutusajankohdan 3.6.2010 ja istutettujen sponsorikalojen
määrän 499kpl.
Kalakorissa olevan taimenfiguurin kantaman sponsori ja mainostiedon lisäksi kuvasta nähdään kyseisen sponsorin
kaloja joutuneen saaliksi yhteensä 5kpl. Saaliiksi saatu taimen nro 378 on istutettu 3.6.2010, istutuspaino 911g ja
pituus 44.90cm. Pyyntipäivä on 24.7.2010, jolloin kalan paino oli 1115g ja pituus 45.50cm. Pyyntipaikka Kullajärvi ja
pyyntiväline Rapalan vaappu pun/val. Tiedoista ilmenee myös kalastajannimi, Aini Järvelä.
Taustalla olevista sponsoreiden nimilaatikoista voi klikata auki kyseisen sponsorin kantamien kalojen vastaavat tiedot.
Järvitaimen-projektin, ”istuta oma järvitaimen”, avulla voi jokainen luonnon ja kalastuksen ystävä itse osallistua sekä
vaikuttaa konkreettisesti kalakannan elvytystyöhön. Omaksi nimettyjen ja koodattujen järvitaimenistukkaiden
tilannetta ja menestymistä voi seurata edellä kuvatulla tavalla virtuaalijärven kautta.

Virtuaalijärven taimenfiguureiden mainospaikat

Päätaso, vasen lohko;
Yrityksen logolle kuvallinen tila 90x36 pikseliä, ja nimi, puhelin sekä osoitetiedot.
Vasemman lohkon teksteille tilaa max.300 merkkiä.
Hyperlinkit; Yrityksen web-sivujen ja sähköpostiosoitteen linkitys
Päätaso, oikea lohko eli kalakohtainen mainospaikka;
Ilman kuvaa max.300 merkkiä ja kuvan 200x90 pikseliä kanssa tekstiä max.180 merkkiä.
Lohkon yläosa on varattu kalaistukasta koskeville mitta- ja painotiedoille sekä pyyntipaikka ja -välinetiedoille.
Järvitaimenistukkaiden myyntihinta on 33 euroa kappale, sis. alv. Paino n. 1 kg, yksilöllinen Carlin – merkintä ja
istutusrekisteri RKTL sekä istutus vesistöön kalastusyhtymän toimesta. Kalakohtainen mainostila.
Myyntierät, yksityiset 1 kpl 2, 3, 4, 5 jne. yhden kpl välein
Myyntierät, yritykset ja yhteisöt 10 kpl,  15, 20, 25 jne. viiden kpl välein
Istutettavat järvitaimenet ovat kalatauti- ja rapuruttovapaita ja niillä on kaikki edellytykset menestyä sekä lisääntyä
Naruskan vesistössä.
Istukasmäärin sisältyy myös viehekalastuslupia järvialueelle, joten ne kannattaa hyödyntää
-

henkilökunnan virkistys- ja palkitsemismahdollisuudet
yhteistyökumppanit
asiakkaat

50 kalan pakettiin sisältyy mökkimajoitus ja kalastusluvat 6 henkilölle / 3vrk. Tarvittaessa myös opaspalvelut. Kysy
lisää!

Kalastusyhtymä on istuttanut vuosina 2010 -2011 järvialueelle yhteensä 1135 kg kalaa, josta 1035kg / 998kpl on ollut
Carlin -kalamerkillä varustettua n. 1kg keskipainoista taimenta. Lisäksi on istutettu 2300kpl /95kg pienpoikasvaiheessa
olevaa taimenta ja 1000kpl/5kg 1-kesäistä siikaa. Tarkoitus on, että tulevina kesinä kalojenistutusmäärät säilyvät
samantasoisina.

Yhteistyö- ja kalastusterveisin

Kari Kivelä
p. 0400 580109
kari.kivela@naruskajarvi.fi
Naruska-Kullajärven kalastusyhtymä
www.naruskajarvi.fi

