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puh 040-774 0008,
leenalehtikari@hotmail.com

Tuomas Bergström,
varapj, kotisivujen ylläpito

puh 040 563 6999

Kirsi Karhula
puh 09-727 5425, 040-537 6927, kirsimk@jippii.fi
Sihteeri, jäsenkirjavastaava
Lassi Köppä
puh 040-759 3650, lassi.koppa@lut.fi
Rahastonhoitaja, kirjanpito, jäsenmaksut
Alix Antell
puh 040-515 8282, alix@aqua-web.org
Kalalehden päätoimittaja, tiedottaja
Tuire Saloranta
puh 050-547 8350 (iltaisin), tuire.saloranta@helsinki.fi
Jäsenrekisteri, uusien jäsenten vastaanotto
Markku Lehikoinen
Viljelyvastaava

puh 09 874 3986, 050-349 1402, a-molli@sci.fi

Jäsenmaksut:

Aikuiset
Nuoriso (alle 16v.)

16€/vuosi
10€/vuosi

Liittymismaksut:

Aikuiset
Nuoriso (alle 16v.)

6€
5€

Perhejäsenet:

liittymismaksu + puolet jäsenmaksusta

Seuran pankkitili:

234518-4184

Mainokset lehteen:

Kansi
Koko sisäsivu
1/2 sivua sisäsivulla

Jäsenlehden toimitus:

Alix Antell, puh 040-515 8282
aineistot kalalehteen: alix@aqua.web.org

Kansikuva:

Ari Paronen

Painopaikka:

Sokonet Oy, Espoo

50€
17€
8€

Kaikki jäsenlehteen juttuja tai kuvia lähettäneet akvaristit ovat
mukana seuran logolla varustetun pikee -paidan arvonnassa.
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Kesä on kohta ohi ja syksyllä odottavat uudet haasteet. Kesäkuussa Korkeasaareen kävi tutustumassa reilun kymmenen akvaristin porukka. Onni suosi ja saimme vakio-oppaan lisäksi mukaamme Africasiatalon asiantuntijan. Hänen kanssaan aika lensi
kuin siivillä ja takahuoneitten otukset ja ruokaeläinkasvatukset
tulivat tutuiksi.
Syksyllä on myös luvassa vaihtelevaa ohjelmaa. Kuukausikokouksista vain ensimmäinen pidetään vakioaikaan vakiopaikassa. Lokakuussa saamme vierailevan esitelmöitsijän Tampereelta ja siksi kokous siirretään perjantaipäiväksi. Marraskuun
kokous pidetään vakiopäivänä, mutta HUS:n sijasta menemme
tutustumaan Sealifen viimeisimpään erikoisnäyttelyyn asiantuntevan opastuksen kera. Joulukuussa pikkujoulut siirrettiin
tiistaista sunnuntaille, koska näin saamme viettää juhlat Akvaariolinnan tiloissa Petikossa. Tiedot kokousajoista ja -paikoista
löytyvät myös lehden ilmoitustauluosiosta ja tietenkin takasivun
tapahtumakalenterista. Lokakuussa Tampereen akvaarioseura
TAS täyttää vuosia ja järjestää sen kunniaksi juhlat ja suurhuutokaupan. Lähdetään joukolla juhlistamaan tamperelaisia ja varsinkin osallistumaan innolla huutokauppaan.
Syksyä ja sieniä odotellessa,
Leena Lehtikari

TAPAHTUMIA MAAILMALLA
29.9. - 2.10. Iberzoo ’05 Espanjan Zaragozassa. Lisätietoja www.iberzoo.com
15.-16.10.

Akvariets Dag Uppsalassa. Lisätietoja HAS:in nettisivuilta!

15.10.

TAS täyttää 60v ja järjestää juhlaillallisen johon HAS on myös kutsuttu.
Lisätietoja Leena Lehtikalrilta.

16.10.

TAS järjestää vuosijuhlansa kunniaksi suurhuutokaupan Sampolan Työnväenopistolla - lue lisää ilmoistustaululta sivulta 10-11.
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MITÄ MAAILMALLA TAPAHTUU?
Teksti Alix Antell

Aina välillä on mukava kurkistaa maailmalle ja ihmetellä
mitä siellä tapahtuu. Lehtien ja internetin kautta etsivä
saa paljon tietoa maailman menosta, mutta aina tietoa
ei ole helppo löytää. Tässä muutama makupala lemmikkialan erikoislehdestä PET in Europe nro 5-6 2005

Tetra myyty
Tetra, tarkemmin sanottuna Tetra Holding GmbH, tunnettu akvaariotuotemerkki on myyty Rayovac Corp -yhtiölle
415 miljoonalla eurolla. Osto avaa pohjoisamerikkalaiselle markkinajohtajalle
oven muuhun maailmaan. Tetra toimii
yli 90 maassa ympäri maailman ja pitää
markkinajohtajan asemaa Saksassa, Yhdysvalloissa, Japanissa ja Briteissä. Tetralla on noin 700 työntekijää ja heidän
nettovuosimyynti nousee jopa 200 miljoonaan euroon.

API lanseerattu Eurooppaan
Ranskalainen yritys Rena, joka kuuluu
Mars Fishcarelle, toi Pariisin Ezpozoossa ensimmäistä kertaa julki Aquarium
Pharmaceuticals (API) -lääketuotteet. API
on johtava akvaariokaloille tarkoitettujen
lääkeaineiden tuottaja Yhdysvalloissa ja
Renan tavoin Mars Fishcare hankki yrityksen itselleen pari vuotta sitten. API
-lääkkeitä on noin 175 erilaista, ja ne
lanseerataan ensi kädessä Ranskaan.
Myöhemmin tänä vuonna tuotteet lanseerataan Italiaan, Portugaliin, Espanjaan
ja Ruotsiin.
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Makeanveden kalojen tauteja
käsittelevä seminaari
Moskovassa
Kalatietouden ekspertti Tri Gerald Bassleer lanseerasi Englanninkielisen painoksen kirjastaan ”The New Illustrated Color
Guide of Freshwater Fish Deseases” (vap.
suom. ”Uusi kuvitettu väriopas makeanveden kalataudeista” Moskovassa pidetyssä konferenssissä. Konferenssin päätteeksi Aqua Logo piti seminarin jossa Tri
Bassleer puhui diagnoosivaihtoehdoista
koskien akvaariokalajen tauteja. Suuren
venäläisen asiantuntijajoukon edessä
hän käsitteli etenkin diagnosointia käyttäen apunaan hänen kirjaansa sekä mikroskooppia.

Ornamental Fish & Co
-jättiliike avattu saksassa
Würselenissä saksassa on avattu uusi
suuri akvaarioliike. Liikkeen pinta-ala
on 2500 m2 ja se sisältää kaiken haitankeista koilammikoihin. 300m2 käsittää
pelkkiä allasratkaisuja. Altaita tulee liikkeessä olemaan 150.000 litran edestä
ja kalalejeja yli tuhat. Lienee kiinostava
matkakohde jokaiselle akvaristille joka
liikkuu saksan ja Belgian suunnalla.

Portugalilainen Aquatlantis
isoimpia akvaariontuottajia
euroopassa
Pariisin Expozoossa esiteltiin Aquatlantis
sen tytäryhtiöiden Perlea ja Pet’s Spacen
kanssa. Portugalin Porton kaupungin
pohjoisosassa sijaitsevassa tehtaassa
valmistetaan kaiken kokoisia ja näköisiä
altita, noin 250.000 akvaariota valmistuu
vuodessa ja Aquatlantis on noussut euroopan kärkeen. Ainoastaan kaarevia ertulaseja ostetaan alihankkijalta, muuten
aikki valmistetaan omassa tehtaassa.
Viime kesänä tuotantotiloja
kasvatettiin 4.500 m2:sta 9.500m2:iin
ja suunnitelmissa on vielä 2.500 m2:n
lisärakennus. Työntekijöitä yhtiöllä on
noin 120.000. Altaita myydään lähinnä
Ranskaan, Italiaan ja saksaan, Ranskassa
altaat ovat markkinajohtajia.

Saksan Wiesbadenin DeZooFa
-messut avattiin euroopan lemmikkituoteyrityksille
Jo 130 yritystä ovat varanneet tiloja ensi
kevään 20.000 m2:n suurmessuista. Ensi
keväänä messuille päästetään yrityksiä
joulla ei ole omaa myyntiverkostoa Saksassa. DeZooFa:n Joachim Merkert sanoo
tämän messujen avaaminen Euroopalle johtuu jopa eläintuotteiden talouden
kansainvälistymisestä.
Messut pidetään 20. - 22. huhtikuuta Rhein-Mein-Hallen -messutiloissa.
36 uuden näytteilleasettajan joukossa
tulee olemaan esimerkiksi Tetra ja Vitakraft. Uusien näytteilleasettajien joukossa on lehden mukaan myös suomalaisia yrityksiä.

Uusi akvaarioliike avattu pääkaupunkiseudulla
HAS:in jäsen Mari Kurki on ottanut askeleen kohti täydellistä itsenäistymistä
akvaariokauppiaana. Ennen hän toimi
myyjänä 4-Pets -ketjun Mannerheimintien myymälässä, mutta kesän lopulla
hän avasi oman liikkeensä ovet Töölön
Mechelininkadulla.
Mari Kurjen liike Pieni Akvaariokauppa erikoistuu hyvin karanteenattuihin, paljolti itse maahantuomiin kaloihin.
Liike on nimestään huolimatta suhteellisen suuri, reilun kokoisia myynti altaita
on selkeästi enemmän kuin useimmissa
muissa pääkaupunkiseudun liikkeissä.
Lisäksi on varattu reilusti tilaa erillisille
karanteenialtaille. Kasveja löytyy myös
reilu valikoima ja kauppias tilaa mielellään kasveja asiakkaiden pyynnöstä.
Pieni Akvaariokauppa tulee varmasti olemaan varteenotettava kilpailija
monelle muulle liikkeelle. Seura toivottaa
jäsenelleen hyvää onnea yrityksessään.

Lasten kalakerho aloittaa toimintansa Kotkan Maretariumissa
Kerholaiset mm. vetävät nuottaa Mansikkalahdessa ja mato-onkivat Kuusisen
rannalla. Ötökkäretken kerholaiset tekevät Langinkoskelle. Valtaosa kerhotoiminnasta tapahtuu Maretariumissa.
Kerhoa vetävät Maretariumin
akvaristit. Joillakin kerhokerroilla opettajina on myös muita asiantuntijoita, syyskaudella mm. luontokouluopettaja Anna
Kiiski ja vuoden 2003 perhonsidonnan
maailmanmestari Mikko Stenberg.
Kalakerho toimii koulujen lukukausien aikana ja kerhoon otetaan 15
lasta. Lisätietoja www.maretarium.fi
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Raportteja ötökkäretkeltä
Tänä vuonna sekä Markku Lehikoinen että Jatta Väätäinen
raportoivat kevään onnistuneesta ötökkäretkestä. Valokuvaajina oli Satu Riihilahti sekä Leena Lehtikari.

Ahkeran seurue sai niskantäydeltä aurinkoa. Paikalle pääsi sekä vanhoja konkareita että
uusia tulokkaita haavimaan mitä lammikot meille soivat.

Sovittuun aikaan Kirkkonummen asemalle kokoontui tusinan verran reippaita ja
rohkeita akvaristeja. Sää oli mitä parhain,
aurinko mollotti ja lämmintä oli mukavasti. Ilmottaudun täten takautuvasti
seuran säävastaavaksi. Perinteisten aktiivien lisäksi ilmestyi myös muutama uusi
ja ilahduttavasti nuorempaakin polvea,
joten seuran ukkoutuminen/akkautuminen ei ole välitön uhka.
Sullouduimme autoihin ja ajoimme
Jorma Wahlmannin johtamassa komeassa
saattueessa lammikoille. Isoon lammikkoon oli ilmaantunut runsas ja kaikenkattava limaskamatto, mistä lie alkunsa
saanut. Olisiko edellisvuonna joku on-

neton tuonut akvaariostaan haavien mukana siementä? Pahimmat limaskat vain
sivuun ja haavimaan. Aikaisempien vuosien runsas hankajalkaispopulaatio oli
kuihtunut aika mitättömäksi. Sen sijaan
vesikirppuja näytti olevan useampaakin
laatua, yksi sortti oli erittäin isokokoista
ja aiheutti kiekkokaloissani ruokahalun
sijaan lähinnä hämmennystä. Kokonaissaalis jäi kuitenkin pieneksi. Ilmeisesti
limaskakerros kiusasi syvemmän veden
ekosysteemiä sen verran, että tuotto
jäi pieneksi. Hyttysentoukkien toivossa
suunnistimme ojalle, mutta saimme todeta olevamme myöhässä. Itikat lentelivät jo ilmassa ja meille jäi jämät. Huo-
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lelliseti yksin kappalein nyppimällä Liisa
näytti saavan silti ihan kelpo satsin. Minä
sain virtahepotaktiikalla suunnilleen kolme toukkaa ja ämpärillisen mutaa.
Leenan kanssa kävimme tutkailemassa lammikoiden äärellä olevat autiot
kivitalot ja visioimme ostoa, remonttia ja
asumista. Leena ihan oikeasti ja vakavissaan. Hyvin kiehtova kohde, jos unohtaa
erinäiset ikävät realiteetit.
Seuraava etappi oli rantakallio ja
eväiden syönti. Reipasotteisena ihmisenä
Mari Kurki ohitti joutavat muodollisuudet
ja ilmestyi paikalle juuri kun pääsimme
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varsinaiseen asiaan ja availimme eväsnyyttejä. Marilla oli mukana jonkinlainen
pieni karvainen eliö tai mikälie elukka.
Väitti koiraksi. Oli mikä oli, hyvin hupaisa otus joka tapauksessa ja varasti koko
shown. Siinä kevätauringon killittäessä
olotila olikin sitten niin leppoisa, että
tuli parannettua maailmaa pitkälle iltapäivään. Poislähtiessä keräilimme vielä
omenapuun oksia ja kaikenlaisia nokkosia ynnämuita yrttejä.
Markku Lehikoinen

Kadonneita survareita
jäljittämässä
Helsingin akvaarioseuran 14.5. järjestämällä ötökkäretkellä suunnistettiin Kirkkonummelle, Rilaxin kartanon tiluksille.
Retkelle osallistui 11 innokasta akvaarioharrastajaa noviiseista konkareihin, varusteinaan haavit, kumisaappaat, sankot
sekä maistuvat eväät.
Ötököitä haavittiin ennestään hyviksi todetuista lätäköistä ja ojanpohjista. Lämpöisistä kevätpäivistä johtuen
pääosa toukista oli jo kuoriutunut, joten
saaliin määrällä ei päästy rehentelemään.
Onneksi kevätaurinko paistoi retkelläkin,
sillä se yhdistettynä muiden harrastajien
seuraan teki retkestä todella antoisan.
Ensikertalaiset saivat mukaansa paljon
hyödyllistä tietoa kalojen ravinnosta ja
niille kelpaavista hyönteisistä.
Kun lammikot oli kauhottu tyhjiksi hyttysen toukista ja hankajalkaisista,
tongittiin seuraavaksi kartanon vanha
hedelmätarha. Sieltä oli lupa kerätä kuolleita omenapuun oksia, nokkosia sekä
kuivuneita tammenlehtiä.
Eväät nautittiin meren rantakallioilla
auringon paisteessa.Lopuksi tutustuttiin
alueella sijaitseviin kulttuurihistoriallisiin
kohteisiin. Aikoinaan kartanon työväelle
rakennetut kivitalot oli päästetty pahasti
ränsistymään. Niiden kohtalo ei tuntunut
kiinnostavan paikan omistavaa vakuutusyhtiötä, joka oli jo vuosia sitten määrännyt talot jyrättäviksi maan tasalle. Siellä
ne kuitenkin seisoivat ja toivottavasti seisovat vielä ensi vuonnakin, kun akvaristit
tulevat jälleen etsimään elävää ravintoa
kaloillensa.
Jatta Väätäinen
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ILMOITUSTAULU
Tälle sivulle voit lähettää osto/myynti
yms -ilmoituksia alix@aqua-web.org

Suurhuutokauppa Tampereella
16.10. TAS järjestää vuosijuhlansa kunniaksi suurhuutokaupan Sampolan Työnväenopiston auditoriossa, osoitteessa
Sammonkatu 2. HAS koittaa koordinoida
kuljetuksen sinnepäin, jos olet kiinnostunut ota yhteyttä Lassi Köppään (lassi.
koppa@lut.fi). Huutokaupan tavaran vastaanotto on klo 10.00 – 11.30 ja huuto

alkaa klo 12.00. Huudon aikana pidetään kaksi puolen tunnin taukoa ja huutokauppa loppuu klo 17.00. TAS ottaa
myös markettipöytäkäytännön käyttöön.
Kaikkien seurojen jäsenet saavat tuoda
tavaraa myyntiin. Lisätietoja TAS:in huutokaupan säännöistä http://tas.aquaweb.org/huutosaannot.html

Alennus
Sea Life yleisöakvaarion
vuosilipusta
Has:n jäsenet saavat

Kaikkien juttujen, niksien tai kuvien lehteen
lähettäneiden
kesken
arvotaan HAS -paita!

Sea Life:n vuosilipun
hintaan 30 €. Vuosilipun
normaalihinta on 38€.
Kertakäynnin hinta on
10€, joten vuosilippu
maksa itsensä takaisin jo kolmen käynnin
jälkeen. Alennuslippua
voi tiedustella lipunmyyntikassalta. Muista
ottaa mukaan jäsenkirjasi todisteeksi HAS:n
jäsenyydestä.
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Johtokunta
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mukaan!

Pikkujoulut Siniriutassa
11.12. järjestetään HAS:in pikkujoulut, tänä
vuonna Vantaan Petikossa. Mukaan kutsutaan
muitakin seuroja, joten luvassa on tiivis tunnelma. Seura tarjoaa pientä joulupurtavaa ja
sisään pääsee alennettuun hintaan, 5€/hlö.
Tervetuloa!
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Kuukauden haastattelu
Täässä numerossa haastateltavana on Kim Söderberg, joka monelle on tuttu merivesipuolen harrastajana ja kauppiaana. Kim
kuuluu niihin muutamaan onnelliseen, joka on yhdistänyt akvaarioharrastuksen ammattiin.

Nimi: Kim Söderberg
Ikä: 42
Siviiliammatti: Liikkeenharjoittaja

Milloin liityit HAS:iin?
Taisin liittyä vuonna 1984 HAS:in
Ritarihuoneen näyttelyssä.
Lempikalasi?
Niitä on monta, en pysty sanomaan yhtä.
Jokaisesta löytyy jotakin.
Kenen syytä oli että aloitit
akvaarioharrastuksesi?
Kun olin jotain neljän vanha niin veljeni
viljeli miljoonakaloja lähimmässä ojassa,
joka oli padotettu ja suojattu verkolla,
siellä ne lisääntyivät hyvin. Sitten ne tuotiin sisään, ja tämä on totta. Sama juttu
tänäpäivänä ois utopiaa. Lopullinen kolahdus oli se kun pääsin Särkänniemen
akvaarioon -70 luvun alussa, sieltä minua
ei meinattu saada ulos.
Mikä oli ensimmäinen kalasi?
Mistä ostit sen?
En muista... Lintukala, Töölöön erikoisakvaarioliike (Juhava), Kobylin; jostain
näistä varmaan hain sen. Itse asiassa
pyörin melkein kaikki liikkeet läpi tasa-

sin väliajoin ja aina jotakin lähti matkaan.
Kerran myin kaloja yhteen liikkeeseen ja
puolen vuoden päästä ostin ne kovalla
rahalla takaisin :D
Ketkä tai mitkä ovat inspiraation
lähteesi?
Luonto on nykyään se mistä saa parhaan
inspiksen päälle.
Kuka on “gurusi”?
Jacques Cousteau (joka ei tosin ollut
aluksi akvaristi, mutta toi ensimmäisenä
merten salaisuudet olohuoneisiimme)
http://www.cousteau.org/?sPlug=1
Ambitiosi akvaristina?
Jaa-a :) Eteenpäin mars mars.
Haluatko lähettää ruusuja tai risuja
kanssaharrastajillesi?
Joo ja en, kaikki taaplaa tyylillään. Ääliöitä jotka pitävät kaloja koekaniineina en
siedä. Arvostan niitä, jotka ottavat jutut
tosissaan mutta pilke silmäkulmassa.
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Kauhun hetkiä sairasvuoteella
Teksti Markku Lehikoinen

Jouduin pienen kirurgisen operaation

lussa käytetyllä tekniikalla paikallista-

seurauksena joksikin aikaa makoilemaan

maan äänen suuntaa.

vuoteeseen. Kun kerran oikein tohtori

Akvaarion

(Tanganyikaa,

kotilo-

määrää laiskottelua, niin minähän tein

ahvenia) suunnalta kuuluu selkeimmin,

työtä käskettyä. Vuorokaudet jaksaa nä-

joten tutkaillaanpas lähemmin. Suodatin

köjään nukkua ympäriinsä, kun välillä

on kolmatta kuukautta hajalla, joten ei

hieman huilaa.

ainakaan se. Lämppäri ja valaisin eivät

No, jossain vaiheessa keskellä kau-

ole päällä. Valaisimesta tuntuu kuitenkin

nista kevätpäiväää havahduin horteesta

kuuluvan, karkea rahiseva sisäänhengi-

asiattomaan ääneen. Hengitystä, ei omaa,

tys, tauko ja suhiseva uloshengitys.

rahisevaa ja hiljaista, mutta selvää. Liian

Etana perhana! Tai siis kotilo, Ne-

epäsäännöllistä ollakseen peräisin jos-

rita sp, myydään ainakin tiikeri- ja seep-

tain teknisestä vimpaimesta. Ensiksi is-

rakotilon nimillä. Niillä on tapana viettää

kee primitiivireaktio, peittoa tiukemmin

aikaansa vedenpinnan yläpuolella ja tämä

korville ja paha maailma pois mielestä.

yksi onneton oli sitten eksynyt kansilasin

Uteliaisuus alkaa kuitenkin häiritä

väärälle puolelle, mönkinyt valaisimen

uneliaisuutta. Yksin kotona, eikä perhe-

nurkkaan ja jumittunut siihen. Kun ei

kuntaan kuulu kaloja kummemmpia seu-

varsinaisesti ole mikään älyn jättiläinen,

raeläimiä. Olisikos sängyn alla MÖRKÖ?

ei hoksannut esteen kohdalla vaihtaa

(Miehet ovat kuulemma ikuisia pikku-

suuntaa, vaan jäi junnaamaan paikalleen.

poikia). Iljottava mielikuva nilkkaan tart-

Joka ponnistuksella kuori raapi ruosteis-

tuvasta kylmästä kourasta saa kiireesti

ta peltiä. Rahina, tauko ja sihahdus, aina

vetäisemään jalat peiton alle turvaan.

vaan uudestaan.

Olisikohan vaimolta unohtunut vieras

Etana takaisen omaan elementtinsä

mies vaatekaappiin? Pitää tosin olla aika

tiukan puhuttelun jälkeen ja minä nuk-

mitätön, jos mieli mahtua kaiken sen roi-

kumaan. Tämän henkisesti ja fyysisesti

nan sekaan.

raskaan koettelemuksen jälkeen uni taas

Mielenrauha ei palaa, ennenkuin
asiaan tulee selko. Ylös sängystä, (mikään ei tartu nilkkaaan) ja pöllökuunte-
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maistui.

Nyt sitä nettiä saa!
Teksti Alix Antell

Tätä kirjoittaessa seuran uusia internetsivuja hienosäädetään
jotta ne voisivat aueta kun tämä lehti ilmestyy. Seuran nettisivujen osoite on nyt www.has.fi.

Nettisivuja on alkujaan kehittänyt Kati
Laine ja hänen pohistaan lähdettiin liikkeelle. Nettiguruksi ilmoittautui Tiina
Nieminen, hän on kaiken ohjelmoinnin
ja nikkaroinnin takana, sekä toimi erinomaisena kielipoliisina. Kiitos Tiinalle
upeasta työstä! Muu hallitus on osallistunut jatkamaan Katin tekstejä ja Alix
on suunnitellut ulkoasun. Tässä seuraa
lyhyt esittely siitä, mitä sivut sisältävät
tällä hetkellä sekä pientä mietintää mahdollisesta kehityksestä tulevaisuudessa.
Etusivulla löydät tärkeimmät tulevat tapahtumat, sekä linkit joiden kautta pääset lukemaan lisää aiheista. Myös tieto seuraavan
Kalalehden ilmestymisestä sekä aineistonjätön aikarajasta löydät täältä.

Johtokunta -sivulla löydät johtokunnan
yhteystiedot sekä lyhyet esittelyt heistä
jotta edes jotkin kasvot olisivat tuttuja
jopa kokouksessa ensi kertaa käyvälle.
Tapahtumakalenterista löydät infoa sekä
HAS:in että muiden seurojen tulevista
tapahtumista. Jos kuulet jostain kiinnostavasta tapahtumasta, ilmoitathan webmasterille tai tiedottajalle niin lisäämme
sen kaikkien nähtäväksi!
Keväthuutokauppa on vuoden suosituimpana tapahtumana saanut oman sivun,
josta löytyy kaikki oleellinen tieto. Tällekin sivulle ote-

Mikä on HAS? kertoo lyhyesti jotain seurastamme,
sen historiasta ja toiminnasta. Jos sinulla on
valokuvia seuran toiminnasta niin lisäämme niitä
mielellämme sivulle.
Jäseneksi? -sivuilla kerrotaan jäseneksi liittymisestä ja sieltä löytyy
myös tieto jäsenmaksuhinnoista yms.
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Osioita tulee jatkuvasti lisää sivuille, teossa ovat tällä hetkellä esim. infosivu
viljelykilpailusta sekä sivu jolla kerrotaan
aikaisemmista tapahtumista kuten esimerkiksi viime vuoden

näyttelystä.
Nämä ilmestyvät verkkoon sitä
myötä kun valmistuvat. Myös nykyisistä
sivuista haluamme kuulla kommentteja.
Toimiiko kaikissa selaimissa, puuttuuko
jokin oleellinen tieto tms. Kaikki kommentit otetaan kiitollisina vastaan.
Sivujen tulevaisuudelle on myös
suunnitelmia. Osittain idea-asteella ja
osittain jo kokeilussa on ainoastaan jäsenille avoin osio. Tämän osion tietoihin
pääsisi siis ainoastaan seuran jäsenet käsiksi. Tälle uudelle hankkeelle kaivataan
etenkin kirjoittajia. Mitä enemmän on ideoita ja kirjoittajia, sen monipuolisemmat
ja rikkaammat sivut voimme jäsenillem-

16

Kalalehti 3/05

me, toisillemme, tarjota. Tässä vaiheessa
idea-asteella on Kalalehden sähköinen
arkisto, viljelyraporttiarkisto, esitelmäarkisto,
lannoitemyynnin
tilauslomake, sekä pieni
tietopankki johon kerättäisiin kaikkia niitä
pikku reseptejä ja ohjeita, mitä on niin vaikea löytää juuri silloin
kun niitä eniten kaipaa
(hiivate-, räkmix- ja
saviturvepalloreseptit,
nitraattilaskuri,
hiilidioksiditaulukko
yms.). Lisäksi kokeilussa on jo ollut hyvin pienimuotoinen
keskustelupalsta
jolla voi keskustella seuran tapahtumista, myydä/
ostaa tavaraa tai
esittää ideoitaan. Ajatuksena ei
ole kilpailla muiden suurten keskustelufoorumien kanssa, vaan yksinkertaisesti
tarjota kanava informaationvaihdolle
koskien seuraa ja sen toimintaa.
Tätä uutta osiota varten kaipaamme siis lisää ideoita ja etenkin monta
kirjoittajaa. Kirjoittajien ei tarvitse tuntea olevansa alan guruja, superaktiiveja
tai mitään muuta kuin kiinnostuneita
akvaarioista kunhan kirjoittamisen iloa
löytyy raapustamaan rivin tai kaksi aina
välillä.
Kaikki nettisivuja koskevat asiat
kuten palaute, valokuvat, kirjoittajaksi
ilmoittautuminen jne osoitetaan päätoimittajalle: alix@aqua-web.org

Ensimmäiset ennakkopäätökset koskien sairaina
ostettuja akvaariokaloja
Netistä löytää nyt valituslautakunnan ensimmäiset päätökset
koskien akvaariokaloja ja niiden tauteja ostaessa uusia kaloja.
Nämä asiat ovat hyvä lukea läpi ja miettiä kaloja ostaessa, sillä
kuluttajasuojaa ei välttämättä ole joka ttilanteessa. Alla lyhennelmät kyseiseistä tapauksista, lue koko juttu internetistä.
Pilkkutautitapaus

Tuberkuloositapaus

Kuluttaja osti 24.1.2004 elinkeinonharjoittajalta kaksi tiikerinuoliaista ja haibarbin. Asiassa on riitaa siitä, tartuttivatko
kalat pilkkutaudin kuluttajann akvaarioon ja siitä, onko myyjä korvausvelvollinen tapahtuneen perusteella.
Liikkeen myymät tiikerinuoliaiset
ovat tartuttaneet kuluttajan akvaarioon
pilkkutaudin. Elinkeinoharjoittaja kiistää
vaatimukset.
Asiakkaalle myytiin lääkettä ja
häntä ohjeistettiin sekä lääkitsemisestä
että vedenvaihdoista. Asiakas ei ole ottanut huomioon lääkkeen vaatimaa viiden
vuorokauden vaikutusaikaa. Kuluttaja on
kertonut myyjän varoittaneen pilkkutaudin vaarasta kaupantekohetkellä. Hän
mainitsee, että myyjäliikkeessä kieltäydyttiin myöhemmin myymästä tiikerinuoliaisia toiselle asiakkaalle.
Lautakunta arvioi asiassa esitetyn
selvityksen ja taudin nopean ilmenemisen perusteella, että pilkkutauti on ollut
liikkeestä ostetuissa kaloissa jo myyntihetkellä. Lautakunta suosittaa, että elinkeinpharjoittaja purkaa kaupan ja palauttaa kuluttajalle niiden kauppahinnan.
Päätös oli yksimielinen.

Kuluttaja osti 11.10.2003 kolme kiekkokalaa. Kuluttaja sijoitti kalat 350 litran
akvaarioon, jossa oli ennestään muun
muassa kiekkokaloja, monnisia ja tetroja. Pian siirtämisen jälkeen uudet kalat alkoivat oireilla. Kaloja hoidettiin
sisälois- ja samettitautilääkkeillä. Yksi
uusista kiekkokaloista toimitettiin Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitokselle
(jatkossa EELA) tutkittavaksi. 25.11.2003
päivätyssä tutkimusselosteessa todettiin
kalan sairastaneen kalatuberkuloosia.
Asiassa on riitaa siitä, tartuttivatko
kiekkokalat kalatuberkuloosin K:n akvaarioon ja siitä, onko myyjäliike tämän perusteella korvausvelvollinen.
Myyjä vetoaa EELA:n lausumaan,
jonka mukaan 80 prosenttia tutkituista
kaloista sairastaa tuberkuloosia. Asiassa on epäselvyyttä siitä, ovatko myydyt
kiekkokalat kantaneet kaupantekohetkellä kalatuberkuloosibakteeria. Lautakunta
arvioikin, että tauti on ollut K:n akvaariossa piilevänä. Lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.Päätös oli yksimielinen.
http://www.kuluttajavalituslautakunta.fi/paatokset.
php?action=read&id=299

Koko juttu: http://www.kuluttajavalituslautakunta.fi/paatokset.
php?action=read&id=303

Kalalehti 3/05

17

Ark 10-18
La 10-15

www.AKVAARIOKESKUS.com

Kaikenmerkkiset ja kokoiset
AKVAARIOT ja PAKETIT
Itämerenkatu 26, 00180 Helsinki
p. 586 5861, “Se ruoholahden liike...”

Syyskokouskutsu

Tämän vuoden syyskokous pidetään SeaLife:n tiloissa 15.11. Seura maksaa seuralaisten sisäänpääsymaksun, siksi Tuire (tuire.
saloranta@helsinki.fi) haluaa sinulta ennakkoilmoittautumisen viimeistään 10.11.
Kokouksessa valitaan hallituksen erovouoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet. Erovuoroisia ovat sihteeri Kirsi karhula, vara pj Tuomas
Bergström ja jäsenrekisterivastaava Tuire Saloranta. Osa erovuoroisista ovat ilmoittaneet etteivät ole enää käytettävissä.
Vuosikokouksen jälkeen Jouni Jaakkola esittelee meille Mustekalojen
Maailma -näyttelyn saloja.
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Palautusosoite:
Tuire Saloranta
Arentikuja 1 E 332
00410 Helsinki

2
HELSINGIN AKVAARIOSEURAN TULEVIA
TAPAHTUMIA
Kuukausikokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kuukauden kolmantena tiistaina
kello 18:00. Paikkana, ellei muuta mainita, on HUS:in Meilahden Sairaala, Haartmaninkatu 4, Helsinki. Kokouspaikka on luentosalisiivessä. Pääovesta sisään, aulan läpi ja
oikealle kahvion ohi käytävää pitkin.

20.9. Syyskuun kuukausikokous - Merivesilprojekti osa II / Markku Lehikoinen
28.10 Lokakuun kuukausikokous - Matka Amazonilla / Sanna Kare-Mäkiaho
Huom! Kokous on poikkeuksellisesti perjantaina ja paikka on luokkahuone Leppävaaran Espoon kaupungin työnväenopistossa (Vanha Maantie 9 kartta sisäsivulla)
15.11. Marraskuun kuukausikokous - Vuosikokous SeaLifessa
Seura maksaa seuralaisten sisäänpääsymaksun, ennakkoilmoittautuminen Tuirelle
(tuire.saloranta@helsinki.fi) viimeistään 10.11. Vuosikokouksen jälkeen Jouni Jaakola
esittelee meille Mustekalojen Maailma -näyttelyn saloja.
11.12. Pikkujoulut Siniriutassa/Akvaariolinnassa
Sunnuntaina klo 15.00 kokoonnumme Siniriutassa/Akvaariolinnassa Vantaan Petikossa. Luvassa on ohjelmaa sekä pientä purtavaa jota seura tajoaa. Sisäänpääsymaksu on
juhlan takia alennettu viiteen euroon henkilöltä. Tervetuloa!

Jäsenlehti ilmestyy helmi-, touko-, syys- ja joulukuussa. Lehden tarkoitus on lisätä yhteistyötä akvaarioharrastajien keskuudessa. Aineisto lehteen on toimitettava viimeistään viikkoa
ennen ilmestymiskuukauden alkua.

