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Yleistä
Tuikki.fi on Metsähallituksen tarjoama käyttäjälle maksuton kalastuspäiväkirja. Tuikki.fi kalastuspäiväkirja
toimii samalla saalispalautekanavana kalaveden omistajille ja hoitajille. Metsähallitus hyödyntää vesiään
koskevia lajikohtaisia kokonaissaalistietoja kalaveden käytön ja hoidon suunnittelussa. Mitä enemmän
vesien saaliista tiedetään, sitä paremmin vesiä voidaan hoitaa. Saalispalautteet auttavat esimerkiksi
istutusten suunnittelussa ja kalaveden hoitamisessa.
Saalisilmoituksen Metsähallituksen kohteelta voi jättää rekisteröitymättömänä, mutta palvelun kaikki
ominaisuudet saa käyttöön rekisteröitymällä. Rekisteröityneen käyttäjän palveluun kuuluu
kalastuspäiväkirja, johon saa lisättyä kalastuskohteen, tiedot saaliista, valokuvat, säätilan ja
kalastuskertomuksen. Saalistiedon voi halutessaan jakaa muille käyttäjille tai sitten saalistiedon voi pitää
yksityisenä. Palveluun kuuluu myös saalisraportteja Metsähallituksen vesiltä ja omista kohteista.

Rekisteröinti
Rekisteröinti tapahtuu syöttämällä seuraavat tiedot




toimiva sähköpostiosoite
haluamasi käyttäjätunnus
salasana

Rekisteröinnin jälkeen saat sähköpostiisi vahvistuksen rekisteröitymisen onnistumisesta.

Sisäänkirjautuminen
Syötä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ja paina kirjaudu painiketta. Onnistuneen sisäänkirjautumisen
jälkeen siirryt omaan profiiliisi.

Unohditko salasanan toiminto
Kirjoita sisäänkirjautumisen yhteydessä käyttämäsi käyttäjätunnus, niin lähetämme sinulle
sähköpostiviestin, jonka kautta pääset vaihtamaan salasanasi. Viesti lähetetään siihen
sähköpostiosoitteeseen, jonka olet tallentanut järjestelmään rekisteröinnin yhteydessä.

Saalispalaute rekisteröityneelle käyttäjälle
Vaihe 1: Kalastuksen tiedot

 Missä kalastit?
Kirjoita missä kalastit hakukenttään vesistön nimi jossa kalastit. Valikko tunnistaa automaattisesti
Metsähallituksen vesialueet ja kartta siirtyy näyttämään kyseistä vesialuetta.
Karttanäkymästä voi ensiksi valita sopivan karttatason: viehekalastuskohteet, virkistyskalastuskohteet,
pyydyslupakohteet tai vaikka kaikki kerralla. Karttatason valitsemisen jälkeen kartalta voi etsiä oikean
kalastuspaikan. Klikkaamalla vesistöä Tuikki.fi tunnistaa Metsähallituksen kohteet automaattisesti,
jolloin missä kalastit valikkoon ilmestyy kohteen nimi. Huomaa, että Tuikki.fi ei siis tunnista
Metsähallituksen ulkopuolisia vesistöjä. Rekisteröitynyt käyttäjä voi lisäksi tallentaa kalapaikan
suosikikseen, jolloin kalapaikka löytyy missä kalastit valikosta automaattisesti.

 Milloin kalastit?
Valitse kalastusajankohdan alkamisaika ja päättymisaika esimerkiksi verkkojen laskuaika ja nostoaika.

 Millä luvalla kalastit?
Valitse millä luvalla kalastit valikosta oikea lupatyyppi. Metsähallituksen virkistyskalastuspaikoilla ainoa
valittavissa oleva lupatyyppi on ”virkistyskalastuslupa”. Muilla kohteilla voi olla muitakin lupatyyppejä
valittavana.
Lupatyypit
Virkistyskalastuslupa
Viehekalastuslupa
Pyydyskalastuslupa
Ravustuslupa
Yleiskalastusoikeus/onkiminen
Yleiskalastusoikeus/pilkkiminen
Yleiskalastusoikeus/MMM:n läänikohtainen
viehelupa
Muu kalastuslupa / pyydyskalastus
Muu kalastuslupa / viehekalastus
Muu kalastuslupa / ravustus

Selite
Metsähallituksen virkistyskalastuskohteen
lupatyyppi
Metsähallituksen viehekalastuskohteen lupatyyppi
Metsähallituksen pyydyskalastuskohteen lupatyyppi
Metsähallituksen ravustuslupa
Yleiskalastusoikeus onkimiseen
Yleiskalastusoikeus pilkkimiseen
Maa-ja metsätalousministeriön läänikohtainen
viehelupa
Esim. osakaskunnan pyydyskalastuslupa
Esim. osakaskunnan viehekalastuslupa
Esim. osakaskunnan ravustuslupa

Vaihe 2: Saaliit
Täytä tiedot saadusta saaliista. Jos et saanut saalista, niin laita ruksi ”En saanut saalista” kohtaan.

Kohta
En saanut saalista
Kalastustapa / -viehe

Kalalaji
Paino
Kpl
Kokemiskerrat
Pyydyksiä pyynnissä
C&R
Sukupuoli
Syönnös
Muistiinpanoja
Poista rivi
Lisää rivi

Selite
Rasti ruutuun, jos saalista ei tullut ollenkaan
Tähän voi valita pudotusvalikosta sopivan
kalastustavan. Huom. Valikon kalastustavat
määräytyvät lupatyypin mukaan automaattisesti.
Merkitse kalalaji mitä olet saanut saaliiksi.
Kalastusajankohdan aikana saadun kalalajin
yhteispaino kiloina.
Kalastusajankohdan aikana saadun kalalajin
kappalemäärä.
Kuinka monta kertaa olet käynyt kokemassa
pyydykset merkkaamasi kalastusajankohdan aikana.
Kuinka monta pyydystä on ollut kerrallaan vedessä
kalastusajankohdan aikana.
Onko kala vapautettu pyydystämisen jälkeen
U= uros N = naaras
Mitä kala on syönyt
Muistiinpanoja kalasta
Poistaa saalispalauterivin kokonaan.
Painikkeesta voi lisätä rivin toiselle kalalajille.

Vaihe 3: Sää- ja vesitiedot
Sää- ja vesitiedot kohdassa voi lisätä kalastusajankohdan aikana olleen säätilan ja vesitiedot.

Vaihe 4: Valokuvat
Valokuvat kohdassa saaliskirjaukseen voi lisätä haluamansa valokuvat. Valokuvien muoto on jpg ja koko alle
1 Mt.
Vaihe 5: Kalastuskertomus
Kalastuskertomus kohdassa voi kertoa kalastustapahtuman omin sanoin.
Vaihe 6: Asiakastyytyväisyyskysely
Metsähallituksen kohteiden saalispalautteen yhteydessä voi täyttää asiakastyytyväisyyskyselyn. Tämä
kysely ei näy Metsähallituksen ulkopuolisilla kohteilla.
Vaihe 7: Tallennus
Lopuksi paina tallenna painiketta, jotta saalispalaute tallentuisi järjestelmään.

Saalispalaute ilman sisäänkirjautumista
Voit jättää saalispalautteen myös ilman rekisteröintiä klikkaamalla yläbannerista saalispalaute ilman
rekisteröitymistä kohtaa. Tätä kautta voit jättää ainoastaan Metsähallituksen kohteista saalispalautteita.
Jos haluat jättää palautetta muilta vesistöiltä, niin silloin rekisteröidy tai kirjaudu sisään.
Vaihe 1: Kalastuksen tiedot

 Missä kalastit?
Kirjoita missä kalastit hakukenttään vesistön nimi jossa kalastit. Valikko tunnistaa automaattisesti
Metsähallituksen vesialueet ja kartta siirtyy näyttämään kyseistä vesialuetta.
Karttanäkymästä voi ensiksi valita sopivan karttatason: viehekalastuskohteet, virkistyskalastuskohteet,
pyydyslupakohteet tai vaikka kaikki kerralla. Karttatason valitsemisen jälkeen kartalta voi etsiä oikean
kalastuspaikan. Klikkaamalla vesistöä Tuikki.fi tunnistaa Metsähallituksen kohteet automaattisesti,
jolloin missä kalastit valikkoon ilmestyy kohteen nimi. Huomaa, että Tuikki.fi ei siis tunnista
Metsähallituksen ulkopuolisia vesistöjä.

 Milloin kalastit?
Valitse kalastusajankohdan alkamisaika ja päättymisaika esimerkiksi verkkojen laskuaika ja nostoaika.

 Millä luvalla kalastit?
Valitse millä luvalla kalastit valikosta oikea lupatyyppi. Metsähallituksen virkistyskalastuspaikoilla ainoa
valittavissa oleva lupatyyppi on ”virkistyskalastuslupa”. Muilla kohteilla voi olla muitakin lupatyyppejä
valittavana.

Vaihe 2: Saaliit
Täytä tiedot saadusta saaliista. Jos et saanut saalista, niin laita ruksi ”En saanut saalista” kohtaan.

Vaihe 3: Asiakastyytyväisyyskysely
Seuraavaksi voit vastata asiakastyytyväisyyskyselyyn.

Vaihe 4: Tallennus
Lopuksi paina tallenna painiketta, jotta saalispalaute tallentuisi järjestelmään.

Profiili
Profiilin kautta näet viimeisimmät saaliskirjaukset, saalismäärät ja suurimmat kalat. Voit myös muokata
henkilökohtaisia tietojasi muokkaa ja omat asetukset valintojen alta.


Muokkaa
Muokkaa painikkeen alta näet käyttäjän perustiedot, joita voit muokata.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Käyttäjätunnus (käyttäjätunnusta ei ole mahdollista vaihtaa jälkikäteen)
Etunimi
Sukunimi
Sähköposti (pakollinen tieto)
Katuosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Syntymävuosi
Puhelinnumero
Avatar (profiilikuva)
Oma kuvausteksti
Vaihda salasana
Voit vaihtaa salasanasi vaihda salasana välilehdellä. Kirjoita uusi salasana molempiin
kenttiin ja paina Tallenna painiketta.



Omat asetukset
Omat asetukset linkin alta voit hallita yksityisyysasetuksia. Voit hallita mm. oman profiilin,
kalastuspäiväkirjan ja valokuva-albumin näkyvyyttä muille käyttäjille.

Päiväkirjani
Päiväkirjani sivuilta näet kaikki omat saalispalautteet listauksena. Valitse haluttu vuosi ja kuukausi, niin näet
sille kuukaudelle lisätyt saalispalautteet. Klikkaamalla haluttua saalispalautetta saat näkyville tarkemmat
tiedot lisäämästäsi saalispalautteesta.
Saalispalautetta voit muokata, jakaa kalakavereille, poistaa ja muokata julkisuutta.


Muokkaa saaliskirjausta
painikkeen kautta voit muokata kaikkia saaliskirjauksen kohtia. Tallenna muokattu
saaliskirjaus lopuksi.



Jaa kalakavereille
Voit jakaa saaliskirjauksen kalakavereillesi. Jaa kalakavereille painiketta klikkaamalla avautuu
ikkuna jossa on listattu kaikki kalakaverisi. Klikkaamalla kalakaverisi nimeä saaliskirjaus tulee
näkyville valitulle kalakaverillesi.



Poista
Poistaa saaliskirjauksen kokonaisuudessaan.



Saaliskirjauksen näkyvyys
Rajoitettu näkyvyys = saalis & kuva näkyy vain omille kalakavereillesi tai jaat linkkejä
kavereillesi.
Julkinen näkyvyys = valokuva näkyy kaikille käyttäjille ja voit jakaa sen sosiaaliseen mediaan.

Saaliskirjauksen alapuolelle tulee myös näkyville kalakavereiden antamat kommentit saaliistasi. Voit vastata
kommentteihin kirjoittamalla tekstisi kommenttilaatikkoon.
Kommentin ollessa asiaton ja haluat antaa siitä palautetta ylläpitäjälle, voit kelloa klikkaamalla lähettää
huomautusviestin. Kirjoita avautuvan ikkunan tekstikenttään perustelusi ja paina tallenna painiketta.
Huomautusviesti lähetetään järjestelmän ylläpitäjälle, päiväkirjan/valokuva-albumin omistajalle sekä
kommentin kirjoittajalle.
Kommentin saa poistettua kokonaisuudessaan, kun klikkaa punaista ristiä, jolloin kommentti poistuu
saaliskirjauksesta kokonaan.

Valokuvat
Valokuvat osiosta näet kaikki lisäämäsi valokuvat. Voit myös luoda uuden kansion ja lisätä sinne uusia kuvia
tai poistaa koko kansion. Klikkaamalla valokuvaa voit muuttaa valokuvan näkyvyyttä muille käyttäjille,
poistaa kuvan ja lisätä kuvalle otsikon ja kuvatekstin.
Valokuvan jakaminen



Ei näkyvyyttä = kuva näkyy vain sinulle itsellesi
Julkinen näkyvyys = valokuva näkyy kaikille käyttäjille ja voit jakaa sen sosiaaliseen mediaan esim.
Facebookkiin.

Voit myös jakaa valokuvan pelkästään kalakavereillesi klikkaamalla Jaa painiketta. Jaa painiketta
klikkaamalla avautuu ikkuna jossa on listattu kaikki kalakaverisi. Klikkaamalla kalakaverisi nimeä kuva tulee
näkyville kalakaverillesi.
Voit myös selata muiden lähettämiä julkisia valokuvia ja jakaa niitä eteenpäin sosiaalisessa mediassa tai
sähköpostitse.
Jos kuva tai valokuvalle kirjoitettu kommentti mielestäsi ei ole sopiva Tuikki.fi sivuille voi myös ilmiantaa
valokuvan ylläpitäjille, jotka tarkastavat kuvan tai kommentin ja mahdollisesti poistavat sen.

Kalastuskohteeni
Kalastuskohteeni osioon tulee näkyville saaliskirjauksessa lisäämääsi suosikkipaikat. Tätä kautta voi poistaa
lisäämäsi suosikkipaikan. Suosikkipaikan poistaminen ei vaikuta saaliskirjaukseen. Kalastuskohteet valikosta
voi myös lisätä uuden suosikkipaikan.

Omat vieheeni
Omat vieheeni osiosta näet kaikki saaliskirjaukseen kautta lisäämäsi vieheet. Voit myös lisätä uusia vieheitä
suoraan tätä kautta. Tätä kautta voi myös muokata vieheen nimeä väriä valokuvaa ja muita vieheeseen tai
kalastustapaan liittyviä tietoja.

Omat raportit
Omat raportit osiosta näet omat saalispalautteesi yhteenvetona. Saatavilla olevia raportteja ovat
saaliskertymä, yksikkösaaliit ja suurimmat kalat.
Aloita raportin muodostaminen rajaamalla seuraavia hakuvaihtoehtoja:





millä luvalla kalastit
lupa-alue
nimetty kohde
vuosi tai päivämäärä

Hakuvaihtoehtoiden valintojen jälkeen, paina muodosta raportti painiketta. Alapuoliseen kenttään tulee
esille saaliskertymä, yksikkösaaliit ja suurimmat kalat raportit valitsemista hakuvaihtoehdoista.


Saaliskertymä
Näyttää kalastustavoittain tulleet saaliit kokonaispainoina.



Yksikkösaaliit
Näyttää kalastustavat ja kalastuskerrat. Raportti näyttää myös keskimääräisen saaliin
kiloina/kalastuskerta.



Suurimmat kalat
Näyttää suurimpien saatujen kalojen tiedot yhtenä listauksena

Havaittuja ongelmia:

Ongelma
Saalispalaute painike ei näy etusivulla

Ratkaisu
Tyhjennä selaimen välimuisti

Internet Explorer antaa suojausvaroitusilmoituksen
”Haluatko näyttää vain WWW-sivun turvallisesti
toimitetun sisällön?”

Vastaa EI

Mozilla Firefox ei näytä karttaa

Klikkaa osoiterivin vasemmalla puolella olevaa
”kilven” kuvaa ja valitse pudotusvalikosta ”poista
esto tältä sivulta”
Kokeile Tuikkia toisella selaimella

Tuikki.fi ei toimi kunnolla jollakin selaimella

Palaute/Ongelmatilanne
Tuliko ongelmia Tuikki.fi palvelun käyttämisessä vai haluatko antaa uusia ehdotuksia ja ideoita
kalastuspäiväkirjan kehittämiseksi? Lähetä palautteesi sähköpostilla osoitteeseen tuikki@metsa.fi.
Kehitämme palvelua saatavan palvelun perusteella, joten palautteesi on meille erittäin tärkeää!

