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Ensimmäinen kalastuslupien verkkokauppa Suomessa 

Erityisesti joki -ja koskikalastusalueiden lupamyynnissä, jossa luvanostajat tulevat usein hyvinkin kaukaa kalastus
kohteeseen, on lupa kauppamme osoittanut tehökkuutensa ja tarpeellisuutensa. 
Lupavalikoimaltaan suurin kalastuslupakauppias Suomessa. 

QR-kood i fla pääset tekemään kalastuslupatilauksesi suoraan älypuhelimellasi. QR-koodin käyttöön vaadit

tava ohjelmisto tulee kuitenkin olla asennettuna puhelimeesi jotta puhelimesi osaa tulkita QR-koodin. 
Voit tilata QR-kooditaulusta paikallisen luvan ja aluetta koskevat määräykset karttoineen ,lisäksi voit avata myöskin 
aluetta koskevan saalispäiväkirjan ja täyttää sen. Saalispäiväkirjat lähetetään alueen kalastusasioista vastavaalle hen
kilölle. 
Alta löydät puhelinkohtaiset esimerkkiohjelmistot joilla koodin luku onnistuu: 
Windows-phone - puhelimellasi voit lukea koodin käyttämällä Bing-hakua kameran kautta, jolloin erillistä ohjelmis
toa ei tarvita. 
Android - puhelimelle tulee ohjelmisto ladata Play-kaupasta, Suosittelemme Barcode scanner-nimistä ohjelmaa, joka 
on ilmainen. 

Apple lphone - puhelimelle suositeltu ohjelmisto on QR Reader tai i-nigma, jotka löytyvät Apple Storesta. 

Kun puhelimessasi on tarvittava ohjelmisto, toimi seuraavasti: 
1. Avaa puhelimesi QR-koodia tulkitseva ohjelmisto. 
2. Skannaa QR-koodi osoittamalla puhelimen skannausikkunalla haluamaasi QR-koodia. 
3. Puhelin lukee koodin ja ohjaa puhelimen käyttämän nettiselaimen lupatilauksen teon aloitussivulle. 
4 . Valitse haluamasi lupa, täytä mahdollisesti tarvittava luvan alkamisaika ja anna tarvittavat luvan tilaus- ja 

toimitustiedot (nimi, osoite, puhelinnumero (=lupalinkin toimitusta varten) ja sähköpostiosoite. 
Huomaa että lupatilauksen teon aloitussivulla on automaattisesti valittuna mobiililupa, jolloin tilatusta ja 
maksetusta luvasta tulee automaattisesti tekstiviestillä nettilinkki puhelimeesi (kohdan 5. puhelinnumeroon). 

5. Tilauksen teon lopuksi siirryt Maksuturvan sivuille luvan maksamista varten. Maksamiseen tarvitset omat 
nettipankkitunnuksesi taikka Luottokunnan hyväksymän luottokortin (Mastercard, Visa, ... ) tiedot. 

6. Kun olet maksanut tilaamasi luvan, saat hetken kuluttua tilaukselle antamaasi puhelinnumeroon teksti
viestinä nettilinkin, jonka kautta näet tilaamasi luvan ja voit tallettaa sen kuvana puhelimesi muistiin jolloin 
lupa on aina mukanasi. 
HUOM ! Jos poistat "mobiililupa" ruksin tilauksestasi, lupa toimitetaan ainoastaan antamaasi sähköposti
osoitteeseen ! 

Saarijärven osakaskunnan kosket QR-koodit 
SAARIJÄRVEN Ok:N 

KOSKET 
LUVAT 

SAARIJÄRVEN Ok:N 

KOSKET 
LISÄTIEDOT 

SAARIJÄRVEN Ok:N 

KOSKET 
SAALIS

PÄIVÄKIRJA 

Lupa-alue: SAARIJÄRVEN OSAKASKUNNAN KOSKET 
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