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Kalastuslain muutos hyväksyttiin Eduskunnassa 13.3.  Kalastuslain ja -asetuksen 

muutoksesta annettiin lausuntoja.  Kalapassin verkkokauppa laajeni Oulun ja Lahden 

kaupunkien alueille.  Valvontatyökaluohjelmaa markkinoitiin ja loppuvuonna käytös-

sä oli jo 30 ohjelmaa. Uutena palveluna jäsenistölle käynnistettiin kirjanpitotoiminta.  

Kalatalouskeskus selvittää yhteistyössä kahdeksan kalastusalueen kanssa Pirkanmaal-

la kuhan lisääntymisiän ja – koon.   

 

 
 

Kuva Matti Helin on viemässä verkkoja koekalastuspisteisiin Kyrösjärvellä 

 

2. Hallitus ja toimihenkilöt 
 

Johtokunnan kokouksia oli neljä: 5.3.; 10.6.; 9.9.; 

5.11. Kokoukset Tampereella.   

 

Hallitus ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet: pj. 

Hannu Wirola 4/4 (Keijo Sydänmaa), Otto Hölli 

3/4 (Lauri Lindell), Eero Einola 3/4 (Simo Leppä-

nen), Hannu Hakala 2/4 (Markku Ylijoki), Ari 

Tapanainen 4/4 (Erkki Pärnänen), Lauri Mustalah-

ti 3/4 (Juhani Kruus) ja Erkki Ala-Paavola 4/4 

(Eero Lehtinen); sihteeri Pekka Vuorinen 4/4, 

kokouksissa 73§. 

 

Toimihenkilöt: toiminnanjohtaja Pekka Vuorinen, 

suunnittelija Päivi Pyyvaara, kalatalousneuvoja 

Ismo Kolari, toimintasihteeri Päivi Vuorinen, 

tilapäistyöntekijänä Erkki Syrjänen, Suvi Pyyvaa-

ra ja Sini Pyyvaara. 

 

 

 

 

3. Jäsenkalatalousyhteisöt 
 

Jäsenistö: 225 osakaskuntaa, 12 aluetta, 8 hoito-

yhdistystä, 8 seuraa/yhdistystä, yksi yksityisvesi-

alue, yhteensä 254. Yhteisöissä noin 90 000 osa-

kasta / jäsentä. Isännöinti 4 kalastusalueessa sekä 

sihteeripalvelu 4 osakaskunnassa. 

 

4. Jäsenyys 

 

Kalatalouden Keskusliitto ry, Kokemäenjoen ve-

sistön vesiensuojeluyhdistys ry. 

 

5. Järjestötoiminta 
 

Henkilötyökuukaudet: A-osio 6,59; B-osio 4,6; C-

osio 33,4. Liikevaihto: 428´696 €. 

 

Kevätkokous 21.5. Ikaalisten käsi- ja kotiteolli-

suusoppilaitos Ikaalinen, läsnä 12 edustajaa. Hy-

väksyttiin vuoden 2014 toimintakertomus, tilit ja 

tilintarkastajien lausunto sekä vahvistettiin tilin-

päätös, myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle. 
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Valittiin edustajat kokouksiin. Kalatalouskeskuk-

sen 100-vuotismitali jaettiin Päivi Pyyvaaralle ja 

Ismo Kolarille. 

 

Syyskokous 12.11. Viinikan-

katu 53 Tampere, läsnä 25 

edustajaa. Hyväksyttiin jä-

senmaksujen suuruus; toimin-

tasuunnitelma ja talousarvio 

vuodelle 2016. Muutettiin 

kalatalouskeskuksen sääntöjä 

siten että jatkossa pidetään 

vain yksi vuosikokous aiem-

man kahden kokouksen sijas-

ta.  Kalatalouskeskuksen hallituksen jäseniksi 

valittiin Ari Tapanainen (varalla Erkki Pärnänen) 

ja Heikki Hakala (varalla Hannu Hakala) seuraa-

vaksi kolmivuotiskaudeksi. Tilintarkastajaksi 

valittiin Tarmo Männistö ja toiminnantarkastajak-

si Antti Rauas.  Tilintarkastajan varahenkilöksi 

valittiin Anita Helin ja toiminnantarkastajan vara-

henkilöksi valittiin Jaakko Haavisto. 

 

Lähetettiin 4 jäsenkirjettä / Kalatalo uutiset: 

- nro 1 / 6.2. valtion luvanmyynti, Kalastuksen-

valvojan kursseja, kalatalouskeskuksen kirjanpi-

to, Kalastuslain kokonaisuudistus, osakaskuntien 

yhdistäminen, vesijättökorvauksien verotukses-

ta, kalaistutukset, matkakulukorvaukset, kalata-

louden aluehallinnon organisointi, läänikohtai-

nen viehemaksu; 4 s. liitteet: Kalapassin verkko-

kauppa, valvontatyökalu  

- nro 2 / 27.3. Kalatalouskeskuksen kevätkokous-

kutsu, Kalastuslakimuutos on hyväksytty, osa-

kaskuntien luvanmyynti, historia on kansissa, 

100-v juhlamitali, rapustrategia, päivitetty ohje 

kalojen siirtäjille ja istuttajille, 4 s.; Liitteet: toi-

mintakertomus, tuloslaskelma ja tase vuodelta 

2014, tilauslomake, valtakirja, yhteystietoloma-

ke. 

- nro 3 / 8.10. syyskokouskutsu, Kalapassin verk-

kokauppa kasvaa, valvontatyökalun tilausmäärä 

kasvussa, kurssit kalastuksen valvojille, Kalas-

tuslakimuutos, osakaskuntien yhdistäminen, täp-

lärapu vieraslajiksi? kevätkokousuutiset, digita-

lisoitumisessa olemme ajassa, Suomen paras 

osakaskunta, 4s. 

- nro 4 / 14.12. uusi kalastuslaki muuttaa lupajär-

jestelmää, valtion kalastusmaksut, verkkokauppa 

laajenee ja kasvaa, täplärapu on vieraslajilistalla, 

valvontakurssi, syyskokousuutiset, edunvalvon-

taa, osakaskuntien yhdistäminen, 2 s. Liitteet: 

jäsenmaksulasku ja esite. 

 

Lisäksi osakaskunnille on lähetetty sähköpostitse 

jäsenkirjeitä 14 kpl, ammattikalastajille 3 kpl.  

Lisäksi tiedotettiin Kalatalouskeskuksen kotisivu-

jen kautta osoite www.kalatalo.fi.  Avustettiin 

osakaskuntien sääntömuutoksia ja oltiin mukana 

26 osakaskunnan yhdistämisprosessissa. 

 

Julkaistiin järjestön 100-vuotishistoriikki ”Kalas-

tuslankaa, katajanhavuja ja kalamarkkinoita”. 

 

6. Kalavesien / kalakantojen hoito 
 

Kala-/ rapuistukkaita, 170 istutustapahtumaa. 

Kirjanpitokalastus 3 kalastusalueella.  Järvi-

taimenistutukset ovat romahtaneet mutta kirjolohi-

istutukset ovat lisääntyneet.   

Kuva Päivi Vuorinen esittelee Kauko Heikkilälle Kai-

vantoon istutettavan kalakuorman sisältöä 

 

7. Elinkeinokalastukseen ja kalastusmatkai-

luun kohdistuva neuvonta 

 

Annettiin henkilökohtaista neuvontaa ja avustet-

tiin lupa-asioissa. Pidettiin ammattikalastusyhdis-

tyksen vuosikokous ja markkinoitiin ammattira-

vustajia kalamarkkinoilla. Saatiin päätökseen 

ammattikalastajien rapujen laadun parantamiseen 

liittyvä hanke, jossa myös pyrittiin lisäämään ra-

pujen käyttöä. Opastettiin edelleen pyydysten 

merkitsemiseen uuden asetuksen mukaisesti. Tie-

dotettiin uudesta asetuksesta koskien kaupallisia 

kalastajia. Kalastusmatkailuyrityksille tiedotettiin 

kalastuslain ja -asetuksen muutoksista, valtakun-

nallisesta kalastusmatkailuportaalista ja muista 

ajankohtaisista asioista sekä välitettiin ulkomaa-

laisten asiakkaiden ja matkanjärjestäjien kyselyjä. 

Osallistuttiin kalastusoppaan ammattitutkintoon 

valmistavan koulutuksen kehittämiseen ja hank-

keiden ideointiin. 

 

 

 

 

http://www.kalatalo.fi/
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8. Kotimaisen kalan kulutuksen edistäminen 

 

Järjestettiin Tampereen kalamarkkinat Laukonto-

rilla 24–26.4. ja Tampereen kala- ja erämarkkinat 

2-4.10., kävijämäärä noin 70’000. Perjantai oli 

tapahtuman nuorisopäivä. Kalamarkkinoiden nuo-

risopäivään osallistui 246 oppilasta.  

 

Kalamarkkinoilla oli esillä Pohjolan keittiö jonka 

toimesta esiteltiin mm. järvikalaa ja riistaa.  Ka-

lamarkkinoilla jaettiin esitteitä eri kalalajeista ja 

täplärapujen käytöstä.  Markkinoilla oli ensim-

mäistä kertaa esillä veneitä. 

 

Järjestettiin 20.5. ”Valtakunnallinen kalapäivä” 

järjestelyihin Tampereen eteläpuistossa yhteis-

työssä Hämeen 4H-piirin ja SVK:n kanssa. Ta-

pahtumaan osallistui 362 oppilasta.  

 

Osallistuttiin Roineen-Mallasveden-Pälkäneveden 

ja Längelmäveden kalastusalueiden järjestämään 

”Kalastus alkaa Kaivannosta”-tapahtumaan. Roi-

neen-Mallasveden-Pälkäneveden kalastusalue oli 

esillä myös ”Kesäpäivä Kangasalla”-

tapahtumassa, jossa esiteltiin kalastuslakia ja ko-

timaisen kalan käyttöä. 

 

Projektit ja muu yritysneuvonta 

 

Rakennettiin valtakunnallista kalastusmatkailu-

portaalia www.fishinginfinland.fi KKL:n ”FIN-

FISH III” -hankkeen puitteissa.  

Muita hankkeita:  

 ”Täplärapuja laadukkaasti kuluttajille”- han-

ke,  

 ”Lähikalaan Pirkanmaalle”; tietoiskuja kalas-

tuslaista, lähikalapaikoista ja ravustuksesta 

kalamarkkinoilla.  

 ”Kuhan lisääntymisiän ja -koon selvittäminen 

Pirkanmaalla” -hankkeessa mukana 8 kalas-

tusaluetta ja 13 tutkimuskohdetta. 

  

 

 

10. Kalastusmahdollisuuksien kehittäminen 

 

Kalapassin verkkokaupassa (www.kalapassi.fi) on 

50 lupa-aluetta; lupa-alueiden kokonaisala yli 

100’000 ha, lupamyynti kasvoi 33 %. Uusina lu-

pa-alueina tulivat mm. Oulun ja Lahden kaupungit 

sekä Kuorevesijärven kalastusyhtymä. 

 

Ylläpidettiin ja päivitettiin Pirkanmaan kalastus-

matkailusivustoja kuhamaa.fi ja zanderland.fi ja 

Ruoveden-Kuoreveden kalastusalueen nettisivuja. 

Suunniteltiin uutta lähikalapaikkaa yhdessä Tam-

pereen kaupungin kanssa.  QR-koodilla saa yh-

teyden suoraan kalapassin sivuille osoitteeseen 

www.kalapassi.fi. 

 

11. Edunvalvonta, oikeudellinen apu 

 

Avustettu jäsenyhteisöjä vesioikeusprosesseissa, 

laadittiin muistutuksia ja vastineita (mm. viemäri-

putkien laskemisia vesistöön ja ruoppauksia). 

Avustettiin osakaskuntia erilaisissa maanmittaus-

toimituksissa. 

 

12. Yhteistyö sidosryhmien kanssa 

 

Isännöinti 4 kalastusalueissa sekä sihteeripalvelui-

ta 4 osakaskunnassa. Päivi Pyyvaara on Pirkan-

maan ja Kanta-Hämeen ammattikalastajat ry:n 

sihteeri. Hannu Wirola on KKL:n johtokunnan 

jäsen. Ismo Kolari FIN-FISH-hankkeen ohjaus-

ryhmässä. Osallistuttiin moniin neuvottelu- ja 

kokoustilaisuusiin sidosryhmien kanssa. Tiedotet-

tiin ja pidettiin yhteyttä maa- ja valtakunnallisten 

sekä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden 

kanssa.  

 

13. Tiedotustoiminta ja yleisneuvonta 

 

Tampereen kalamarkkinoilla oli kalatalouskes-

kuksella oma osasto, josta asiakkaille jaettiin esit-

teitä ja annettiin henkilökohtaista neuvontaa. 

Markkinoiden yhteydessä annettiin haastatteluita. 
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Laadittiin artikkeleita Suomen Kalastuslehteen. 

Laadittiin tiedotteita mm. ”Kalastus alkaa Kai-

vannosta” – tapahtumasta, kalastusalueiden kalas-

tuksenvalvonnasta, Kalapassin verkkokaupasta, 

kalastuslain uudistuksesta ja valtakunnallisesta 

kalastuspäivästä lähialueen tiedotusvälineille. 

Annettiin haastatteluja radioille, TV:lle ja lehdille 

kalatalouteen liittyvissä kysymyksissä.  

 

Kotisivujen kävijämäärät: kalata-

lo.fi; kuhamaa.fi, zanderland.fi, 

kalapassi.fi yhteensä 368 627 kä-

vijää, verkkosivujen sivunavauk-

set 929´803 kpl. 

 

14. Muu toiminta 

 

Osallistuttiin KKL:n vuosikokouksiin, KKL:n 

kalastusaluepäiville, Ely-keskuksen järjestämille 

Hämeen ja Keski-Suomen kalastusaluepäiville 

sekä matkailu- ja aluekehitystilaisuuksiin. Valvot-

tiin Tampereen kaupungin kala- ja velvoiteistu-

tuksia. Maakunnan kalankasvattajille pidettiin 

neuvottelukokous 6.5. Tampereella. Haastattelu 

YLE radio puheohjelmaan ravustuksen historiasta 

28.7., Kalankuljetuskurssi toimistolla 25.8. Osal-

listuttiin Kuokkala-Kuljun osakaskunnan juhlako-

koukseen 18.11.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osallistuttiin Maa- ja metsätalousministeriön jär-

jestämään kalastuslakipäivien järjestelyihin sekä 

itse kurssille 7.-8.12. Tampereella. Kursseille 

osallistui noin 130 henkilöä tutkimuksen, hallin-

non ja neuvonnan piiristä.  

  Annettiin lausunto vieraslajiasetuksen lajilista-

ukseen.  Perustettiin kirjapitopalvelu, jonka piiris-

sä on kertomusvuonna 7 yhteisöä. 

 

15. Kalastuksen ja ravustuksen valvonta 

 

Järjestettiin koulutustilaisuus sähköi-

sestä valvontatyökalusta kalastuksen-

valvojille 14.4. ja toisen asteen koulu-

tus valvojille 24.5. yhteensä 71 kurssi-

laista.  Kurssilla luennoi mm. Kalatalouden kes-

kusliitosta lakimies Jenny Fredrikson (kuva).   

  Valvontatyökaluohjelmaa on käytös-

sä 30 kpl eri puolille Suomea. Ohjelma 

helpottaa raportointia.  Tiedotettiin 

uudesta työkalusta valvojaseminaareis-

sa ja tilaisuuksissa eri puolilla maata.  QR-

koodilla saa yhteyden www.kalatuksenvalvoja.fi 

sivustolle.  

 

 

 

Kuva Kirjolohia istutetaan Pyhäjärveen, vastaanottajana Risto Rytöluoto Nokian kalaveden osakaskunnat. 

http://www.kalatuksenvalvoja.fi/

