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Herra valtiosihteeri, rouva kalastusneuvos, hyvät yhteistyökumppanit ja hyvä juhlayleisö 

100 vuotta – onko se paljon vai vähän? Kun Tuntemattoman sotilaan velikullat mietiskelivät syntyjä syviä, 
laittoi hämäläiskirjailija Väinö Linna tamperelaisalikersantti Lahtisen suuhun repliikin, että ihminen oli 
alkuaan kala, hiiltä ja muita aineita. Tuohon ihmishistorian muutaman miljoonan vuoden ajanjaksoon ja 
siihen, kuinka kauan ihmiselle on kala ollut peri tärkeä ravinnonlähde, 100 vuotta Pirkanmaalaista 
kalatalousneuvontaa on mitätön aika. Mutta kun aikaa vertaa ihmisyksilön ikään, ollaankin jo biologisen iän 
ylärajoilla. Entä sitten järjestötyössä ? 100 vuotta merkitsee montaa neuvojasukupolvea. 100 vuodessa 
maailma muuttunut huimasti – tavalla, jota kukaan eikä mistään kristallipallosta olisi kyennyt 1910-luvulla 
ennustamaan. Ja tuntuu siltä, että muutosten vauhti sen kuin kiihtyy ja ennustettavuus vaikeutuu. 

Ennustettava kuitenkin on ja kehitettävä jatkuvasti toimintaa. Kaikkiin asioihin pätee raadollisuus: kehity tai 
näivety, paikallaan ei ole pysymistä. Joku hahmotelma pitää olla, mitä varten ja minkä toteuttamiseksi 
kehittämistoimia tehdään. Itse hahmottelin muutama vuosi sitten kalavesien tulevaisuutta 
järjestönäkökulmasta seuraavaan tapaan: Kalavesiä, merkittävää kansallisvarallisuuttamme hallitsee 
vastuullinen omistaja, useimmiten osakaskunta. Vastuullinen vesienomistaja huolehtii merkittävästä osasta 
kansallisvarallisuutemme hoitoa, jopa poikkeusolojen elintarvikeomavaraisuutta silmällä pitäen. 
Yhdistymisten kautta osakaskunta on nykyisiä vahvempi, vauraampi ja alueellisesti suurempi toimija. Ei 
kuitenkaan rajattoman suuri vaan ihmisen kokoinen, jossa kalavesien hoito ja hallinta voi perustua vissiin 
paikallistuntemukseen ja jossa luottamushenkilöt hahmottavat osakaskunnan alueet kotivesikseen. 
Osakaskunnat tuottavat osakkailleen ja kaikille muillekin vesienkäyttäjille monipuolisia ja laadukkaita 
palveluita – niin hyviä, että niistä voi ottaa myös asianmukaisen hinnan, jolloin se on myös vahvasti 
omarahoitteinen. Se on niin vauras, että kykenee myös ostamaan vaikkapa laadukkaita asiantuntija- ja 
isännöintipalveluita. Modernit sähköiset palvelut otetaan käyttöön niin lupien myynnissä kuin 
asiakirjahallinnassa kuin tiedonvälityksessä. Vesienomistajat ovat myös kalastusalueiden selkäranka. 
Tulevaisuuden kalastusalueetkin ovat nykyisiä suurempia. Eivät nekään rajattoman suuria. Kalastusalueen 
toimijoiden on hahmotettava alueensa kotiseudukseen. Jotakin tällaista hahmottelin. 

 Osa näyttää toteutuvan, osa ei. En osannut kuvitella sitä epäluottamuksen määrää, mikä kalastuslain 
uudistuksessa kohdistuu kalatalouden ehkä keskeisimmän tuotannontekijän, kalaveden, omistajaa kohtaan. 
Päätöksentekoa, jonka oikea paikka olisi kalatalousalue käyttö- ja hoitosuunnitelmineen halutaan siirtää 
viranomaiselle, omistajan kalastusoikeutta rajoitetaan suoraan lailla, vaikka siinäkin oikea instrumentti olisi 
käyttö- ja hoitosuunnitelma. Kotitarvekalastus halutaan muuttaa merkityksettömäksi termiksi. Valtio ottaa 
kalastusoikeutta myydäkseen sitä sitten alihintaan ja toisaalta myydäkseen sellaista kalastusoikeutta 
vesienomistajalle, jota tämä edes välttämättä käytä. Ikävintä on suoranainen valehtelu, ettei 
vesienomistajan asema uudistuksessa muuttuisi. Ihmetellä myös voi, miten alas maan huippupoliitikot 
voivat vajota poliittisten irtopisteiden hankinnassa. Viittaan vain keskusteluun kalatalousmaksusta 
vapautuksesta. Pidänkin suurimpina uhkatekijöinä osakaskuntatoimijoiden motivaation romahtamista ja 
kalastuskulttuurimme kapeutumista ja näivettymistä. 

Uudessa tilanteessa tarvitsemme kalatalouskeskusta entistäkin pontevammin. Jo tähänkin asti 
kalatalouskeskus on palveluillaan vastannut hyvin. Kalavesien hoitoon on tarjolla kokenutta osaamista. 
Edunvalvontaosaaminen ja oikeuksista huolehtiminen on huippuluokka, jopa Pirkanmaan ulkopuolellekin 



kysyttyä. Osakaskuntien yhdistämisen tekniikat on hiottu ja yhdistämiset arkipäivää – toteutettuina tai 
vireillä lienee tälläkin hetkellä parisen kymmentä hanketta. Lupa-alueiden muodostaminen ja markkinointi 
on tehokasta, osoituksena Pirkanmaan kalapassi. Suurtapahtumien organisointi on hallinnassa, 
mainitakseni vaikkapa säännölliset Tampereen kalamarkkinat, jotka keräävät kymmenien tuhansien 
henkilöiden kävijämäärät. Kansainvälistä ulottuvuuttakin on, etenkin kalastusmatkailuhankkeiden myötä. 
Ponnisteluja on myös ammattikalastuksen ja raputalouden edellytysten parantamiseksi. Sähköisiä 
palveluita ollaan ottamassa vahvasti käyttöön: viehekalastuslupien lisäksi jo lukuisat osakaskunnat voivat 
myydä seisovien pyydystenkin luvat kalatalouskeskuksen järjestämässä verkkokaupassa. Omarahoitteisuus 
on korkeata luokkaa, valtionavun rooli jatkuvasti vähentynyt. Kiitos erityisesti tarkoin harkituista ja 
tuotteistetuista palveluista. Tuotteisiin sisältyvät myös isännöintipalvelut – kalastusalueiden ohella jo 
suurimmille osakaskunnillekin. Valvontaan on kehitetty toimivat ammattivalvojan ja paikallisvalvojan 
yhteistyömenettelyt – ja valvontaankin on kehitetty sähköiset apuvälineet. Uusimpana tuotteena tarjotaan 
tilitoimistopalveluita. Ja kalastuslain uudistuksen toimeenpanotehtäviä jo vahvasti suunnitellaan. 

Olen erittäin ylpeä Pirkanmaan kalatalouskeskuksesta. Ylpeyden aiheet nousevat teoista. Niiden takana on 
ennen kaikkea motivoitunut, osaava, innovatiivinen ja ahkera henkilökunta sekä jäsenistön ja 
luottamushenkilöiden vahva tuki. Onnistuaksemme tarvitsemme niin ikään teitä arvoisa juhlaväki – te 
edustatte meille elintärkeitä yhteistyökumppaneita ja asiakkaita. Hallituksen puheenjohtajana tunnen 
olevani monella tapaa etuoikeutetussa asemassa. Olen päässyt aitiopaikalta katsomaan kalataloutta 
perusosakunnasta valtakunnan tasolle saakka ja tutustumaan kalatalouden monimuotoisuuteen ympäri 
Suomea. Hienoa työtä tekevät kaikki maakuntajärjestöt, mutta luonnollisesti Pirkanmaan tunnen parhaiten.  

Uskallankin sanoa, että Pirkanmaan kalatalouskeskus on osoittanut olevansa ajassa, olevansa innovatiivinen 
ja olevansa muotisanaa käyttääkseni ketterä muutoksiin. Siksi luotan, että monista kalastuslain 
uudistusesityksen pettymyksistä huolimatta kalatalouskeskus on iskukykyisenä toimijana valmis – ei 
pelkästään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin vaan monissa asioissa osoittamaan johtajuutta ja 
näyttämään tietä Suomen kalatalouden kehittämisessä – myös seuraavat 100 vuotta. 

Vielä kerran, tervetuloa juhlimaan Pirkanmaan kalatalousneuvonnan toisen 100-vuotiskauden alkamista. 


