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1. Yleistä 
 

Järjestörintamalla osakaskuntien yhdistäminen etenee vauhdilla, kalastusalueet valmistautuvat toi-

minnan lopettamiseen.  Kalapassin luvanmyynti laajenee.  Tampere ulkoisti luvanmyynnin (Kala-

passi+) ja Oulu valmistautui luvanmyynnin ulkoistamiseen vuonna 2018.  Vantaan kanssa solmittiin 

sopimus luvanmyynnin käynnistämisestä vuonna 2018.  Kalamarkkinoiden nuorisopäivä keräsi sa-

toja koululaisia tapahtumaan.  Kalastusnäyttely kouluissa ja kirjastoissa levitti kalatalouden ilosa-

nomaa.   

 

2. Hallitus ja toimihenkilöt 
Johtokunnan kokouksia oli kolme: 22.2; 26.4.; 26.10. Kokoukset Tampereella. 

Hallitus ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet: pj. Hannu Wirola 3/3 (Markku Laitila), Lauri Lindell 2/3 (Ari Tammi-

lehto), Eero Einola 3/3 (Simo Leppänen), Heikki Hakala 1/3 (Markku Ylijoki), Ari Tapanainen 3/3 (Erkki Pärnänen), 

Lauri Mustalahti 2/3 (Juhani Kruus), ja Erkki Ala-Paavola 3/3 (Eero Lehtinen); sihteeri Pekka Vuorinen 3/3, kokouksis-

sa 59§.  Toimihenkilöt: toiminnanjohtaja Pekka Vuorinen, suunnittelija Päivi Pyyvaara, kalatalousneuvoja Ismo Kolari, 

toimistosihteeri Päivi Vuorinen, tilapäistyöntekijät Erkki Syrjänen, Suvi Pyyvaara, Sini Pyyvaara ja Teuvo Koskinen.  

Kuva yllä. Hannu Wirola (vas) ja Ari Tapanainen pitivät kalaruokaesittelyn Tampereen kalamarkkinoilla.  
 

3. Jäsenkalatalousyhteisöt 
Jäsenistö: 223 osakaskuntaa, 13 kalastusaluetta, 8 hoitoyhdistystä, 8 seuraa/yhdistystä, yksi yksityisvesialue, yhteensä 

253. Yhteisöissä noin 90 000 osakasta / jäsentä.  Isännöinti 4 kalastusalueessa sekä sihteeripalvelu 9 osakaskunnassa. 

 

4. Jäsenyys 
Kalatalouden Keskusliitto ry, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. 

 

5. Järjestötoiminta 
Henkilötyökuukaudet: A-osio 0,6 B-osio 0,24; C-osio 2,58 Liikevaihto: 449´436 €. 

 

Vuosikokous 23.5. Tampereella Viinikankatu 53, läsnä 20 edustajaa. Hyväksyttiin vuoden 2016 toimintakertomus, tilit 

ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistettiin tilinpäätös, myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle. Valittiin edustajat 

kokouksiin. Hyväksyttiin jäsenmaksujen suuruus; toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018. Kalatalouskeskuk-

sen hallituksen jäseniksi valittiin Erkki Ala-Paavola (varalla Eero Lehtinen), Eero Einola (varalla Simo Leppänen), 

Hannu Wirola (varalla Markku Laitila) seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Tilintarkastajaksi valittiin Tarmo Männistö ja 

toiminnantarkastajaksi Antti Rauas.  Tilintarkastajan varahenkilöksi valittiin Anita Helin ja toiminnantarkastajan vara-
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henkilöksi valittiin Jaakko Haavisto. Kalatalouden keskusliiton toiminnanjohtaja Vesa Karttunen esitelmöi ajankohtai-

sista kalatalousaiheista. 

Lähetettiin 3 jäsenkirjettä / Kalatalo uutiset: 

- nro 1 / 17.1. Hyviä ja huonoja uutisia, valtion kalastonhoitomaksujen kertymä, kuhaseminaari, kalastuksen valvonnan 

II asteenkurssi, valvontatyökalu, järvitaimenen alamitta, kalatalousalueiden rajat, opintomatka, rapupäivät, julisteita, 

Kalapassi, kalatalouskeskuksen palveluita 4 s. liitteet: esite  

- nro 2 / 7.3. Kalatalouskeskuksen vuosikokouskutsu, kalatalouskeskuksen palveluita, Kalapassi plus, Sähi palvelu, 

opintomatka, valvontatyökalu, valvontakurssi, kuhaseminaari, kalastuslakiesite, kalastussäädöksiä, kalastonhoitomak-

su, kalatalousalueet, kalakirjasto, julisteita, ruoppaus on luvanvaraista, Kalatalouden keskusliiton uusi toiminnanjohta-

ja, valtion matkustussääntö 2017, valvojan ilmoitukset, 4 s.; Liitteet: esite/yhteystietolomake, esite Kalapassi 

- nro 3 / 14.6. Näyttely kalastuksesta ja kaloista, kuhaseminaari, Kalatalouskeskuksen vuosikokous 2017, vesistön kun-

nostuksesta lisätietoa, kokonaisvaltaista palvelua, 4 s.; liite: tilauslomake / yhteystietolomake 

Osakaskunnille on lähetetty jäsenkirjeet myös sähköpostitse, lisäksi sähköpostikirjeitä lähetetty jäsenistölle 10.3.; 13.3.; 

19.4.; 19.5.; 26.10. sekä ammattikalastajille 20 kpl.  Lisäksi tiedotettiin Kalatalouskeskuksen kotisivujen kautta osoite 

www.kalatalo.fi.  Avustettiin osakaskuntien sääntömuutoksia ja 

oltiin mukana 15 osakaskunnan yhdistämisprosessin eri vaiheissa. 

Lisäksi avustettiin yhdistyneiden uusien osakaskuntien toiminnan 

käynnistämisessä. 

 

6. Kalavesien / kalakantojen hoito 
 Kala-/ rapuistukkaita, 130 istutustapahtumaa. Kirjanpitokalastus 3 

kalastusalueella. Jatkettiin Kyrösjärven siikaistutusten tuloksellisuu-

den ja kasvunopeuden selvittämistä Kyrösjärven kalastusalueen 

kanssa. Pyhäjärven muikkukannan tilaa selvitettiin verkkokoekalas-

tuksilla ELY-keskuksen, Pirkkalan kalastusalueen ja Sorvan osakas-

kunnan toimeksiannosta. Koeravustuksia suoritettiin Ruoveden-

Kuoreveden kalastusalueella täpläravun levinneisyyden selvittämi-

seksi. Kuorevedellä havaittiin olevan pyyntivahva täplärapukanta. 

Tampereen Pyhäjärvellä tehtiin koeravustuksia ja taustaselvityksiä 

täplärapukannan romahduksen selvittämiseksi. Hoidettiin Näsiselän 

kuhanäytteiden iänmääritykset.  Toimitettiin ankeriaita mm. Pyhä-

järveen. 

 

7. Elinkeinokalastukseen ja kalastusmatkailuun kohdistuva neuvonta 
Annettiin kaupallisille kalastajille henkilökohtaista neuvontaa ja avustettiin lupa-asioissa. Pidettiin ammattikalastusyh-

distyksen vuosikokous. Kalastusmatkailuyrityksiä avustettiin ja tiedotettiin ajankohtaisista asioista sekä välitettiin ul-

komaalaisten asiakkaiden ja matkanjärjestäjien kyselyjä. Jaettiin Kalapassi 2016‒2017 esitettä mm. tapahtumissa. Päivi-

tettiin kuhamaa.fi- ja zanderland.fi-sivustoja. Annettiin asiantuntija-apua Ruralia insituutille Erätalouteen liittyvän yri-

tystoiminnan nykytila ja kehittämisedellytykset -hankkeessa. Tiedotettiin kalastusmatkailun kehittämisestä mm. Suo-

men Kalastuslehden kautta. Toteutettiin Pirkkalan kalastusalueen hankkeessa Kalaan jättikuhien vesille -esite ja net-

tisivujen kieliversiot (englanti, venäjä, arabia). Lisättiin yritystietoja ja uutinen www.fishinginfinland.fi portaaliin. 

 

8. Kotimaisen kalan kulutuksen edistäminen  
Järjestettiin Tampereen kalamarkkinat 21–23.4. ja Tampereen kala- ja erämarkkinat 29.9.-1.10 Laukontorilla.  Suomen 

ensimmäinen kalamarkkinatapahtuma järjestettiin 25 vuotta sitten Tampereella. Kokonaiskävijämäärä oli noin 60’000 

henkilöä. Perjantai oli tapahtuman nuori-

sopäivä, tapahtuman järjesti Suomen 4H, 

markkinoilla kävi 442 oppilasta.  Kala-

markkinoilla jaettiin esitteitä eri kalalajeis-

ta ja täplärapujen käytöstä.  Kuva kalatalo-

uskeskuksen osastosta. 

  Osallistuttiin Roineen-Mallasveden-

Pälkäneveden ja Längelmäveden kalastus-

alueiden järjestämään ”Kalastus alkaa 

Kaivannosta”-tapahtumaan.  Roineen-

Mallasveden-Pälkäneveden kalastusalue 

oli esillä myös ”Kesäpäivä Kangasalla”-

tapahtumassa, jossa esiteltiin kalastuslakia 

ja kotimaisen kalan käyttöä. Osallistuttiin 

vajaasti hyödynnetyn kalan seminaareihin 

ja suunniteltiin kalavarojen hyödyntämistä.    

http://www.kalatalo.fi/
http://www.fishinginfinland.fi/
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9. Projektit ja muu yritysneuvonta 
”Kuhan lisääntymisiän ja -koon selvittäminen Pirkanmaalla” -hankkeessa mu-

kana 8 kalastusaluetta ja 13 tutkimuskohdetta. Hankkeen loppuraportti valmis-

tui ja pidettiin seminaari Tampereella Komediateatterissa 18.5.2017 (kuva). 

Seminaariin osallistui noin 180 henkeä eri puolilta Suomea. Osallistuttiin 

KKL:n hankkeeseen: Kalastussäädökset toimimaan II. Käynnistettiin Kuhajär-

vien kalastusselvitys (7 kalastusaluetta). 

 
10. Kalastusmahdollisuuksien kehittäminen         
Kalapassin verkkokaupassa (www.kalapassi.fi) on 50 lupa-aluetta; lupa-alueiden ko-

konaisala yli 100’000 ha, myynti lupia/kpl kasvoi 59 %, kokonaismyynti/euromäärä 

kasvoi 32 % vuoteen 2016 verrattuna, kokonaismyynti 8782 kpl (viereinen taulukko), 

152´615 €. Uusina lupa-alueina tulivat mm. Vaskiveden, Kiikoisjärven, Palhon, Pirk-

kalan kylän ja Äimälän-Ruotsilan osakaskunnat sekä Perhonjoen lupa-alue. Lisäksi 

allekirjoitettiin sopimus Vantaan kaupungin luvanmyynnistä alkaen vuonna 2018.  

Kehitettiin Kalapassin verkkokauppaan käteismyyntijärjestelmä. Valmisteltiin Oulun 

kaupungin luvanmyynti siirtymistä ”Kalapassi+” järjestelmään vuoden 2018 alusta.   

  Ylläpidettiin ja päivitettiin Pirkanmaan kalastusmatkailusivustoja kuhamaa.fi ja zan-

derland.fi ja Ruoveden-Kuoreveden kalastusalueen ja Pirkkalan kalastusalueen net-

tisivuja. 

 

11. Edunvalvonta, oikeudellinen apu 
Avustettu jäsenyhteisöjä vesioikeusprosesseissa, laadittiin muistutuksia ja vastineita (mm. viemäriputkien laskemisia 

vesistöön ja ruoppauksia). Avustettiin osakaskuntia erilaisissa maanmittaustoimituksissa. 

 

12. Yhteistyö sidosryhmien kanssa 
Isännöinti 4 kalastusalueissa sekä sihteeripalveluita 6 (PP) osakaskunnassa. Päivi Pyyvaara on Pirkanmaan ja Kanta-

Hämeen ammattikalastajat ry:n sihteeri. Hannu Wirola on KKL:n johtokunnan jäsen sekä vesienomistajien neuvottelu-

kunnan puheenjohtaja.  Osallistuttiin moniin neuvottelu- ja kokoustilaisuusiin sidosryhmien kanssa. Tiedotettiin ja pi-

dettiin yhteyttä maa- ja valtakunnallisten sekä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa.   

 

13. Tiedotustoiminta ja yleisneuvonta 
Tampereen kalamarkkinoilla oli kalatalouskeskuksella oma osasto, josta asiakkaille jaettiin esitteitä ja annettiin henki-

lökohtaista neuvontaa. Markkinoiden yhteydessä annettiin haastatteluita. 

Kalamarkkinoiden nuorisopäivää on vietetty vuosittain keväällä ja syksyllä.  Tavoit-

teena oli tutustuttaa nuoret tekemisen kautta kalastusharrastukseen, monipuoliseen 

kalastoomme sekä jokamiehenoikeuksiin.  Kullekin luokalle oli varattu yksi tunti 

aikaa toimintapisteillä. Toimintapisteiden kesto oli 20min/toimintapiste.  Tapahtuman 

rajallisen toteutusajan vuoksi osa luokista ei päässyt osallistumaan.  Kevään ja syksyn 

tapahtumiin osallistui vuonna 2017 Tampereen alakoulujen 3.-luokkia.  Tapahtumasta 

oli kiinnostunut yhteensä 24 luokkaa ja noin 535 oppilasta.  Opettajille jaettiin kartta 

kalamarkkina-alueesta, johon oli merkitty Pirkanmaan kalatalouskeskuksen teltan 

sijainti tutustumista varten.  Nuorisopäivä pidettiin yhteistyössä Suomen 4H-liiton 

kanssa.  Tapahtuman kuluihin saatiin avustusta kalas-

tonhoitomaksuista Järvi Suomen ELY:stä.  Nuoriso-

päivänä tapahtumaan osallistui myös Tampereen 

yliopiston normaalikoulun musiikkiluokka, jonka 

oppilaat soittivat ja lauloivat.  

  Kalastuksesta ja kaloista kertova näyttely kiersi 

Tampereen kouluilla, kirjastoissa ja nuorisotiloilla 

vuonna 2017.  Kalastusnäyttely kertoi kalastuksesta 

jokamiehenoikeuksien, kalastusmuotojen ja kalalajien 

kautta.   Kalastusnäyttelyn tutustumisen aikana voi 

osallistua Kalavisaan omalla mobiililaitteella. Näytte-

lyn järjestäjinä olivat Pirkamaan Kalatalouskeskus ja 

Suomen 4H-liitto Tapahtuman kuluihin saatiin avus-

tusta kalastonhoitomaksuista Järvi Suomen ELY:stä. 

Näyttelyyn tutustui 970 henkilöä.  Kuvassa esillä 

näyttely Hallilan koulusta.   

  Laadittiin artikkeleita Suomen Kalastuslehteen. 
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Kuva: ”Lupien halpuutus kaataa kalatalouden” artikkeli oli esillä mm. Vantaan sanomissa ja tamperelaisessa. 

Kuva: ”Kalastuksenvalvonta siirtyy digiaikaan” artikkeli oli esillä Turun sano-

missa 21.2.2017 

Laadittiin tiedotteita mm. ”Kalastus alkaa Kaivannosta” – tapahtumasta, kalastusalueiden kalastuksenvalvonnasta, Ka-

lapassin verkkokaupasta, kalastuslain uudistuksesta ja valtakunnallisesta kalastuspäivästä lähialueen tiedotusvälineille. 

Annettiin haastatteluja radioille, TV:lle ja lehdille kalatalouteen liittyvissä kysymyksissä. Kotisivujen kävijämäärät: 

kalatalo.fi; kuhamaa.fi, zanderland.fi, kalapassi.fi yhteensä 175 000 kävijää, verkkosivujen sivunavaukset 516 000 kpl. 
(Laskentatapa poikkeaa aiempiin vuosiin verrattuna. Luvuista on poistettu robotti ym. liikenne.) 

  Laadittiin roll-upp:t ja julisteet kouluille ja kauppoihin aiheista: valtion kalastonhoitomaksu, alamitat, viehekalastus, 

verkkokalastus, mistä lisätietoa; rahoitus kalastonhoitomaksuvarat. Kaikista julisteista tehtiin käännökset englanniksi, 

ruotsiksi, venäjäksi, ranskaksi ja puolaksi jpg- ja pdf-muodoissa. Ne ovat esillä kalatalouskeskuksen kotisivuilla osoit-

teessa www.kalatalo.fi. 

 

14. Muu toiminta 
Osallistuttiin mm. seuraaviin kokouksiin/tilaisuuksiin: Valtakunnalliset rapupäivät 9.2., KKL:n kalastusaluepäivät 14-

16.2., Valtakunnalliset rapupäivät 9.2., ELY-keskuksen Tulevaisuusseminaari 29.8. ja vesivisiotyöpaja 10.10., Eviran 

Kalapäivä Helsingissä 24.10., Ruralia-instituutin kalastusmatkailun työverstas 26.10., Kalatalouden innovaatiopäivät 9.-

10.11., Maa- ja metsätalousministeriön kalastuslakipäivät Jyväskylässä 28.-29.11., Ministeriön neuvottelut tietoon pe-

rustuvasta suunnittelusta, Kalatalousalueiden toiminnanjohtajakoulutus (4 päivää) 

  Kirjapitopalvelun piirissä on kertomusvuonna kahdeksan yhteisöä. Valvottiin Tampereen kaupungin kala- ja velvoi-

teistutuksia. 

  Esiteltiin Kalapassin luvanmyyntijärjestelmää sekä valvontatyökalua Suomenlahden, Pohjanlahden, Järvi-Suomen, 

Oulun läänin ja Lapin kalastusaluepäivillä. 

 

15. Kalastuksen ja ravustuksen 

valvonta 
Järjestettiin kalastuksenvalvojille 

toisen asteen kurssitus 22.3.2017. 

Sähköisen valvontatyökalun koulu-

tuksia pidettiin Imatralla 5.4., Ran-

tasalmella 15.6. ja Vilppulassa 19.6. 

ja Lahdessa 20.6.2017. Valvonta-

työkaluohjelmalla on lähes 80 käyt-

täjää eri puolille Suomea.  Tiedotet-

tiin uudesta työkalusta sähköpostilla 

ja tilaisuuksissa eri puolilla maata.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.kalatalo.fi/

