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A-osa: Maa- ja metsätalousministeriön asettamat tulostavoitteet  
 

1. Siirtyminen kalastusalueista kalatalousalueisiin  
 
Kalatalousalueiden perustamiskokoukset pidettiin tammi-helmikuussa 2019. Vesipinta-alaltaan 
kokonaan tai pääosin Pirkanmaalle sijoittuvat seuraavat 9 kalatalousaluetta: Kihniön-Parkanon, 
Kokemäenjoen yläosan, Kyrösjärven, Längelmäveden, Näsijärven, Pirkkalan, Pälkäneen, Ruove-
den-Kuoreveden ja Suomenselän kalatalousalueet. Kalatalouskeskuksen edustajat olivat läsnä 
näiden kalatalousalueiden perustamiskokouksessa. Lisäksi muutamia muita kalatalousalueita si-
jaitsee osaksi Pirkanmaan alueella; niistä vesipinta-alaltaan merkittävimmät ovat Hauhon reitin, 
Keuruun ja Vanajanselän kalatalousalueet.  
 
Neuvojat avustivat ELY-keskusta kalatalousalueiden kokousten valmistelussa, kuten KALPAn tie-
tojen − joissa oli huomattavia virheellisyyksiä ja puutteita − tarkastuksessa ennen kokouksia sekä 
kokouksissa äänestysluetteloiden laadinnassa. Neuvojat toimivat sihteereinä useissa kokouksissa.  
 
Kalatalouskeskuksen asiantuntijat osallistuivat useiden kalastusalueiden lopettamiskokouksiin ja 
kalatalousalueiden yleiskokouksiin sekä kalastus- ja kalatalousalueiden hallitusten kokouksiin ja 
työryhmiin. Henkilökohtaista neuvontaa annettiin siirtymäprosessiin liittyvistä asioista ja käyttö- ja 
hoitosuunnittelun käynnistämisestä. 
 
Ely-keskuksen ja KKL:n kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä koko siirtymäkauden ajan tarvittaviin toi-
menpiteisiin ja muutosprosessia koskeviin yksityiskohtiin liittyen. 
 
Kalatalouskeskuksen Kalatalon uutiset -jäsenkirjeillä tiedotettiin noin 250:lle jäsenyhteisöjen edus-
tajille kalatalousalueisiin ja niiden toiminnan käynnistämiseen liittyvistä asioista. Lisäksi välitettiin 
Ahvenposti-uutiskirjettä.  
 
KALPA -hankkeelle annettiin asiantuntija-apua mm. osallistumalla toimintojen testaukseen, rapor-
toimalla puutteista ja havaituista ongelmista sekä laatimalla palvelun kehittämisehdotuksia. Tämän 
lisäksi osallistuttiin erillishankkeessa KALPAn määrittelyryhmän eli tuoteomistajan tukiryhmän 
työskentelyyn. 
 
Kalastusalueiden yhtenäislupien myynti saatiin kitkattomasti siirrettyä kalatalousalueille ilman kat-
koksia.   
 

2. Lainsäädäntöön ja strategioihin liittyvä tiedottaminen ja neuvonta sekä kalata-
louselinkeinojen toimintaedellytysten parantaminen  

 
Asiantuntijamme tiedottivat lainsäädännön muutoksista osakaskunnille, kalatalousalueille, elinkei-
nonharjoittajille ja kalastajille. Toukokuussa voimaan astuneesta menettämisseuraamusta koske-
vasta lakimuutoksesta tiedotettiin kalatalousyhteisöjen tilaisuuksissa, kalamarkkinoiden tietoiskuis-
sa ja kalatalouskeskuksen pisteellä, Pirkanmaan Erämessuilla, uutiskirjeissä, sosiaalisen median 
tileillä ja henkilökohtaisella neuvonnalla.  
 
Osallistuttiin KKL:n virtavesityöryhmän työskentelyyn. Seurattiin maakunnallisen KVVY:n toteutta-
man VIRTA-hankeen toimenpiteiden edistymistä ja osallistuttiin Kyynijoen talkookunnostukseen. 
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Pidettiin Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen ammattikalastusyhdistys ry:n vuosikokous ja hoidettiin 
ammattikalastusyhdistyksen asioita. Yhdistyksen kautta lisättiin kaupallisten kalastajien verkostoi-
tumista. Tehtiin valmistelutyötä Kalaleader-esiselvityshankkeen käynnistämiseksi. ELY-keskus teki 
myönteisen päätöksen maaseuturahaston tukeman hankkeen käynnistämisestä. 
 
Laajan palstatilan tuottaneessa − erityisesti kesälehtiin suunnatussa − tiedotuskampanjassa 
keskeisinä teemoina olivat erillishankkeina toteutetut ”Kuhajärvien kalastusselvitys ja Kuhakantojen 
geneettisen rakenteen selvitys ja niiden keskeisimmät tulokset. Tiedotuksessa tuotiin esille mm. 
luontaisen lisääntymisen merkitys ja turhien istutusten haittavaikutukset. Selvityksistä tiedotettiin 
lisäksi sähköpostilla kalatalousyhteisöille ja sidosryhmille. 
 

3. Toiminta valtion kalastusmaksukertymän kasvattamiseksi  
 
Kalatalouskeskuksen kalastuslupa-asioista tiedottaminen on tapahtunut pääasiassa verkkosivujen 
ja arkisen perusneuvonnan (sosiaalinen media, puhelin, sähköposti) välityksellä. Julkaisimme 
KKL:n jäsentiedotteita ja verkkosivuilla on ollut oma kalastuslupien ja kalastonhoitomaksun hankin-
taa käsittelevä alasivunsa. Kalastuslupajärjestelmästä on tiedotettu tapahtumissa, joista merkittä-
vin on kaksi kertaa vuodessa pidettävät Tampereen Kalamarkkinat. Siellä kalastonhoitomaksusta 
kerrottiin kalatalouskeskuksen pisteellä ja lavalla pidetyissä tietoiskuissa. Kalastonhoitomaksu ja 
sen maksutavat olivat aiheena jakelussa olleessa Kalapassi 2018–2019-esitteessä.  

 
Kesälehtikampanjassa ja muussa tiedotuksessa tuotiin selkeästi esille kalastonhoitomaksuvarat 
tutkimusten rahoittajana. Tavoitteena on ollut viestittää kalastajille, että maksamalla kalastonhoi-
tomaksunsa he osallistuvat hyödylliseen toimintaan.  
 
Kesäkuussa järjestettiin Hervannan kirjastoon kalastusaiheinen näyttely lupajärjestelmästä, yleis-
kalastusoikeudesta ja alamitoista usealla eri kielellä (mm. kiina, soraani, arabia, saksa, viro, espan-
ja, hollanti, italia, latvia). 
 
Kalastuksenvalvojia kannustettiin sähköisten palvelujen käyttöön ja opastettiin valvojia raporttien 
sekä Elyn ilmoitusten tekoon. Valvonnan yhteydessä tiedotettiin maksuista ja jaettiin asiaa koske-
vaa esitemateriaalia. 
 

Kalataloushallinnon strategisia päämääriä tukevat hankemuotoiset tulostavoitteet 
 

4. (Hanke: Kaupallisen kalastuksen neuvonta)  
 
Ei toimenpiteitä Pirkanmaalla. 
 

5. Hanke: Osakaskuntien neuvonta ja toiminnan tehostaminen 
 
Kalavedenhoitoa ja kalastuksen järjestämistä koskevaa neuvontaa annettiin osakaskuntien edusta-
jille henkilökohtaisesti, osallistumalla kalatalousalueiden ja osakaskuntien kokouksiin sekä hallitus-
työskentelyyn ja tiedottamalla asiasta jäsenkirjeissä ja tapahtumissa. Neuvottiin mm. sopivien kala-
lajien ja kalakantojen sekä sopivien kokoisten istukkaiden käytöstä istutuksiin ja sopivien istutus-
paikkojen ja kohteiden valinnassa. Neuvottiin luopumaan turhista ja kannattamattomista istutuksis-
ta sekä monimuotoisuuden säilyttämisestä ja lisäämisestä. 
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Annettiin neuvontaa kokousteknisistä asioista, mm. kokouskutsujen, esityslistojen ja päätösten 
sisältöjen laatimisessa. Neuvottiin hoitokunnan toiminnasta ja lakisääteisistä velvoitteista. Tarvitta-
essa toimittiin osakaskunnan hoitokunnassa asiantuntijana. 
 
Asiantuntijamme ovat olleet läsnä 38 osakaskunnan kokouksessa aina joko sihteerinä tai puheen-
johtajana. Osa näistä on ollut yhdistämisestä päättäviä kokouksia, osa rutiininomaista toimintaa. 
Avustettiin osakaskuntien sääntömuutoksien teossa (3 kpl). 
 
Avustettiin sääntöjen uudistamisessa käyttämällä valmisteltuja sääntöpohjia sekä avustamalla 
osakaskuntien sääntöjen käsittelyssä, hyväksymisessä ja vahvistamisessa. Edistettiin sähköiseen 
luvanmyyntiin siirtymisessä mm. avustamalla kalastusmääräyksien ja lupa-aineistojen laatimista 
sääntöjen ja kokouspäätösten pohjalta. 
  
Lisättiin osakaskuntien ja kalatalousalueiden välistä yhteistyötä painottamalla mm. valvonnan tär-
keyttä, yhtenäislupa-alueiden muodostamista ja osakaskuntien edustajien valtuutusta kalatalous-
alueen kokoukseen.  
 
Osakaskuntien yhdistämisen eduista käytiin tiedottamassa alueilla, missä yhdistymisiä on alettu 
harkitsemaan. Maanmittauslaitoksen toimitusmaksujen hinnoittelumuutosten vuoksi yhdistämisiä ei 
juurikaan toteutettu vuonna 2019. Kaksi yhdistämishanketta saatettiin loppuun ja näiden osalta 
käytiin tiivistä neuvottelua toimituksen hinnoittelun suhteen.  
 
 

Hankkeelle tehdyt tunnit ja käytetyt varat 

Johanna Möttönen 7,0 h 

Päivi Pyyvaara 97 h 

Ismo Kolari 18,5 

Yhteensä tuntia 122,5 h 

Yhteensä € 3075,00 

Budjetoitu 3075,00 

 
 

B-osa: Hankkeet 
 
 

1. Kalastuksen valvonnan yhteishanke 2019 
 

Kalastusta ja ravustusta valvottiin tehostetusti osana maa- ja metsätalousministeriön kalas-
tonhoitomaksuvaroilla rahoittamaa ja Kalatalouden Keskusliiton ja sen jäsenjärjestöjen to-
teuttamaa kalastuksenvalvontakampanjaa. Tehostettua valvontaa kohdistettiin kovan kalas-
tuspaineen alaisiin vesistöihin eli Pyhäjärvelle ja Tammerkoskelle, Näsijärvelle, Kyrösjärvel-
le, Roine-Mallasvesi-Pälkänevesi alueelle ml. Kaivannon alue. Painopisteitä olivat käytän-
nön valvonta kärkikohteissa, ammattimaisuuden ja tekniikan hyödyntämisen lisääminen ja 
tiedotus. Koulutustilaisuudet pidettiin Pälkäneellä ja Sastamalassa. Hankkeen aikana val-
vontateema sai runsaasti palstatilaa. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 15 000 €.  

 

2. Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry:n nuorisotoiminta v. 2019 
 

Valtakunnallinen Kalastuspäivä pidettiin Tampereella Eteläpuistossa 15.5. Tapahtumaan 
osallistui 380 oppilasta.  Tapahtumassa oli yhdeksän toimintapistettä ja sen järjestivät kala-
talouskeskuksen kanssa yhteistyössä Suomen 4H-liitto / 4H Länsi-Suomi, sekä Etelä-
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Suomen Maa- ja Kotitalousnaiset ja Hämeen vapaa-ajan kalastajapiiri. 
 

Tampereen kevään kalamarkkinoilla pidettiin 26.4 nuorisopäivä, jonka ohjattuun toimintaan 
osallistui 101 oppilasta. Hankkeen budjetti oli 9 822 € (ilman talkootyötä) ja sen rahoitti Poh-
jois-Savon ELY-keskus kalastonhoitomaksuvaroista. 
 

3. Nuorisotoiminnan jalkauttaminen maakuntaan vuosina 2019−2020 
 

Tavoitteena on, että nuorisotyö lisäisi lasten ja nuorten tietoa kalastuksesta ja kalasta ter-
veellisenä ravintona. Hankkeen budjetti on 6 000 € ja sen rahoittaa Kalatalouden- ja Meren-
kulun koulutuksen edistämissäätiö. Hanketta käynnisteltiin vuonna 2019 ja se viedään pää-
tökseen vuoden 2020 aikana. 
 

4. Kalatalousneuvonnan järjestäminen Parkanon Erämessuille  
 

Pirkanmaan Kalatalouskeskus ja Etelä-Pohjanmaan Kalatalouskeskus vastasivat yhteis-
työssä kalatalousneuvonnan järjestämisestä Pirkanmaan Erämessuilla. Hankkeen toteutu-
nut budjetti oli 2 681,92 € (ilman talkootyötä) ja sen päärahoitus (2 000 euroa) tuli Pohjois-
Savon ELY-keskuksen kautta kalastonhoitomaksuvaroista. 
 

5. Valtion luvanmyynnin vaikutus paikallisten lupien myyntiin  
 

Hankkeen tavoitteena oli selvittää, miten uusi kalastuslaki ja valtion kalastonhoitomaksu 
ovat vaikuttaneet kalastuslupien myyntiin ja yhteisöjen taloudellisiin resursseihin. Hankkees-
sa selvittiin keskitetyn luvanmyyntijärjestelmän tietokannoista ja lupa-alueiden yhteenvedois-
ta muutoksia luvanmyynnissä 2014−2017. Lisäksi tarkasteltiin vesialueen omistajille tu-
loutettavia omistajakorvauksia ja niissä tapahtuneita muutoksia. Hankkeen kokonaisbudjetti 
oli 4 400 €, josta 3 000 € tuli Pohjois-Savon ELY-keskukselta kalastonhoitomaksuvaroista. 
Selvitystä rahoittivat myös Kokemäenjoen yläosan, Näsijärven, Pirkkalan, Ruoveden-
Kuoreveden, Pälkäneen ja Suomenselän kalatalousalueet sekä kalatalouskeskus. 

 

6. Kalatalouden toimintaryhmän mahdollisuudet Hämeen, Pirkanmaan ja Etelä-
Pohjanmaan alueella -esiselvityshanke 
 

Vuosina 2019−2020 toteuttavan hankkeen tarkoituksena on selvittää, onko em. alueelle 
edellytyksiä ja tarpeita kalatalouden toimintaryhmän perustamiselle. Lähtökohtana ovat alu-
een omat tarpeet ja vahvuuksien hyödyntäminen. Selvityksen pohjalta laaditaan kalatalous-
strategia, joka tukee kalatalouden toimintaryhmän hakua tulevalle ohjelmakaudelle 
(2021−2027). Hankkeen budjetti on 23 077 € ja sen rahoitus tulee maaseuturahastosta Pir-
kanmaan ELY-keskuksen kautta. 

 

7. Kuhakantojen geneettinen perimä Pirkanmaalla  
 

Hankkeessa määritettiin vuosina 1 129 kuhan perimä DNA-mikrosatelliittianalyysin avulla 
kahdeksalla Pirkanmaan järvellä (10 aluetta). Tutkimuksessa 2018−2019 hyödynnettiin Ku-
han lisääntymisiän ja -koon selvittämishankkeen aineistoja. Tavoitteena oli kuhakantojen pe-
rinnöllisen monimuotoisuuden tilan kartoittaminen ja istutusten vaikutusten sekä mahdollisen 
kuhakantojen sekoittumisen selvittäminen keskeisissä kuhankalastusvesistöissä. Perintöte-
kijöiden ja vesistön vaikutusta tarkasteltiin suhteessa kuhan sukukypsyyskokoon ja -ikään 
sekä kasvuun. Hankkeen tilaajina olivat 7 Pirkanmaan kalastusaluetta ja tutkimus toteutettiin 
yhteistyössä Luken kanssa, joka vastasi geneettisistä määrityksistä. Kaksivuotisen hank-
keen (2018−2019) budjetti oli 43 103 €. Hankkeen osarahoitus tuli khm-varoista Pohjois-
Savon ELY-keskuksen kautta. 
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8. Kuhaseminaari 
 

Maa- ja metsätalousministeriö myönsi 7 420 € valtakunnallisen Kuhaseminaarin järjestä-
miseksi. Suunniteltiin seminaariohjelma, hankittiin puhujat ja panelistit, tiedotettiin sidosryh-
mille sekä varattiin tilat Tampereen Komediateatterista 18.3.2020 pidettävälle seminaarille. 
 

C-osa: Kalatalouskeskuksen oma toiminta  
 

1. Muutokset toimintaympäristössä  
 
Kalastusalueet lopettivat toimintansa vuoden kuluessa ja uudet kalatalousalueet järjestivät hallin-
tonsa ja käynnistelivät toimintaansa. Kalastuslain myötä uudistettu kalastuslupajärjestelmä vaikutti 
negatiivisesti niin valtion kalastonhoitomaksukertymiin kuin osakaskuntien lupatuloihinkin. Kalata-
lousalueiden perusrahoituksen määrä selkiytyi vasta vuoden puolivälissä ja yleisavustukset jäivät 
odotettua pienemmiksi. Vuoden aikana on valmistauduttu käyttö- ja hoitosuunnittelutyön aloittami-
seen. Kalatalouskeskuksen oman verkkokaupan Kalapassin luvanmyynti laajenee – sähköisille 
lupapalveluille on selkeästi kysyntää. 
 

2. Yhteiskuntasuhteiden hoitaminen  
 
Keskeisimpiä yhteistyökumppaneita kuluvana vuonna ovat olleet kalatalousalueet, osakaskunnat, 
Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalatalouspalvelut, Ruokavirasto ja Maanmittauslaitos. Kalatalous-
keskuksen edustajat ovat mukana erilaisissa työryhmissä sekä maakunnan että valtakunnan tasol-
la. Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry on jäsenenä Kalatalouden Keskusliitto ry:ssä ja Kokemäenjo-
en vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:ssä. 
 

 
Työryhmiä, joissa kalatalouskeskuksen edustaja on ollut mukana: 
 

 Kalpa – kalatalousalueiden sähköiset palvelut (Kolari) 

 Kalatalouden yhteistyöryhmä (Kolari)  

 Puheenjohtaja Hannu Wirola on Kalatalouden Keskusliiton johtokunnan jäsen sekä vesien-
omistajien neuvottelukunnan puheenjohtaja. Varapuheenjohtaja Ari Tapanainen valittiin 
KKL:n johtokuntaan 19.11.2019 Wirolan jäätyä pois. 

 
 
Seminaareja ja koulutustilaisuuksia, joihin kalatalouskeskuksen edustaja on osallistunut: 
 

 Kansalliset kalantutkimuspäivät Jyväskylässä 3.-4.4.2019 (Kolari ja Pyyvaara) 

 Kalatalouden Keskusliiton Valtakunnalliset kalatalousaluepäivät 9.-11.4.2019 (Kolari, Möt-
tönen ja Pyyvaara) 

 Kalatalouden Keskusliiton toiminnanjohtajakoulutus 24.9.2019 (Kolari ja Pyyvaara) 

 Kalatalouden innovaatiopäivät 7.-8.11.2019. (Pyyvaara) 

 Kalatalouden Keskusliiton vuosikokous 19.11.2019 (Kolari ja Tapanainen) 
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3. Hallitus ja toimihenkilöt 
 
 

 
Kuva: Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry:n hallitus 2018-2019. 

 
Hallitus ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä: 
  
pj. Hannu Wirola   - varalla Sirpa Kuusela 

Lauri Lindell  –  varalla Ari Tammilehto 

Eero Einola  – varalla Simo Leppänen 

Heikki Hakala  – varalla Markku Ylijoki  

Ari Tapanainen  – varalla Erkki Pärnänen 

Lauri Mustalahti  – varalla Juhani Kruus (Mustalahti 21.05.2019 asti, Kruus siitä eteenpäin).  

Erkki Ala-Paavola   –  varalla Eero Lehtinen 

 

Hallitus kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. Kalatalouskeskuksen vuosikokous pidettiin 21.5. Virroil-
la, paikalla oli 21 edustajaa, jotka edustivat 27 jäsenyhteisöä, lisäksi 6 muuta osallistujaa. Hyväk-
syttiin vuoden 2018 toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistettiin tilinpäätös 
ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle. Valittiin edustajat kokouksiin. Hyväksyttiin jäsenmaksu-
jen suuruus, toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020. Kalatalouskeskuksen hallituksen 
jäseniksi valittiin Lauri Mustalahden tilalle Juhani Kruus. Juhani Kruusin varajäseneksi valittiin Esko 
Martin. Lauri Lindell valittiin uudelleen. Lauri Lindellin varamieheksi Ari Tammilehdon tilalle valittiin 
Tomi Myllö. 
 
Kalatalouskeskuksen tilintarkastajana toimi KPMG. Toiminnantarkastajana toimivat Antti Rauas ja 
varalla Sirpa Vuohelainen. 
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Kuva: Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry:n toimihenkilöt 2019. 

 
Pirkanmaan Kalatalouskeskuksella oli 4 kokoaikaista toimihenkilöä vuonna 2019. 
 
Johanna Möttönen, toiminnanjohtaja, äitiyslomalla 9.10. alkaen 

Päivi Pyyvaara, suunnittelija 

Ismo Kolari, kalatalousneuvoja, vs. toiminnanjohtaja 9.10. alkaen 

Päivi Vuorinen, toimistosihteeri. 

 
Tilapäistyöntekijöinä toimivat: Erkki Syrjänen, Teuvo Koskinen, Suvi Pyyvaara ja Sini Pyyvaara  
 

4. Jäsenistö  
 
Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry:llä on jäseniä yhteensä 252 kpl: 222 osakaskuntaa, 13 kalastus-
aluetta, 16 kalastusyhdistystä tai -seuraa ja yksi yksityisvesialue. Yhteisöissä on noin 90 000 osa-
kasta / jäsentä.   
 

5. Tehdyt henkilötyökuukaudet ABC-mallin mukaisesti  
 
 
Taulukko 2. Tehdyt henkilötyökuukaudet ABC-mallin mukaisesti. 

 

 A-osio B-osio C-Osio Yht. 

2019            6,26 2,35 33,05 41,66 

2018            5,10 4,84 33,59 43,54 

2017 7,2 2,88 30,96 41,04 
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6. Järjestön talous  
 
Liikevaihtoa kertyi toimintavuonna 495 091,52 €, joka oli 18 % enemmän, kuin talousarviossa oli 
budjetoitu (420 000 €). Avustukset, jäsenmaksut ja muut tuotot mukaan luettuna kalatalouskeskuk-
sen tulot olivat vuonna 2019 yhteensä 557 275,77 €. Erityisesti kalastuslupien verkkokauppaväli-
tyksen kasvu sekä edellisestä vuodesta lisääntyneet istukasvälitys ja kalamarkkinapaikkojen myyn-
ti kasvattivat liikevaihtoa. Kalatalouskeskuksen palvelumyynti ja hanketoiminta oli suhteellisen vil-
kasta. 
 
Vastaavasti myös välitystoiminnan kulupuoli nousi. Suunnitelman mukaiset poistot ja useammalta 
vuodelta tehdyt luottotappioiden kirjaukset vaikuttivat tulosta alentaen. Kalatalouskeskuksen ai-
neettomien oikeuksien loput poistot tehdään vuonna 2020.  
 
Tilikauden varsinainen tulos ennen veroja oli positiivinen, 10 242,05 € (talousarvio 2019; 11 765 €). 
Tilikauden maksetut ennakkoverot ja vuoden 2018 veronpalautus 6100,44 € huomioituna tilikauden 
voitto oli 16 342,49 € (talousarvio 2019; 7 765 €). Taseen loppusumma vuoden lopussa oli 
111 153,43 €, josta omaa pääomaa oli 37 033,66 €.  
 
Alustavien näkymien mukaan yhdistyksen talouden odotetaan pysyvän hyvänä myös vuonna 2020, 
vaikkakin koronaepidemian takia kevään Tampereen kalamarkkinat jouduttiin perumaan. Vuoden 
2020 aikana kirjanpitoa kehitetään niin, että yhdistyksen varsinainen oma taloudellinen toiminta 
saadaan selkeämmin kuvattua myös tilinpidollisesti. 
 
Liitteessä 1 toimintavuoden tuloslaskelma ja talousarvio sekä vertailukausien tietoja. 
 

7. Kalavesien käyttö ja hoito, kalanpoikasten välitys  
 
Käynnisteltiin kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnittelua. Kalatalouskeskukselta tilattiin 4 käyt-
tö- ja hoitosuunnitelmaa (Kyrösjärven, Pirkkalan, Pälkäneen ja Ruoveden-Kuoreveden kalatalous-
alueet). Lisäksi käynnistettiin Kokemäenjoen yläosan käyttö- ja hoitosuunnitelman tekeminen työ-
ryhmän kanssa. 
 

Taulukko 4.  Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry:n toimittamat kalaistutukset 

 
Vuosi Järvitaimen 

(kg) 
Kirjolohi 
(kg) 

Karppi  
(kg) 

Kuha  
(kpl) 

Siika  
(kg) 

Ankerias  
(kpl 

Istutustapahtumia 
yht.  

2019 1277 3781 60 99279 1349 - 83 

2018 689 4636 51 85632 1195 - 92  

2017 902 3391 99 166031 1038 1500 130 

 
Kuhaistutukset ovat vähentyneet. Hyvien luonnonkantojen takia istutusten tarve on vähenty-
nyt/loppunut, ja valistus näyttää menneen yhä paremmin perille. Järvilohi-istukkaiden saatavuus oli 
huono. Muuten kysyntä ja tarjonta vastasivat melko hyvin toisiaan.   
 
Toteutettiin muutamia kalasto- ja kalastusselvityksiä. Valmistuneet raportit kts. kohta 14. Kalata-
louskeskus valvoi Tampereen kaupungin kala- ja velvoiteistutuksia. 
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8. Elinkeinokalatalous ja kalastusmatkailu 
 
Päivi Pyyvaara on Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen ammattikalastajat ry:n sihteeri. Annettiin kaupalli-
sille kalastajille henkilökohtaista neuvontaa ja avustettiin heitä lupa-asioissa. Pidettiin ammattika-
lastusyhdistyksen vuosikokous. 
 
Avustettiin ja tiedotettiin yrittäjiä ajankohtaisista asioista sekä välitettiin ulkomaalaisten asiakkaiden 
ja matkanjärjestäjien kyselyjä. Päivitettiin kuhamaa.fi- ja zanderland.fi-sivustoja sekä valtakunnal-
lista www.fishinginfinland.fi portaalia.   
 

9. Kalastusalue- ja kalatalousaluetoiminta 
 
Kalatalouskeskuksen asiantuntijat hoitivat kalastusalueiden lopettamiseen liittyvät tehtävät isän-
nöitsijän/selvitysmiehen vakanssien puitteissa 4 kalastusalueella. Kalatalouskeskuksen toimihenki-
lö valittiin toiminnanjohtajaksi viidellä kalatalousalueella; Kokemäenjoen yläosan, Pirkkalan, Ruo-
veden-Kuoreveden, Pälkäneen ja Suomenselän kalatalousalueet. Toiminnanjohtajan tehtävien ja 
käyttö- ja hoitosuunnitelmien laadinnan ohella toteutettiin kalatalousalueiden omia hankkeita.  
 

10. Osakaskuntatoiminta  
 
 
Osakaskunnille annettiin neuvontaa ja puheenjohtaja- ja sihteeripalveluiden piirissä oli vuonna 
2019 14 eri yhteisöä: Rautaveden läntinen, Kulo-Rautaveden, Anian, Hirvenniemen, Mälkilän-
Kinnalan, Roineen, Sappeen, Äimälän-Ruotsilan, Kuokkalan-Kuljun, Houhajärven-Rautaveden, 
Messukylän, Palhon, Nokian ja Saksalon osakaskunnat. Kirjapitopalvelun piirissä on kertomus-
vuonna yhdeksän yhteisöä.  
 
Mänttä-Vilppula-alueella pidettiin kahdeksan osakaskunnan kokoukset, missä päätettiin yhdistämi-
sestä ja Roineen alueella jatkettiin neuvotteluja toiminnan kehittämiseksi. Yhdistämisen myötä syn-
tyneitä uusia osakaskuntia avustetiin toiminnan käynnistämisessä, järjestäytymiskokouksen pitä-
misessä sekä vanhojen osakaskuntien toiminnan lopettamisessa. 
 

11. Nuorisotoiminta  
 
Kalamarkkinoiden yhteydessä järjestettyä nuorisopäivää on vietetty vuosittain keväällä ja syksyllä. 
Tavoitteena on tutustuttaa nuoret kalastusharrastukseen, monipuoliseen kalastoomme sekä joka-
miehenoikeuksiin. Pirkanmaan Kalatalouskeskuksen tärkein yhteistyökumppani nuorisotyössä on 
Suomen 4H-liitto. Kevään tapahtumaan osallistui 4H:n kutsumana Tampereen alakoulujen 3. luok-
kia. Myös muita koululuokkia ja päiväkoti-ikäisiä vieraili sekä kevään että syksyn kalamarkkinoilla. 
Nuorisopäivänä tapahtumaan osallistui myös Tampereen yliopiston normaalikoulun musiikkiluokka, 
jonka oppilaat soittivat ja lauloivat. Tapahtumissa oli tutustumassa kaikkiaan satoja lapsia. 
 

http://www.fishinginfinland.fi/


 
______________________________________________________________________________ 

12 
 

12. Kalastuksenvalvonta  
 
Hoidettiin tilaustyönä valvontaa Kyrösjärven, Pirkkalan, Pälkäneen ja Näsijärven kalatalousalueilla 
sekä Tampereen kaupungin vesialueilla.  
 
Järjestettiin Tampereella kalastuksenvalvojille kokeeseen valmistava koulutus kesäkuussa, tilai-
suuteen osallistui 13 henkilöä. Toisen asteen valvojakoulutus järjestettiin toukokuussa Tampereella 
UKK-instituutissa yhteistyössä Kalatalouden Keskusliiton kanssa. Tilaisuuteen osallistui 42 henki-
löä Pirkanmaalta ja muualta Suomesta. Lisäksi luennoitiin Joensuun valvontapäivässä. 
 
Kalatalouskeskuksen kehittämä sähköinen valvontatyökalu – Kalastuksenvalvoja-palvelu − on ai-
noa laatuaan Suomessa. Valvontatyökalulla on eri puolilla Suomea noin 100 käyttäjää, joille lähe-
tettiin palvelun uutiskirjeen ja opastettiin palvelun käytössä.. Sähköistä palvelua esiteltiin Joensuun 
ja Tampereen valvontakoulutuksissa ja siitä tiedotettiin eri sidosryhmille sähköpostilla ja myös 
muissa tilaisuuksissa. Valmisteltiin Erävalvoja-palvelua Metsähallitukselle, mikä ei kuitenkaan joh-
tanut palvelun rakentamistyön käynnistymiseen. 
 

13. Luvanmyynti  
 
Kalapassin verkkokaupassa (www.kalapassi.fi) oli vuoden 2019 lopussa 62 lupa-aluetta. Koko-
naismyynti sisältäen käteismyyntipisteiden kuittivihkomyynnin (229 lupaa; (-23 %; v. 2018) oli 
13 541 lupaa (+30 %; v. 2018) ja 223 795 € (184 942 € alv 0) (+11 %; v. 2018).  
 
Verkkokauppaan tulivat uusina lupa-alueina Harhalan-Kollolan, Hartolan-Äetsän, Hämeenkyrön 
Lopen, Jumiskon ok (Lappi), Lempiäniemen, Löytäneenjärven, Terälahden ja Ylistenjärven osa-
kaskunnat.  
 
Kalapassi+ käteismyyntijärjestelmä otettiin käyttöön Ikaalisissa (IS-Tarvike) ja Kyröskoskella (Ta-
varakeidas; liikkeen toiminta loppui syksyllä) Kyrösjärven ravustuslupien myynnissä ja vuoden lo-
pulla Sastamalassa Kokemäenjoen yläosan kalatalousalueen vesistöjen luvanmyynnin osalta (Vil-
lihinta). 
 

14. Edunvalvonta  
 
Avustettiin jäsenyhteisöjä vesioikeusprosesseissa, laadittiin muistutuksia ja vastineita (mm. Tavase 
ja puhdistamohankkeet). Avustettiin osakaskuntia maanmittaustoimituksissa.  
 

15. Tiedotus- ja julkaisutoiminta  
 
Jäsenistölle on lähetetty jäsenkirjettä Kalatalon uutiset, Ahvenposteja ja muita tiedotteita yhteensä 
7 kpl. Sähköpostikirjeitä lähetettiin jäsenistölle 250 osoitteeseen. Sosiaalisen median tilit avattiin 
Facebookiin, Instagramiin, Twitteriin, YouTubeen ja LinkedIniin. Kalatalouskeskuksen kotisivujen 
kautta osoitteesta www.kalatalo.fi ja muiden verkkosivujemme avulla tiedotus on ollut jatkuvaa ja 
saavuttanut laajalti kalatalouskentän ja sidosryhmän piirissä olevia henkilöitä. 
 
Kalatalouskeskuksella oli Tampereen Kalamarkkinoilla oma osasto, josta asiakkaille jaettiin esittei-
tä ja annettiin henkilökohtaista neuvontaa. Markkinoiden yhteydessä pidettiin tietoiskuja ja annettiin 

http://www.kalatalo.fi/
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haastatteluita. Kalamarkkinoiden tiedotusta tehostettiin teettämällä uusia tienvarsikylttejä, jotka 
sijoitettiin vilkkaille väylille 10 eri paikkaan.  
 
Laadittiin artikkeleita Suomen Kalastuslehteen sähköisistä työkaluista ja kuhan geneettisen selvi-
tyksen tuloksista. Lisäksi tiedotettiin mm. kalastuksen- ja ravustuksenvalvonnasta, Kalapassin 
verkkokaupasta, kuhatutkimuksista, valvontatyökalusta ja valtakunnallisesta kalastuspäivästä lähi-
alueen tiedotusvälineille. Annettiin haastatteluja radioille, TV:lle ja lehdille kalatalouteen liittyvissä 
kysymyksissä. Kotisivujen kävijämäärät: kalatalo.fi; kuhamaa.fi, zanderland.fi, kalapassi.fi yhteensä 
noin 258 000 kävijää ja 630 000 sivunavausta. 
 
Vuonna 2019 ilmestyneet julkaisut (tilaaja suluissa): 
 

- Kuhan luontainen lisääntyminen Ruovedellä vuosien 2012-2013 istutustauon aikaan (Ruoveden-
Kuoreveden kalastusalue) 

- Kuhakantojen geneettinen rakenne Pirkanmaan järvissä (7 kalastusaluetta) 
- Selvitys valtakunnallisen kalastuslupajärjestelmän uudistamisen vaikutuksista paikalliseen luvan-

myyntiin ja kalatalousyhteisöjen talouteen Pirkanmaalla (oma selvitys, 6 kalatalousaluetta mukana 
rahoittamassa). 

- Tampereen Pyhäjärven täplärapuselvitys vuonna 2019 (P-Savon Ely-keskus) 
 

16. Näyttelyt ja messut  
 
Järjestettiin Tampereen kalamarkkinat 26–28.4. ja 27.–29.9 Laukontorilla. Kokonaiskävijämäärä oli 
noin 60 000 henkilöä. Kalamarkkinoilla jaettiin esitteitä eri kalalajeista ja täplärapujen käytöstä. 
Kevään markkinoilla oli ennätyskalateema, syksyn markkinoiden teema oli kuha. Lisäksi osallistut-
tiin hankkeen yhteydessä Parkanon Erämessuille (kts. B-osa Hankkeet). 
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Liite 1.  

Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry       
T U L O S L A S K E L M A ja T A L O U S A R V I O  

  2017 2018 2019 Budjetti 2019 Budjetti 2020  

        

 LIIKEVAIHTO 451 535,51 502 145,34 495 091,52 418 000,00 418 000,00  

        

 Liiketoiminnan muut tuotot 64 317,58 71 642,41 62 184,25 64 775,00 67 875,00  

        

 Materiaalit ja palvelut -269 614,01 -296 579,99 -305 466,40 -221 700,00 -244 000,00  

        

 BRUTTOTULOS 246 239,08 277 207,76 251 809,37 261 075,00 241 875,00  

        
Henkilöstökulut       

 Työntekijöiden palkat ja palkkiot -133 091,53 -136 342,90 -147 183,09 -146 500,00 -139 000,00  

 Eläkekulut -24 260,97 -24 148,08 -25 336,62 -27 500,00 -29 000,00  

 Muut henkilösivukulut -3 928,90 -1 550,41 -2 941,25 -4 400,00 -2 000,00  

        

 Henkilöstökulut -161 281,40 -162 041,39 -175 460,96 -178 400,00 -170 000,00  

  
    

  
Poistot ja arvonalentumiset       

 Suunnitelman mukaiset poistot -4 374,70 -4 220,52 -4 104,89 -1 500,00 -1 200,00  

        
Liiketoiminnan muut kulut       
Vapaaehtoiset henkilöstösivukulut       

 Vapaaehtoiset henkilöstösivukulut -1 290,58 -3 099,06 -1 699,96 -1 350,00 -3 650,00  

 Toimitilakulut -9 731,35 -17 922,26 -16 457,30 -15 560,00 -16 700,00  

 Ajoneuvokulut -513,34 -611,94 -161,85 -500,00 -500,00  

 Atk-laite ja -ohjelmistokulut -3 617,97 -13 631,05 -9 558,54 -4 000,00 -8 000,00  

 Muut kone- ja kalustokulut 0,00 -61,09 0,00 -500,00 -100,00  

 Matkakulut -16 177,19 -14 221,06 -12 110,24 -11 000,00 -15 000,00  

 Markkinointikulut -16 677,49 -28 445,28 -4 961,70 -12 500,00 -7 500,00  

 Hallintopalvelut -1 586,85 -3 580,12 -1 719,22 -500,00 0,00  

 Muut hallintokulut -14 950,24 -21 360,29 -12 390,26 -14 700,00 -14 500,00  

  
    

  
Muut liikekulut       

 Luottotappiot -669,52 0,00 -2 706,86 0,00 0,00  

        

 Liiketoiminnan muut kulut -65 214,53 -102 932,15 -61 765,93 -60 610,00 -65 950,00  

  
    

  

 LIIKEVOITTO (TAPPIO) 15 368,45 8 013,70 10 477,59 20 565,00 4 725,00  

  
    

  
Rahoitustuotot ja -kulut       

 Muut korko- ja rahoitustuotot, muilta 188,07 97,51 115,97 0,00 0,00  

        
Korkokulut ja muut rahoituskulut, muille       

        

 Rahoitustuotot ja -kulut -235,27 -665,01 -235,54 -500,00 0,00  

        

 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 15 133,18 7 348,69 10 242,05 20 065,00 4 725,00  

        

 Tuloverot -11 947,85 -6 663,77 6 100,44 -4 000,00 -945,00  

 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 3 185,33 684,92 16 342,49 16 065,00 3 780,00  

 


