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Aiheet: 
 

• Osakaskuntien toimintaohjeet pandemian 
aikana 
 

• Rantojen vesikasvillisuuden niitto 

• Kalastuksenvalvonta 2020 

• Uutisia hankkeistamme 

• Kalatalousalueiden käyttö- ja 
hoitosuunnitelmat 

• Kalaistutukset vuonna 2020 

• Tiedoksi jäsenmaksuista 

 
Pandemian takia toimistomme on suljettu, mutta 
asiakaspalvelu toimii normaalisti puhelimitse, 
sähköpostilla, internetsivuilla sekä sosiaalisessa 
mediassa. Teemme etätöitä ja toiminta jatkuu 
normaalisti lukuun ottamatta fyysisiä 
kokoontumisia. 
 
Yhteystietoja kaivataan edelleen!  
Toivomme, että kaikki jäsenemme ilmoittaisivat 
yhteystietonsa toimistollemme.  
Erityisesti toivomme sähköpostiosoitteita, sillä 
jatkossa osa tiedotteistamme toimitetaan vain 
sähköpostilla. Tietonne voitte toimittaa 
sähköpostilla osoitteeseen: 
anu.niinikorpi@kalatalouskeskus.fi 
 
 
 

 

 
 
Osakaskuntien toimintaohjeet 
pandemian aikana 
 
Koko yhteiskuntamme on nyt tilanteessa, jota 
kukaan ei osannut arvata alkuvuonna. Ainahan 
talvisin on kärsitty erilaisista influenssa-aalloista, 
mutta tämä tuli olemaan erilainen. 
Poikkeukselliseksi sen tekee erityisesti sen 
vaarallisuus iäkkäille ihmiselle, riski kasvaa kun 
kyseessä ovat 50 täyttäneet ihmiset. 
Riskiryhmään luokitellaan jo kaikki 70 täyttäneet 
terveetkin henkilöt. Nyt sovellamme päivittäin 
erilaisia rajoituksia ja ohjeita, miten tulisi toimia 
tässä tilanteessa. Tähän alle on kerätty neuvoja, 
miten toimia osakaskunnissa. Tarvittaessa voitte 
ottaa yhteyttä Länsi-Suomen 
Kalatalouskeskukseen asiantuntija Tero Ylikylään 
(puh. 0400 590 251) lisäneuvoja saadaksenne. 
 
Poikkeuslaki ohittaa osakaskuntien säännöt sekä 
Yhteisaluelain määräykset. Periaatteessa 
osakaskunnat, joiden osakkaiden kokonaismäärä 
on alle 10, olisi mahdollista pitää fyysisiä 
kokouksia. Kuitenkin osakkaiden tasapuolisuuden 
takia suosittelemme, että kokoukset siirretään 
ajankohtaan, kunnes koronapandemia on ohitse. 

https://kalatalouskeskus-my.sharepoint.com/personal/outi_kaski-laakso_kalatalouskeskus_fi/Documents/Microsoft%20Teamsin%20keskustelutiedostot/anu.niinikorpi@kalatalouskeskus.fi
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Mikäli osakaskunta haluaa, voi se lähettää 
osakkaille tiedon, että sääntömääräinen 
vuosikokous siirretään myöhemmin 
ilmoitettavaan, säännöistä poikkeavaan, 
ajankohtaan.  
 

 
 
HOITOKUNNAN ROOLI 
Tässä tilanteessa hoitokunta jatkaa toimintaansa 
ja hoitokunnan puheenjohtajan valtuudet ovat 
tallella. Yhteisaluelain mukaisesti näin toimitaan 
siihen asti, kunnes seuraavan vuosikokouksen 
päätökset ovat lainvoimaisia (tämä ei tarkoita 
tilanteita, joissa ei toimita ja jätetään asiat 
hoitamatta). Nyt tilanne on poikkeava ja voidaan 
menetellä niin, että nykyinen hoitokunta jatkaa 
asioiden hoitamista. Tämähän on myös 
osakaskunnan osakkaiden etu. 
 
MITÄ HOITOKUNNAN KUULUU TEHDÄ? 
- hoitokunta laatii kirjanpidon ja tilinpäätöksen 
vuodelta 2019 
- hoitokunta huolehtii toiminnantarkastuksen 
suorittamisesta 
- hoitokunta tekee veroilmoituksen 
- valmistelee toimintakertomuksen ja 
toimintasuunnitelman 
- hoitaa kaikki ”juoksevat” eteen tulevat asiat 
- tarvittaessa järjestää kalastuslupien myynnin ja 
kalastuksen valvonnan noudattaen jo 

vakiintunutta käytäntöä, jos päätöksiä vuotta 
2020 varten ei ole tehty jo vuonna 2019. 
- tarvittaessa hoitokunta pitää puhelin- ja 
sähköpostikokouksia, joista laaditaan 
päätöspöytäkirja 
- toimii muutoinkin jo osakaskunnalle 
vakiintuneiden toimintatapojen mukaisesti 
- vastaa pyydettyihin lausuntoihin ja edustaa 
osakaskuntaa tarvittaessa 
 
MITÄ HOITOKUNTA EI TEE 
- hoitokunta ei tee erillisiä sopimuksia, jos ne 
vaativat sääntöjen mukaan osakaskunnan 
kokouksen päätöksen. Varsinkaan sellaisissa 
tapauksissa, joiden tekemiseen vaaditan 
Yhteisaluelain 15§ 2momentin mukaiset 
enemmistöt. 
 
 

Rantojen vesikasvillisuuden niitto 
 
Tehokkain niittoaika on heinä-elokuun aikana, 
mikäli niitto toteutetaan vain kerran kesässä. Jos 
niitetään kesän aikana useammin, aloitetaan 
niitto kesäkuun lopulla juuri ennen kukintaa. 
Seuraavat niitot toteutetaan 3-4:n viikon välein. 
Kasvi leikataan niin läheltä pohjaa kuin 
mahdollista. 
 
MOSAIIKKIA KALASTOLLE 
Niitto kannattaa toteuttaa niin, että avovesi ja 
kasvillisuussaarekkeet vaihtelevat. Näin niitto 
hyödyttää myös kalastoa antaen suojapaikkoja 
eläinplanktonille ja muille pieneliöille sekä 
pienille ja suurille kaloille. Erityisesti hauet 
hyötyvät mosaiikkimaisesta vaihtelusta. Rakenne 
lisää veden vaihtuvuutta, mutta suojaa pohjan 
sedimentin sekoittumiselta vesimassaan. 
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PARTUROINNISSA MALTTI ON VALTTIA. 
Vesikasvien juurakot sitovat valuma-alueelta 
tulevaa kiintoainetta pohjaan sekä estää sen 
sekoittumista vesimassaan mm. aallokon 
vaikutuksesta. Jos rantavyöhyke poistetaan 
kasvillisuudesta liian rajulla otteella, voi 
seurauksena olla entistä sameampi vesi, 
voimakkaammat leväkukinnat sekä limoittuvat 
kalapyydykset. 
 

 
 
MITÄ KANNATTAA NIITTÄÄ? 
Ilmaversoiset ruokot, kortteet ja kaislat häviävät 
kokonaan niittämällä ne läheltä pohjaa 
muutaman kerran. Kelluslehtiset lumpeet ja 
ulpukat sen sijaan kasvavat uudelleen vahvan 
juurakkonsa ansiosta. Pysyvään poistoon tepsii 
vain juurakoiden poisto. Uposkasvit kuten 
ahvenvita ja karvalehti eivät katoa niittämällä, 
vaan kasvavat palasista uudelleen. Uposkasveja 
voidaan paikallisesti haravoida ja nuotata. 
Kaikki niitetty kasvimateriaali on kerättävä 
vesistöstä pois ja kuljetettava kauas rannasta, 
jotta ravinteet eivät valu takaisin veteen ja 
aiheuta uusia leväkukintoja.  
 
 
 
 
 
Kun on koneellisesta niitosta kysymys, niin: 
 

1. Ota yhteyttä naapureihin, vesialueen 
omistajaan ja kunnan ympäristönsuojelusta 
vastaavaan virkamieheen.  
2. Käytä asiantuntijaa arvioidessasi sopivaa 
poistotapaa ja ajankohtaa. 
3. Selvitä sopiva käyttötapa tai läjityspaikka 
poistetulle kasvimateriaalille. 
4. Selvitä, onko kunnostettavaksi tarkoitetulla 
alueella tai sen läheisyydessä esimerkiksi erityisiä 
luontoarvoja tai vedenkäyttöä, joka tulisi ottaa 
huomioon ennen niittoa. 
5. Ilmoita asiasta kirjallisesti ELY-keskukselle 
ruoppaus- tai niittoilmoituslomakkeella. 
 
KUKA HOITAA? 
Mikäli osakaskunnassa ei löydy innokkaita 
toimijoita, osakaskunta voi tilata palvelun meiltä. 
Hoidamme hankkeen suunnittelun ja toteutuksen 
alusta loppuun toivomallanne tavalla. Kysykää 
meiltä tarjousta, teemme sen mielellämme! 
Tarjous ei sido teitä tilaamaan kyseistä palvelua. 
 
Lähteenä on käytetty ymparisto.fi -sivustolta 
löytyviä ohjeita vesistöjen kunnostamisesta. 
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Kalastuksenvalvonta 2020 
 
Kevät on jo ovella ja aurinko alkaa vähitellen 
lämmittää rantavesiä. Alkava kalastuskausi tietää 
myös kalastuksenvalvonnalle kiireistä kevättä. 
Kaikkien 18-64 vuotiaiden onkin hyvä muistaa 
maksaa kalastonhoitomaksu ennen kalaan 
lähtemistä. Kalastonhoitomaksun maksettuaan 
voi kalastaa yhdellä vavalla lähes koko maassa 
kielto- ja erityislupa-alueita lukuun ottamatta. 
Useammalla vavalla kalastukseen, 
pyydyskalastukseen ja muuhun kalastukseen sekä 
ravustukseen tarvitaan lisäksi aina vesialueen 
omistajan lupa. Lupa taskussa kalastus on 
rennompaa ja ennen kaikkea voi välttää nolon 
tilanteen kalastuksenvalvojan osuessa paikalle. 
Pilkkiminen, mato-onginta ja silakan litkaus ovat 
edelleen maksuttomia jokamiehen oikeuksia. 
 
Länsi-Suomen Kalatalouskeskus teki viime vuonna 
aktiivisesti valvontaa sekä meri- että jokialueilla. 
Positiivinen havainto oli, että 
kalastonhoitomaksut olivat pääsääntöisesti 
kunnossa muutamia poikkeuksia lukuun 
ottamatta. Eniten parannettavaa jäi pyydysten 
merkinnässä; muista käyttää riittävän suurta 
merkkiä ja merkitä pyydykseen nimi ja 
yhteystiedot! 
 
Tiesitkö että kalastuksenvalvontaa voidaan 
järjestää myös tilauksesta halutussa kohteessa 
avaimet käteen -periaatteella? Valvontapäivän 
hintaan voi vaikuttaa esimerkiksi tarjoamalla 
oman veneensä valvojan käyttöön tai tilaamalla 
valvojan yhdessä toisen lähellä sijaitsevan 
osakaskunnan kanssa. 
Esimerkki hinnasta: 4 h valvontatapahtuma 
yhdellä valvojalla 240 € plus matkakulut ja 
päiväraha. Lisätunnit 50 e/h. Veneen käyttö 150 
e/ tilaus sekä polttoainekulut. Kaikki edellä 
mainitut hinnat sisältävät alv 24 %. 

Ota yhteyttä ja räätälöidään juuri teidän 
tarpeisiinne sopiva paketti! 
 
Uutisia hankkeistamme 
 
KAUPALLISTEN KALASTAJIEN TIEDOTUS- JA 
KOULUTUSRISTEILY 
 
Vuosittainen seminaari järjestettiin vuonna 2020 
jo kahdeksattatoista kertaa ja tällä kertaa Länsi-
Suomen Kalatalouskeskus sai vuorostaan 
järjestelyvastuun perinteikkään 
koulutustilaisuuden järjestämisestä. 
Hankkeen tavoitteena on välittää ajankohtaisia 
asioita ja uutta tietoa kalastajille sekä 
sidosryhmille. Hankkeessa projektipäällikkönä 
toimi Anu Niinikorpi. 
 
Päivän teemat käsittelivät ammattikalastuksen 
asemaa yhteiskunnassa, kalastajien 
työhyvinvointia, uutta teknologiaa, 
kalastusyrityksen toiminnan monipuolistamista 
sekä rannikkokalastuksen mahdollisuuksia 
sopeutua tulevaisuuteen. Laivaseminaariin 
osallistui 100 henkilöä, joista 55 oli 
ammattikalastajia. Muut osallistujat edustivat 
kalataloushallintoa, tutkimusta, 
neuvontajärjestöjä, kalatukkuja ja muita 
sidosryhmiä. Esitelmät videoitiin ja julkaistiin 
tilaisuuden jälkeen. Ne ovat katsottavissa 
YouTubessa Länsi-Suomen Kalatalouskeskuksen 
kanavalla. Linkit videoihin ja päivän esityksiin 
löytyy osoitteesta 
www.kalatalouskeskus.fi/kaupallisten-kalastajien-
tiedotus-ja-koulutusristeily-2020/ 
 
Hanke sai tukea Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastosta Varsinais-Suomen ELY-
keskukselta Selkämeren ja Pyhäjärven 
kalatalouden toimintaryhmän toimintaan 
myönnetystä määrärahasta. 

https://kalatalouskeskus-my.sharepoint.com/personal/outi_kaski-laakso_kalatalouskeskus_fi/Documents/Microsoft%20Teamsin%20keskustelutiedostot/www.kalatalouskeskus.fi/kaupallisten-kalastajien-tiedotus-ja-koulutusristeily-2020/
https://kalatalouskeskus-my.sharepoint.com/personal/outi_kaski-laakso_kalatalouskeskus_fi/Documents/Microsoft%20Teamsin%20keskustelutiedostot/www.kalatalouskeskus.fi/kaupallisten-kalastajien-tiedotus-ja-koulutusristeily-2020/
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Kuvassa Kari Ranta-ahon esitelmää kuuntelemassa täysi 
salillinen ammattikalastajia ja sidosryhmien edustajia 
ammattikalastajaristeilyllä 
 
MUITA MENEILLÄÄN OLEVIA HANKKEITA 
 
Kalatalouskeskuksella on parhaillaan meneillään 
lukuisia mielenkiintoisia ja innovatiivisia 
hankkeita, joihin on saatu rahoitusta joko 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta tai ELYn 
kalastonhoitomaksuvaroista. Tällä hetkellä 
useampi hankkeista liittyy kaupalliseen 
kalastukseen, mutta teemme aktiivisesti työtä 
myös kalastusharrastuksen edistämiseksi ja 
yleisen kalatietouden lisäämiseksi. 
Jo viime vuonna alkaneessa hankkeessa 
“Ammattikalastus- ja kotimainen kala tutuksi 
lapsille ja nuorille” edistetään kotimaisen kalan 
käyttöä kalaruokakursseilla ja tehdään retkiä 
ammattikalastajien luo. Hankkeen vastuuhenkilö 
on Anu Niinikorpi. 
 
Hanke on jo tässä vaiheessa onnistunut 
edistämään kotimaisen kalan näkyvyyttä, mutta 
myös samalla yhdistyksen näkyvyyttä, sillä se on 
herättänyt mukavasti huomiota mediassa. 
Hankkeen julkaisut ovat saaneet erittäin runsaasti 
näkyvyyttä Facebookissa ja Instagramissa (lähes 
10 000 näyttökertaa) ja lisäksi siitä on kirjoitettu 
ainakin Turun Sanomissa ja Rannikkoseudussa 
(Naantalin ja Raision alueen paikallislehti). 
Hankkeen oli tarkoitus päättyä kesäkuussa, mutta 
kevään retkien siirryttyä sille on haettu 
jatkoaikaa. 

Mielenkiintoinen hanke on juuri käynnistymässä 
oleva “Drone ammattikalastuksen apuna”, jossa 
vastuuhenkilönä on Petri Rannikko. Hankkeessa 
selvitetään miehittämättömän lennokin (drone) 
käyttömahdollisuuksia kalastuksen apuna, sekä 
esitellään sen ominaisuuksia ja mahdollisia 
käyttökohteita kalastajille. Mahdollisia kohteita 
missä drone voisi olla kalastuksen hyödyksi on 
pyydysten virityksen ja kunnon tarkistaminen, 
pyydyksessä olevan saaliin määrän selvittäminen, 
pyyntipaikkojen tarkempi havainnointi ja 
pyydysten sijoittelu, hylkeiden havainnointi ja 
karkottaminen pyydyksiltä jne. Tästä hankkeesta 
syntyy varmasti hienoa kuva- ja videomateriaalia, 
joten kannattaa seurata kalatalouskeskuksen 
somekanavia, Facebookia, Instagramia ja 
YouTubea. 
 
Parhaita tapoja viestiä suurelle yleisölle 
selvitellään hankkeessa “Näkyvyyttä 
elinkeinokalataloudelle YouTubessa” 
(vastuuhenkilö Lauri Rantanen). Tulevaisuuden 
kalastajat puolestaan kartoittaa mahdollisuuksia 
järjestää Saaristomerellä ja Selkämerellä mestari-
kisälli -koulutusta uusien ammattikalastajien 
tavoittamiseksi (vastuuhenkilö Petri Rannikko).  
 
“Kalastuksenvalvonnan viranomaisyhteistyö” -
hankkeessa parannetaan kalatalousalueiden, 
poliisin ja merivartioston yhteistyötä 
(vastuuhenkilö Olli Ylönen) ja “Kalavesien hoito 
näkyväksi” hankkeessa avustettiin 
kalatalousalueita kotisivujen laatimisissa, logon 
suunnittelussa ja lisäksi asiantuntijamme 
jalkautuvat kala-alan tapahtumiin, kuten 
messuille tiedottamaan muun muassa vesialueen 
omistuksesta ja kalastonhoitomaksuvarojen 
käytöstä (vastuuhenkilö Outi Kaski-Laakso). 
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Kalatalousalueiden käyttö- ja 
hoitosuunnitelmat 
 
Länsi-Suomen Kalatalouskeskus on saanut 
tehtäväkseen Lounais-Suomen, Kustavin-
Uudenkaupungin, Sirppujoen, Kokemäen, Porin ja 
Karvianjoen kalatalousalueen käyttö- ja 
hoitosuunnitelmat. Niissä luodaan aika yleisellä 
tasolla suuntaviivat kalatalousalueen tavoitteille 
ja toiminnalle seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. 
 
Työ on alkanut viime vuoden puolella 
kalastuksenvalvontasuunnitelmien teolla, ja 
jatkuu paraikaa perustietojen keräämisellä ja itse 
suunnitelmien kirjoittamisella. Suunnitelmien 
tekemiseen osallistuu Kalatalouskeskuksen 
työntekijöistä ainakin kalastusbiologi Olli Ylönen 
(Lounais-Suomi, Karvianjoki ja Pori), 
toiminnanjohtaja Petri Rannikko (Kustavi-
Uusikaupunki), hydrobiologi Outi Kaski-Laakso 
(Sirppujoki ja Kokemäki), ja iktyonomi Anu 
Niinikorpi (Pori). Lisäksi esimerkiksi karttojen 
tekemiseen saadaan ulkopuolista apua. 
 
Suunnitelmiin liittyen jo keväällä oli tarkoitus 
järjestää alueiden vesienomistajien 
kuulemistilaisuuksia, mutta vallitsevassa 
tilanteessa se on käynyt mahdottomaksi. Osittain 
siitä syystä ainakin Lounais-Suomen 
kalatalousalue on päättänyt lähettää keväällä 
vedenomistajille kyselykaavakkeen lisätietojen 
saamiseksi. Kuulemistilaisuuksia Varsinais-
Suomessa ja Satakunnassa päästään toivottavasti 
pitämään syksyllä. 
 
Kirjoitustyön pitää nykyisen lain mukaan 
valmistua vuoden 2020 aikana käytännössä 
loppusyksyyn mennessä, joten kiirettä pitää. 
Ennen kuin Varsinais-Suomen ELY-keskus voi 
suunnitelmat hyväksyä, ne pitää vielä käsitellä 
alueellisessa kalatalouden yhteistyöryhmässä. 

Siinä ovat edustettuina kaikkien 
kalatalousalueiden lisäksi vapaa-ajan ja 
kaupallisen kalastuksen sekä kalastusoppaiden ja 
luonnonsuojelun järjestöt. 
 
Kalaistutuksen vuonna 2020 
 
Kalanpoikasten istutuksia jatketaan koko 
toimialueella normaalisti. Keväällä istutettavia 
lajeja ovat mm. taimen ja hauki. Kuhien ja siian 
toimitukset alkanevat syyskuun alkupuolelle.  
 
Lisätietoja: 
Kimmo Puosi/ Satakunta 
P. 0500 822 181 
 
Lauri Rantanen/ Varsinais-Suomi 
P. 040 545 8628 
 
Tiedoksi jäsenmaksuista 
 
Jäsenmaksun suuruus päätetään 
vuosikokouksessa. Koronavirustilanteen takia 
kokouksen ajankohdasta ei vielä ole tietoa, mutta 
jäsenmaksulaskut tullaan lähettämään 
mahdollisimman pian sen jälkeen. 
Jäsenmaksuissa kokeiltiin uutta käytäntöä vuonna 
2019, ja lähetimme tilisiirtolomakkeen 
jäsenkirjeen yhteydessä. Uudistus aiheutti 
sekaannuksia, ja jäsenistöltä saadun palautteen 
perusteella vuonna 2020 lähetämme kullekin 
jäsenelle omalla viitenumerolla laskun 
jäsenyydestä. 
 
Keväisin etätyöterveisin, 
kalatalouskeskuksen väki 
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