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Länsi-Suomen Kalatalouskeskuksen uutiskirjeessä kerrotaan 
paikallislähtöisesti ajankohtaisia asioita kalataloudesta sekä yhdistyksen 
kuulumisia. Länsi-Suomen kalatalouskeskus on alueellinen kalatalouden 
neuvontajärjestö, jonka toimialue on Satakunta ja Varsinais-Suomi.  

Julkaisu on suunnattu yhdistyksen jäsenistölle sekä kaikille 
kalatalousasioista kiinnostuneille. Se julkaistaan kahdesti vuodessa 
kalatalouskeskuksen kotisivuilla, ja on myös tilattavissa omaan 
sähköpostiin. Jäsenjärjestöillemme lähetetään uutiskirjeen paperiversio 
jäsenpostin yhteydessä. 

Uutiskirjettä rahoitetaan kalastonhoitomaksuvaroista. 

Antoisia lukuhetkiä! 

Kala-aviisi 1/2021

Sisältö: 
Kalatalouskeskuksessa 
tapahtunutta, 
toiminnanjohtaja Petri 
Rannikko 

Lakimuutokset liittyen 
osakaskuntien, 
kalatalousalueiden ja 
yhdistysten kokouksiin 

Kalatalousalueiden käyttö- 
ja hoitosuunnitelmat 
kalastusbiologi Olli Ylönen 

Hanke: Ura aukeaa 
kalataloudessa 
kalastusmestari Lauri 
Rantanen 

Hanke: Säädösviidakon 
käsikirja kaupalliselle 
kalastajalle 
Opiskelija Johan Niskanen 

Hanke: Satakunnan 
jokitalkkari 
Kalastusmestari Kimmo 
Puosi 

Palvelut osakaskunnille ja 
jäsenistölle 
Asiantuntija, iktyonomi Anu 
Niinikorpi 

Aviisin vieraskynä: 
Kalatalousalueet ja 
osakaskunnat kalastuksen 
kehittäjinä 
Kalatalousaktivaattori Mika 
Halttu 

Ohjeet kalanpoikasten 
tilaamiseksi 

www.kalatalouskeskus.fi 

UUSI POIKKEUSLAKI VOIMAAN 08.05.2021 KOSKIEN YHDISTYKSIÄ 
(KALATALOUSALUEET, KALATALOUSKESKUKSET JA MUUT 
YHDISTYSTOIMIJAT)  

MYÖS OSAKASKUNTIEN KOKOUKSIA MAHDOLLISTA SIIRTÄÄ. 

Katso lisää sivulta 4.  

http://www.kalatalouskeskus.fi/
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Kalatalouskeskuksessa tapahtunutta 

Länsi-Suomen kalatalouskeskuksen toinen koronakevät on sujunut edellisen kevään tapaan. 
Tapahtumia ja kokoontumisia on jouduttu perumaan tai siirtämään mahdollisuuksien mukaan 
sähköiseen ympäristöön. Vuoden 2021 vuosikokouksemmekin, joka tulisi pitää keväällä, odottaa 
kokoontumisrajoitusten purkamista. Samaan on päätynyt moni kalatalousalue ja osakaskunta. 
Toivottavasti saamme kuitenkin epidemiaa hillittyä niin, että loppukesällä pystyisimme kokoukset 
pitämään. 

Kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat ovat kaikilla alueilla työn alla. Suunnitelmissa on 
linjattavana tärkeitä asioita pitkäksi aikaa, joten ne tulisi käsitellä ja keskustella laajapohjaisesti. 
Pelkkien kyselyjen ja etäpalaverien kautta valmistelu jää helposti liian pintapuoliseksi esimerkiksi 
mietittäessä kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvia alueita tai kalastusrasituksen määrää alueen 
eri osissa. Lähes kaikkiin suunnitelmiin voi vaikuttaa ainakin vastaamalla kotisivuilta löytyviin 
kyselyihin tai ottamalla suoraan yhteyttä suunnitelman laadintaan. Näin korona-aikana se on 
entistäkin tärkeämpi tapa osallistua, sillä suunniteltuja tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia on pystytty 
järjestämään hyvin rajoitetusti.  

Kalatalouskeskuksen Porin toimipiste suljettiin 1.5. alkaen ja toiminnot keskitettiin Turkuun. 
Palvelumme ovat edelleen Satakuntalaisten saavutettavissa aiempaan tapaan ja tarvittaessa myös 
paikan päällä vaikka kiinteää toimistoa ei enää olekaan. Olemme myös koronan siivittämänä 
joutuneet kehittämään etäyhteyksien kautta toimimista ja se tehostuu entisestään.  

kevätterveisin 

Petri Rannikko 
toiminnanjohtaja 
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Tiesitkö että kalastuksenvalvontaa 
voidaan järjestää myös tilauksesta 
halutussa kohteessa avaimet käteen-
periaatteella? Valvontapäivän hintaan 
voi vaikuttaa esimerkiksi tarjoamalla 
oman veneensä valvojan käyttöön tai 
jakamalla kuluja toisen osakaskunnan 
kanssa. Tämä kannattaa huomioida 
kalastuksen valvonnan järjestelyistä 
päätettäessä. 

Ota yhteyttä ja räätälöidään juuri teidän tarpeisiinne sopiva paketti! 
Lisätietoja: kalastusmestari Lauri Rantanen 

Kalatalouskeskus palvelee 

Petri Rannikko, toiminnanjohtaja (puhelin 050-366 3650) 
Elinkeinokalatalous, hallinto, hanketoiminta, Kustavin-Uudenkaupungin kalatalousalue ja Sirppujoen 
kalatalousalue 

Anu Niinikorpi, iktyonomi (puhelin 040-0878718)  
Jäsenasiat, osakaskuntatoiminta, kehittämishankkeet, taloushallinto, Porin kalatalousalue, Eurajoki-
Lapinjoen kalatalousalue 

Olli Ylönen, kalastusbiologi (puhelin 040 578 6890) 
Kalavesien hoito, tutkimukset ja koekalastukset, kalastuksenvalvonta, Lounais-Suomen kalatalousalue, 
Karvianjoen kalatalousalue, Kokemäen kalatalousalue 

Lauri Rantanen, kalastusmestari (puhelin 040-545 8628) 
kalanpoikasten tilaukset ja istutukset Varsinais-Suomi, kalastuksenvalvonta, Turun kalamarkkinat, viestintä 

Kimmo Puosi, kalastusmestari (puhelin 050-082 2181) 
kalanpoikaset tilaukset ja istutukset Satakunta, jokitalkkari-hanke, virtavesikunnostukset, Harjavallan 
emokalapyynti ja hautomo 

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kalatalouskeskus.fi 
Henkilöiden uudet vastuualueet toukokuusta 2021 alleviivattuna 

mailto:etunimi.sukunimi@kalatalouskeskus.fi
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Lakimuutokset liittyen osakaskuntien, 
kalatalousalueiden ja yhdistysten 
kokouksiin 
Lauantaina 8.5.2021 on tullut voimaan väliaikainen laki, joka sallii siirtää sääntömääräiset 
kokouksen pidettäväksi syyskuun 2021 loppuun mennessä. 

Laki on sisällöltään lähes identtinen aikaisemman yhdistyksiä koskevan poikkeuslain kanssa sillä 
poikkeuksella. Laki sisältää aikaisemman lain mukaisesti mahdollisuuden muun muassa 
etäyhteyden järjestämisen jäsenen osallistumista varten, vaikka tällaista menettelyä ei ole 
sallittu yhdistyksen säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten yhdistyslain 30 
§:ssä tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä. Lisäksi hallituksen päätöksellä voidaan sallia, että
asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä yhdistyksen kokouksessa. Hallitus voi päättää,
että kesäkuun 2022 loppuun mennessä järjestettävään yhdistyksen kokoukseen osallistumisen
edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka
voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä
ilmoittautumispäivästä.
Laki on voimassa aikavälillä 08.05.2021-30.06.2022.
Viite: Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista,
osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista

Osakaskuntien kokousten järjestäminen 

Osakaskunnan kokous voidaan lakien ja osakaskunnan sääntöjen tai ohjesäännön estämättä 
järjestää etäyhteydellä tai sähköpostilla. 
Jos kokous on osakaskunnan sääntöjen tai ohjesäännön mukaan pidettävä ajankohtana, jona 
sovelletaan covid-19 -epidemiasta aiheutuvia kokoontumis- tai liikkumisrajoituksia, eikä 
kokousta voida järjestää esimerkiksi etäyhteydellä, kokous voidaan säännöistä huolimatta 
siirtää pidettäväksi niin pian kuin se on mahdollista rajoitusten päättymisen jälkeen. 

Viite: Laki yhteismetsälaissa ja yhteisaluelaissa tarkoitettujen osakaskuntien kokousten sekä 
eräiden poronhoitolaissa tarkoitettujen kokousten väliaikaisesta järjestämisestä 301/2020 
Tällä hetkellä (toukokuun alku) laki on voimassa 30.6.2021 asti. Hallituksen esitys on annettu jo 
kuitenkin laista, joka pidentää tämän voimassaoloa 31.12.2021 asti 
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Kalatalousalueiden käyttö- ja 
hoitosuunnitelmat valmistuvat syksyyn 
mennessä 

Länsi-Suomen Kalatalouskeskus on saanut tehtäväkseen Lounais-Suomen, Kustavin-
Uudenkaupungin, Sirppujoen, Kokemäen, Porin ja Karvianjoen kalatalousalueen käyttö- ja 
hoitosuunnitelmat. Niissä luodaan yleisellä tasolla suuntaviivat kalatalousalueen tavoitteille 
ja toiminnalle seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Tarkemmat toimet kirjataan 
kalatalousalueiden vuosittaisiin toimintasuunnitelmiin. 

Suunnitelmien tekemiseen saatiin pandemian ansiosta vuosi lisäaikaa, joten niiden pitää 
valmistua vuoden 2021 aikana. Ennen kuin Varsinais-Suomen ELY-keskus voi suunnitelmat 
hyväksyä, ne pitää ensin hyväksyä kalatalousalueen kokouksessa ja käsitellä alueellisessa 
kalatalouden yhteistyöryhmässä. Siinä ovat edustettuina kaikkien kalatalousalueiden lisäksi 
vapaa-ajan ja kaupallisen kalastuksen sekä kalastusoppaiden ja luonnonsuojelun järjestöt. 

Käyttö- ja hoitosuunnitelmien laadintaan osallistuu Kalatalouskeskuksen työntekijöistä 
kalastusbiologi Olli Ylönen (Lounais-Suomi, Karvianjoki, Pori, Kokemäki), toiminnanjohtaja 
Petri Rannikko (Kustavi-Uusikaupunki, Sirppujoki), ja iktyonomi Anu Niinikorpi (Pori, 
Kokemäki, Sirppujoki). Lisäksi karttoja kaikille alueille on tehnyt maantieteilijä Ohto Nygren. 

Kirjoitustyötä on luonnollisesti tehty monien muiden töiden ohella, mutta nyt osa 
suunnitelmista rupeaa olemaan jo lähes valmiita. Ainakin Lounais-Suomen ja Karvianjoen 
kalatalousalueiden suunnitelmat tulevat kaikkien halukkaiden kommentoitaviksi 
Kalatalouskeskuksen nettivisuille (kalatalouskeskus.fi/kalatalousalueet) ennen heinäkuun 
kesälomia. Myös muut suunnitelmat tulevat aikanaan samoille sivuille näytille. 

Paikallistiedon keräämiseksi oli tarkoitus järjestää useita alueiden vesienomistajien 
kuulemistilaisuuksia, ja joka alueella ainakin joku tilaisuus on saatu järjestettyä. 
Vallitsevassa tilanteessa osaa kuulemistilaisuuksista ei kuitenkaan ole pystytty pitämään. 
Puutetta on korvattu netissä ja postitse toteutetuilla kyselyillä, sekä haastattelemalla 
kaupallisia kalastajia, kalastusoppaita ja vapaa-ajankalastajia. Tietoa tekijöillä siis rupeaa 
olemaan riittävästi, nyt vain pitää saada varsinainen kirjoitustyö maaliin. 
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Koululaisille 
suunnattu Ura aukeaa 
kalataloudessa hanke 
valmistui

Yhteistyössä Pro Agrian kanssa  
toteutettu  
”Ura aukeaa kalataloudessa“-
hanke saatiin päätökseen 
huhtikuun 
lopussa. Hankkeessa päivitettiin 
yläkoulujen oppilaanohjaajien 
tietämys 
kalatalousalasta, ja tarjottiin 
kalatalousaiheisia luentoja ja 
kalaruokakursseja halukkaille 
kouluille.  

Hankkeessa laadittiin kala-alan esittelyvideoita. Yläkuvassa nostetaan 
kirjolohta kassista ja alakuvassa ollaan silakkarysää tyhjentämässä

Hankkeelle tuotetut videot löytyvät Länsi-Suomen Kalatalouskeskuksen Youtube-kanavalta. 

Länsi-Suomen Kalatalous piti yläkoululaisille ”Kalatalous ammattina kalastusmestarin 
näkökulmasta”-luentosarjaa, jossa käytiin laajasti läpi kalastusmestarin käytännön työtehtäviä ja 
vastattiin alaan liittyviin kysymyksiin. Yläkouluille pidetyillä luennoilla tavoitettiin yhteensä 
n.130 8-9-luokkien oppilasta. Kouluille annettu informaatio kalataloudesta ja kalatalousalan
opiskelusta koettiin hyödylliseksi ja palaute oli erittäin positiivista.

Koronapandemian estettyä yritysvierailut, päätettiin koululaisten tutustumiskäynnit korvata 
kala-alan ammattien esittelyvideoilla. Videoiden toteutukseen (kalanjalostus/kauppa, 
kalankasvatus, ammattikalastus, ammattiopisto Livia, kalabiologia) osallistuivat Lohikunta Oy 
Turusta, Jannen Lohi Oy Kustavista, Pirjo Ja Reima Salonen Taivassalosta, sekä ammattiopisto 
Livia Paraisilta. Kiitos yhteistyöstä!  
Hankkeelle tuotetut videot löytyvät Länsi-Suomen Kalatalouskeskuksen Youtube-kanavalta. 
https://www.kalatalouskeskus.fi/kalatalousalan-esittelyvideot-nyt-youtubessa/ 

https://www.kalatalouskeskus.fi/kalatalousalan-esittelyvideot-nyt-youtubessa/
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Säädösviidakon käsikirja kaupalliselle 
kalastajalle julkaistaan 
verkkosivuna kesällä 2021 

Länsi-Suomen kalatalouskeskus julkaisee kesällä 2021 aloittelevalle kaupalliselle kalastajalle 
oppaan. Oppaalla halutaan palvella alan ammattikuntaa ja helpottaa alalle ryhtyvien 
kalastajien ja heidän kanssaan toimivien haasteita säädösten, paperiviidakon sekä 
viranomaisvaatimuksien kanssa. 

Aloittavan kalastajan opas tarjoaa kaiken oleellisen tiedon yhdestä paikasta ja palvelee laajasti 
kaupallisia kalastajia ja heidän kanssaan toimivia. Tavoitteena on helpottaa kaupallisen 
kalastuksen aloittamista, alan toimintaan liittyvien muutosten hallintaa ja sen eri osa-alueiden 
vaatimusten hahmottamista. Opas tukee alalle tulevia selviämään muun muassa 
paperiviidakosta ja sen sisällöllinen pääpaino on viranomaisvaatimusten, säädösten ja 
tukijärjestelmien vaatimuksista ja mahdollisuuksista tiedottamisessa. 

Oppaasta löytyy esimerkiksi tietoa eri yritysmuotojen perustamisesta, kalastusaluksen 
hankinnassa huomioitavista asioista, rekisteröinneistä sekä yleisten ja yksityisten vesien 
kalastusluvista. 

Verkosta löytyvää opas on helppo päivittää 

Opas julkaistaan verkkosivustona, josta alalle ryhtyvien on helppo löytää päivitettyä tietoa. 
Opas ei kuitenkaan julkaisunsa jälkeen pysy sisällöllisesti staattisena sivustona, vaan jokainen 
alasta kiinnostunut pääsee päivittämään oppaan sisältöä, jotta se pysyy jatkossakin 
ajankohtaisena. 

Käsikirja on toteutettu Länsi-Suomen Kalatalouskeskus ry:n henkilöstön voimin ja opas on 
tarkoitus linkittää myös kalatalouden toimintaryhmien sekä meri- ja kalatalousverkoston -
sivustoille. 

Opas julkaistaan kesällä 2021 osoitteessa: www.kalatalouskeskus.fi/kalastajan-opas/ 

Jutun kirjoitti hankkeen työntekijä Johan Niskanen, joka opiskelee ammattiopisto Liviassa kalastajaksi ja on 
palkattu Länsi-Suomen kalatalouskeskukseen projektityöntekijäksi  
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Satakunnan jokitalkkari 
Kokemäenjoen sivujoki Harjunpäänjoki on ollut taimenen 
ja lohen lisääntymisaluetta. Joen kutualueet halutaan 
palauttaa aiempaan loistoonsa sorastamalla ja luomalla 
näin uusia lisääntymisalueita lohikaloille. Länsi-Suomen 
Kalatalouskeskuksen luotsaama 
kalastonhoitomaksuvaroista tuettu jokitalkkari-hanke on 
koonnut niin vedenomistajat kuin vapakalastajatkin 
kunnostustalkoisiin. 

Satakunnan jokitalkkari hankkeessa jatketaan 
Harjunpäänjoen kunnostuksia myös vuonna 2021. 
Tehtaankoskille rankennetaan uusia kutusoraikkoja, joten 
kunnostustalkoita on halukkaille tiedossa. 

Vuonna 2020 Tehtaankoski Alisen myllyn sivu-uoma oli 
suurin yksittäinen kunnostuskohde. Myllyn sivu-uomaan 
lisättiin poikaskiveä yhteensä 46 tonnia. Uoman yläosa 
kivetettiin kokonaan uudelleen noin 35 metrin matkalta. 
Tehtaankoski Keskisen alueelle rakennettiin uusi 
lisääntymisalue sekä korjattiin vuonna 2019 rakennettuja 
kutusoraikoita. Kutusoraa lisättiin alueelle noin 40 tonnia. 
Alueelle lisättiin myös suurempia kiviä antamaan suojaa 
kutukaloille. Työ tehtiin pitkäpuomisella kaivinkoneella, 
jolla soran lisääminen onnistui rantapenkalta. Sorapatjaa 
muokattiin vielä käsipelillä. 
Tehtaankoski Alisen kunnostustalkoot järjestettiin 
19.9.2020. Talkoihin otti osaa 13 innokasta talkoolaista. 
Talkoissa purettiin myllynuoman sivuhaarassa ollut suuri 
ajopuista muodostunut pato, myös sivuhaaran alaosa 
siivottiin ajopuista, jotka tukkivat uoman virtauksen. 
Talkoissa myös lisättiin poikaskiveä myllynuomaan ja sen 
sivuhaaraan, lisäksi osa talkooporukasta puhdisti, kosken 
pääuoman kutusoraikkoja. 

Jokitalkkarin toimesta on vuodesta 2019 asti lisätty 
kutusoraa sekä poikaskiveä Harjunpäänjoen koskiin yli 450 
tonnia ja tuloksia alkaa joessa näkyä. Vuonna 2020 
tehdyissä sähkökoekalastuksissa taimenen poikastiheydet 
olivat 10-vuotisen seurantahistorian parhaat! 

Talkooväkeä Kaasmarkunjoella 

Konevoimaa apuna soraistuksessa 

Myllynuoma ennen kunnostusta 

Myllynuoma jälkeen 
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Osakaskunnille neuvontaa ja koulutusta 
Kalatalousneuvontaa 
Satakunnassa ja Varsinais-
Suomessa

Osakaskunta kysely tulossa 
kesäkuussa 

Länsi-Suomen kalatalouskeskus sai 
vuodelle 2021 avustusta 
kalatalousneuvonnan järjestämistä varten. 
Avustus on peräisin 
kalastonhoitomaksuvaroista ja sen 
myöntää maa- ja metsätalousministeriö. 
Avustuksen turvin teemme neuvontaa 
kalastajille, kalatalousalueille ja 
osakaskunnille esimerkiksi kalastuslakiin ja 
kalavesien hoitoon liittyen. Lisäksi 
neuvomme osakaskuntia muun muassa 
kokouskäytännöissä ja toiminnan 
kehittämisessä. 

Jäsenjärjestöillemme tarjoamme lisäksi 
yhden kokouskäynnin, jossa 
asiantuntijamme voivat esimerkiksi kertoa 
mitä uutta kalataloudessa on tapahtunut, 
tai tuoda ammattimaista näkökulmaa 
kalavesien hoidon suunnitteluun. Myös 
muita asiantuntijapalveluja, kuten 
lausunnot, vaativat kokousvalmistelut on 
saatavilla edulliseen jäsenhintaan, 42 €/h. 

Länsi-Suomen Kalatalouskeskuksen tehtäviin kuuluu 
vesialueen omistajien neuvonta, ja toteutamme 
tätä muun muassa osallistumalla kokouksiin ja 
puhelimitse. Tämän lisäksi aiemmin on järjestetty 
seminaareja ja muita koulutustilaisuuksia. 
Kartoittaaksemme osakaskuntien toiveita ja tarpeita 
avaamme kesäkuussa kotisivuillemme kyselyn, jossa 
osakaskuntatoimijat voivat vastata kysymyksiin 
liittyen koulutustarpeeseen, sekä esittää muita 
toiveita neuvontajärjestölle. Koulutukset tai 
seminaarit voisivat käsitellä esimerkiksi sitä, miten 
onnistutaan poikasistutuksissa, vesijätön 
lunastuksia, sääntöuudistusta tai osakaskuntien 
verotusta.  

Jäsenistöllemme kysely tehdään puhelimitse. Joku 
kalatalouskeskuksen neuvojista soittaa teille ja 
kysyy samat kysymykset kuin nettikyselyssä on. 
Samalla päivitämme yhteystietonne ajan tasalle.  

Kalatalouden toimintaryhmät ovat jatkossa kalaleadereitä. Euroopan 
meri- ja kalatalousrahaston uusi toimintakausi alkaa vuonna 2022. 
Nykyisen Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmän 
aktivaattori Mika Halttu kertoo seuraavilla sivuilla kalaleaderin 
tarjoamista mahdollisuuksista osakaskunnille ja kalatalousalueille. 
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Kalatalousalueet ja osakaskunnat kalastuksen kehittäjinä 
Viime vuosina kalatalousalueet - ja niitä edeltäneet kalastusalueet - sekä osakaskunnat ovat 
paikoitellen havahtuneet siihen, että he voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa kalastuksen 
kehittämiseen muutoinkin kuin kalastusta säätelemällä. Uusi, aktiivisempi rooli kehittäjänä.  
Nämä organisaatiot ovat toimineet mm. hylje- ja merimetso-ongelmien, vajaasti hyödynnetyn 
kalan, sekä muutamien erityisresurssien, kuten kuhan ja ravun pyynnin edistämiseksi. Yhteistä 
näille hankkeille on se, että kaikkien rahoitus on toteutettu paikallisten kalatalousryhmien eli 
kalaleadereiden kautta. 

Edellä mainittujen omistajayhteisöjen lisäksi samankaltaista työtä ovat tehneet 
kalatalouskeskukset, hoitoyhdistykset, kalastajaseurat ja monet muut kalavesien hoitoon 
sitoutuneet yhteisöt. Kaikki kehitys ei siis missään tapauksessa ole kiinni suurten 
kehittämisorganisaatioiden työn tuloksesta. Olennainen ero valtakunnallisten tutkimus- ja 
kehittämislaitosten ja paikallisten järjestötoimijoiden välillä on se, että paikalliset toimijat 
tuntevat paikalliset olosuhteet ja kalastajat paremmin, ja voivat usein paljon 
suoraviivaisemmin tuoda uusia menetelmiä ja kokeiluja aivan käytäntöön saakka. 

”Paikalliset toimijat tuntevat paikalliset olosuhteet ja kalastajat, ja voivat 
suoraviivaisemmin tuoda uusia menetelmiä ja kokeiluja käytäntöön.” 

Tätä toimintaa tarvitaan jatkossa lisää, ja paikalliset kalaleader-toimijat ovat tähän varautuneet. 
Myös ensimmäiset arviot lähitulevaisuuden kalastuksen innovaatioiden rahoittamisesta 
viittaavat siihen, että isojen valtakunnallisten toimijoiden rinnalle nousevat yksityiset, 
paikalliset innovaatiot. 

Kalaleader kehittää kalataloutta  

Kalatalouden toimintaryhminä tunnetut kehittämis- ja rahoitusorganisaatiot jatkavat 
tulevaisuudessa työtään Kalaleader-nimellä. Nimi on tuttu maaseudun yritysten ja yhteisöjen 
ruohonjuuritason kehittäjänä, ja tällä linjalla myös kalaleaderit jatkavat toimintaansa. 
Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmä on toiminut 2014-2021 Satakunnan 
rannikkokunnissa ja Pyhäjärven ympäryskunnissa, sekä Varsinais-Suomen pohjoisosissa 
Uudessakaupungissa, Pyhärannassa sekä Pöytyällä. Tällä hetkellä ryhmä valmistautuu 
vaihtamaan muutakin kuin nimensä, sillä jatkossa toiminta ulotetaan kattamaan koko 
Satakunnan alue. 

Kalaleader-ryhmät kehittävät omilla alueillaan kalataloutta rahoittamalla ja toteuttamalla 
erilaisia, paikallisen toimintastrategian mukaan valittuja hankkeita. Hankkeet painottuvat 
nimenomaan elinkeinokalatalouden kehittämiseen, mutta tarkemmat rajanvedot ja linjaukset 
tehdään strategiaa laadittaessa. Tulevalla kaudella 2022-2027 mahdollisuuksia on avattu myös 
ympäristönhoidollisissa ja matkailuun liittyvässä hanketoiminnassa. 
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Osakaskunnat ja kalatalousalueet kehittäjinä 
Osakaskunnat ja kalatalousalueet ovat haluttuja hankekumppaneita myös silloin kun eivät itse 
ole hankkeiden vetovastuussa. Paikallinen näkemys ja hankkeiden tulosten vieminen 
käytäntöön, esimerkiksi kalastuksen säätelyn kautta, tuovat sellaista arvoa hankkeisiin, ettei 
niitä muuta kautta voi tavoittaa. 

Ohjelmakaudella 2022-2027 Satakunnan ja pohjoisen Varsinais-Suomen 
paikallinen kalatalousryhmä tunnetaan nimellä Lännen Kalaleader. 

Kalaleader-toiminnassa kehittäjien hankeosaaminen tai tieteelliset meriitit eivät useimmiten 
ole ratkaisevia puutteita. Tietoa ja osaamista saadaan hankkeiden yhteydessä, mutta paikallista 
tekemistä ja tärkeisiin asioihin puuttumista on lähes mahdotonta tuoda virastoista ja 
tutkimuslaitoksista. Paikallisten motivaatio ja into tarttua yhteisesti havaittuihin tärkeisiin 
kohteisiin on arvokasta pääomaa. 
Satakunnan järvi- ja jokialuella erityinen mielenkiinto kohdistuu lähitulevaisuuden 
mahdollisuuksiin. Hankkeilla voidaan vaikuttaa siihen, kehitetäänkö alueen vesistöjä esimerkiksi 
matkailun tai ammattimaisen kalastuksen suuntaan, vai toteutetaanko kenties useampaakin 
kehittämislinjaa, virkistyskäyttöä unohtamatta. Myös hoitotoimenpiteitä voidaan edistää tai 
kehittää hanketoiminnalla. 

Strategiaan voi vaikuttaa 
Kalaleader-alueet koostavat paraikaa uusia strategioitaan tulevalle toimintakaudelle 2022 - 
2027. Strategia määrittää pitkälti sen, millaisia tavoitteita kalaleader-toiminnalle asetettaan ja 
millaisia hankkeita tuetaan ja rahoitetaan. Toimintaperiaatteiden mukaisesti alueen 
kalatalouden toimijat voivat vaikuttaa strategiaan osallistumalla strategian 
suunnittelutilaisuuksiin tai antamalla suoraa palautetta.  
Kalaleaderit keräävät alueen toimijoiden mielipiteitä ja tavoitteita aktiivisesti esimerkiksi 
toimijoita haastattelemalla, järjestämällä tapaamisia ja webinaareja sekä yksinkertaisilla 
lomakekyselyilla.  
Suora tapa vaikuttaa kalaleaderin strategian linjauksiin on kertoa tavoitteista ja tarpeista alueen 
aktivaattorille. 

Jos haluat lisätietoja kalaleader-toiminnasta tai haluat esittää hankeideaa toteutettavaksi, ota yhteyttä 
oman alueesi kalaleaderin aktivaattoriin. 
- Selkämeri, Satakunta ja Varsinais-Suomen pohjoisimmat kunnat: Mika Halttu, p 044 7929002,
mika.halttu@ravakka.fi
- Saaristomeri, Kustavin ja Salon väliset rannikko- ja saaristokunnat: Maria Saarinen, p. 040 026 0094,
maria.saarinen@sameboat.fi



13 
 

Hanke-esimerkki: Hylkeen kyttäyskoppi 
Uudenkaupungin kalastusalue toteutti vuonna 2019 Hylkeen kyttäyskoppihankkeen. Hanketta 
luotsasi sittemmin eläkkeellä jäänyt Uudenkaupungin kalastusalueen isännöitsijänäkin tunnettu 
Kyllösen Seppo. 

Kyllösen toimesta laitettiin hakemus Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmälle 
kahdeksan kyttäyskopin rakentamiseksi. Rahaa tuohon arvioitiin kuluvaksi ja saatiin 20 900 
euroa.  Sehän kyllä nähtiin, ettei tällä summalla vielä Itämeren hyljeongelmaa ratkaista, mutta 
jos saataisi ammuttua kopeista käsin rysien ja verkkojatojen lähellä päivystävät hylkeet, niin 
olisihan se ainakin paikallisille rysäkalastajille kädenojennus ongelmaan. 

 

Hyljekoppien suunnittelutyöryhmä 
tarkastelee maattavaa koppia. Kuvassa 
vasemmalta Voitto Takkunen, Juhani 
Erholm ja Jarkko Kleemola. Kuva Petri 
Rannikko 
 
Alemmassa kuvassa istuttavat kopit 
valmiina kuljetukseen. 

Kyttäyskopit suunnitteli ja valvoi pääasiassa Novidan 
eläkkeellä oleva opettaja rakennusmestari Juhani 
Erholm Pyhämaasta. Maattavat kahdeksan 
kyttäyskoppia rakennutettiin Uudenkaupungin 
Novidassa ja kolme istuttavaa koppia Rakennus 
Aatussa Lokalahdella. 
Maattavat kyttäyskopit luovutettiin seuraavasti; 
Pyhärantaan Arto Laaksoselle, Pyhämaahan Juhani 
Erholmille, Uuteenkaupungiin Tom Töttermanille ja 
Lokalahdelle Mika Rantaselle ja Voitto Takkuselle ym. 
sekä kolme istuttavaa kyttäyskoppia myös Lokalahden 
miehille. 
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Kalanpoikasten tilauksista  
Kesänvanhojen kuhan- ja siianpoikasten istutukset jatkuvat edellisten vuosien tapaan koko 
toimialueella, ja tilauksia otetaan vastaan. Tänä keväänä on saatu haudontaan myös hauen 
mätiä, ja vastakuoriutuneiden poikasten istutukset tehdään todennäköisesti toukokuun puolen 
välin jälkeen riippuen tulevien viikkojen lämpötiloista.   

Siikojen saatavuus on perinteisesti ollut hyvä, ja kaikille tilaajille on saatu toimitettua kalaa sekä 
merialueella että sisävesillä. Luonnonravintolammikoissa kasvavien kuhien saatavuus selviää 
elo-syyskuussa lähellä istutusajankohtaa.   
 
Kaikki saadut tilaukset pyritään toimittamaan täysimääräisesti, mutta mikäli kalaa ei saada 
riittävästi, etusijalla ovat edellisenä vuonna ilman jääneet tilaajat.   
 
Kalanpoikasten tilausten jättö ja toimitusajankohdat:  
 
Kuha: Tilaukset 15.8. mennessä, toimitus elo-syyskuussa.  
Siika: Tilaukset 15.9. mennessä, toimitus loka-marraskuussa   
 
Tilaukseen tarvittavat tiedot:  
 
Tilaus euro- tai kappalemääräisesti  
Laskutusosoite  
Istutuspaikan osoite  
Tilauksen vastaanottajan nimi ja puhelinnumero 
 
 
Voitte myös jättää poikastilauksen kotisivullamme:  
https://www.kalatalouskeskus.fi/kalanpoikastilaukset-vuonna-2021/ 

 



RAHOITETTU  KALASTONHOITOMAKSUVAROISTA

www.kalatalouskeskus.fi
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Länsi-Suomen Kalatalouskeskus
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