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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. 

Jäsenistöltä saadun palautteen perusteella siirryimme uutiskirjeessä 
aiempaa suurempaan kokoon. 

Uutiskirjettä rahoitetaan kalastonhoitomaksuvaroista. 

Antoisia lukuhetkiä! 
 
 

 

 

 

 

 

Kala-aviisi 2/2021 
 
Sisältö: 
Syysterveisiä etätöistä, 
toiminnanjohtaja Petri 
Rannikko 
 
Seminaariristeily 
kalatalousaluetoimijoille  
 
Emokalojen siirto 
Harjunpäänjoen 
kunnostettuihin koskiin 
Kalastusmestari Kimmo Puosi 
 
Kalatalousalueiden käyttö- ja 
hoitosuunnitelmat ja niihin 
vaikuttaminen 
kalastusbiologi Olli Ylönen 
 
Valtakunnallinen kalastuspäivä 
Pori 
Asiantuntija, iktyonomi Anu 
Niinikorpi 
 
Hanke: Kalastusharrastus 
tutuksi lapsiperheille 
Hanketyöntekijä Jonna 
Tähtinen 
 
Hanke: Drone 
ammattikalastuksen ja 
vesiviljelyn apuna 
Kalastusmestari Lauri 
Rantanen 
 
Ohjeet Suomen 
Kalastuslehden tilaamiseksi 
takasivulle 
 

www.kalatalouskeskus.fi 

 

Länsi-Suomen kalatalouskeskuksen vuosikokous 
 

20. päivä lokakuuta kello 17.00 Raumalla. 
 

Lisätietoa kotisivuiltamme. 

http://www.kalatalouskeskus.fi/
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Syysterveisiä etätöistä -vielä hetken 
 
 

Koronan leviämisen rajoittamistoimet alkavat poistua ja yleinen etätyösuositus on loppumassa 
15.10. Korona vaikutti myös kalastonhoitomaksujen lunastusmääriin. Valtion talousarvioesityksessä 
on pitkästä aikaa näkyvissä nousua noin 17 % kalatalouden rahoituksessa. Tämä toivottavasti tulee 
toteutumaan samansuuruisena myös kalatalousalueiden, neuvonnan ja omistajakorvausten 
määrissä. 

Kokoontumisrajoitusten hellitettyä on osakaskunnissa alettu järjestää pitämättä jääneitä 
vuosikokouksia. Jäsenyhteisöt saavat halutessaan, jäsenmaksuun sisältyvänä, kalatalouskeskuksen 
asiantuntijan paikalle kokouksiin. Myös Kalatalouskeskus pitää tämän vuoden kokouksensa 
poikkeuksellisesti syksyllä 20.10. kello 17:00 Raumalla. Myös etäyhteys tulee olemaan mahdollista. 

Näin syksyllä ovat kalanpoikasten istutukset täydessä käynnissä kuhan ja siian osalta. Kalavesien 
hoito ja kalanpoikasten istutukset turvaavat kalansaaliita erityisesti niiden lajien osalta, joiden 
lisääntyminen ei syystä tai toisesta ota onnistuakseen. Satakuntaan ja Varsinais-Suomeen istutetaan 
vuosittain kalatalousalueiden ja vedenomistajien varoin kuhaa noin 600 000 ja siikaa 150 000 
kesänvanhaa poikasta. Viime vuosina on panostettu myös kalojen luontaisen lisääntymisen 
tukemiseen erityisesti virtavesissä. Valtio onkin suunnannut virtavesikunnostuksiin ja 
vaellusesteiden poistoon merkittävästi rahoitusta tuleville vuosille. Toivottavasti sitä hyödynnetään 
erityisesti Karvianjoen vesistössä tarvittaviin kutualuekunnostuksiin.  

Kalatalousalueet ovat saamassa käyttö- ja hoitosuunnitelmansa hyväksymiskuntoon ja tänä syksynä 
onkin odotettavissa kokousruuhkaa niitä hyväksyttäessä. Kuulemistilaisuudet jäivät suunniteltua 
vähemmäksi ja siksi kommentointi nettikyselyjen ja kokousten yhteydessä on erityisen toivottavaa. 
Käyttö- ja hoitosuunnitelma ohjaa kalatalousalueen toimintaa jopa 10 vuotta.  

Omakala- testikäyttäjiä etsitään erityisesti verkko- ja katiskakalastajien joukosta. He pääsevät 
testaamaan ensimmäisinä uutta omakala-sovellusta, jonka MMM tulee ottamaan käyttöön vapaa-
ajankalastuksen saaliiden parempaan arviointiin. Toivottavasti saamme useita vapaaehtoisia 
mukaan testaukseen. Ilmoittautumisohjeet ja lisätietoja ovat Aviisin erillisessä liitteessä. 
Terveisin 

Petri Rannikko 
toiminnanjohtaja 
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Tulossa Satakunnan ja Varsinais-Suomen kalatalousaluetoimijoille! 

Länsi-Suomen Kalatalouskeskus järjestää Satakunnan ja Varsinais-Suomen kalatalousalueille 
seminaariristeilyn 8.–9. maaliskuuta. Seminaari pidetään Viking Linen upouudella aluksella, Glorylla, 
joka lähtee maaliskuun alussa neitsytmatkalle. Risteilyn ohjelma julkaistaan myöhemmin, mutta 
esityksiä kuullaan ainakin käyttö- ja hoitosuunnitelmista, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 
ajankohtaisista asioista, kalastuksenvalvonnasta ja kalaleaderien uusista toimintakausista.  

Perinteinen ammattikalastajaristeily pidetään helmikuussa, ja siitä tiedotetaan ammattikalastajia 
lokakuussa. 

Seminaariristeilyille on saatu tukea Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta Saaristomeren 
kalatalousryhmän kehyksestä. Lisätietoa seminaareista ja hankkeista antaa Anu Niinikorpi 
 

 
8.-9.3.2022 

seminaariristeily 
kalatalousaluetoimijoille 

 
  

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 

mailto:etunimi.sukunimi@kalatalouskeskus.fi
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Emokalojen siirto Harjunpäänjoen 
kunnostettuihin koskiin 

Kokemäenjoesta siirretään jälleen tänä 
syksynä taimenia ja lohia kutemaan 
Harjunpäänjoen/Kaasmarkunjoen 
kunnostettuihin koskiin.  

Kalat kerätään Kokemäenjoesta 
Nakkilan koskilta vapakalastajien 
toimesta sumppuihin, josta ne 
kuljetetaan Harjunpäänjokeen. 
Siirroista vastaa Varsinais-Suomen ELY-
keskuksen kalatalouspalvelut ja 
Satakunnan jokitalkkari, Kimmo Puosi. 

Emokaloja on siirretty Harjunpäänjokeen jo useampana vuotena, ja sillä on ollut positiivinen 
vaikutus joen poikastuotantoon. Jokeen siirretyille kaloille on myös tehty telemetriatutkimus, 
jonka perusteella kalat jäivät hyvin siirretyille alueille ja pysyttelivät siellä kutuaikaan asti.  

Harjunpäänjoella tehdään syksyllä jokitalkkarin toimesta kutuseurantaa, jotta saadaan arviota 
kutevien emokalojen määrästä ja kunnostuksissa tehtyjen kutusoraikoiden toimivuudesta. 
 

 
Kimmo Puosista  

Nakkilan nahkiaisparoni 2021! 
Kalastusmestarimme ja Satakunnan 

jokitalkkarina tunnettu Kimmo Puosi on valittu 
Nakkilan nahkiaisparoniksi. Titteli myönnetään 

henkilölle tai yhteisölle ansiokkaasta työstä 
oman kotikuntansa esilletuojana. 

Lämpimät onnittelut Kimmolle! 
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Kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat 
luettavissa Kalatalouskeskuksen nettisivuilla 
Kalatalousalueilla on velvoite laatia alueensa käyttö- ja hoitosuunnitelmat vuoden 2021 
loppuun mennessä. Niissä luodaan yleisellä tasolla suuntaviivat kalatalousalueen tavoitteille 
ja toiminnalle seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Tarkemmat toimet kirjataan 
kalatalousalueiden vuosittaisiin toimintasuunnitelmiin. 

Suunnitelmien tulee valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä. Ennen kuin Varsinais-
Suomen ELY-keskus voi suunnitelmat hyväksyä, ne pitää ensin hyväksyä kalatalousalueen 
kokouksessa ja käsitellä alueellisessa kalatalouden yhteistyöryhmässä.  

Aikataulu kokousten osalta on pääasiassa se, että kalatalousalueiden hallitukset käsittelevät 
ensin luonnoksia omissa kokouksissaan. Mahdollisten korjausten jälkeen kalatalousalueiden 
yleiskokoukset suunnitelmien hyväksymiseksi pyritään järjestämään marraskuun loppuun 
mennessä, koska päätösten lainvoimaiseksi tuleminen kestää vielä noin kuukauden. ELY-
keskus hyväksyy käyttö- ja hoitosuunnitelmat näillä näkymin heti ensi vuoden alkupuolella. 

Suunnitelmien sisältöön pääsee vaikuttamaan ennen yleiskokouksia, koska jos kokouksissa 
tulee vielä suurempia muutosvaatimuksia, niin suunnitelmien hyväksyminen todennäköisesti 
viivästyy. Tällä hetkellä jo muutama käyttö- ja hoitosuunnitelma on kaikkien halukkaiden 
kommentoitavana alueiden kotisivuilla. Kaikki suunnitelmat tulevat joka tapauksessa ennen 
hyväksymiskokouksia kalatalousalueiden kotisivuille kommentoitaviksi. 

Käyttö- ja hoitosuunnitelmien laadintaan ovat osallistuneet Kalatalouskeskuksen 
työntekijöistä kalastusbiologi Olli Ylönen (Lounais-Suomi, Karvianjoki, Pori, Kokemäki), 
toiminnanjohtaja Petri Rannikko (Kustavi-Uusikaupunki, Sirppujoki), ja iktyonomi Anu 
Niinikorpi (Pori, Kokemäki, Sirppujoki). Heille voi lähettää suoraan kommentteja ko. 
suunnitelmaan liittyen.  

Eurajoki-Lapinjoen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman laatii Pyhäjärvi-Instituutin 
Lauri Anttila ja Päivi Laine. Eurajoki-Lapinjoen kuulemiskierros on tehty, ja ehdotus 
kalatalousalueen kokoukselle tulee kotisivuille lokakuun puolivälissä.  
Airisto-Velkuan kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman kirjoittaa Timo Saarinen. 
Lisätietoa aikataulusta Airisto-Velkuan kalatalousalueen kotisivuilta. 

Linkit kaikkien kalatalousalueiden kotisivuille löytyy Länsi-Suomen Kalatalouskeskuksen 
kotisivuilta www.kalatalouskeskus.fi/kalatalousalueet 

Kun käyttö- ja hoitosuunnitelmat on lopullisesti hyväksytty, niitä ruvetaan alueilla aktiivisesti 
toteuttamaan. Eri osa-alueiden toteuttamiseen voidaan hakea esimerkiksi hankerahaa eri 
lähteistä. 

www.kalatalouskeskus.fi/kalatalousalueet
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Valtakunnallinen kalastuspäivä Pori 

 

Myös Kokemäenjoen rannoilta 
osallistuttiin jälleen valtakunnalliseen 
kalastuspäivään 25.8. Tänä vuonna 
tapahtuma oli vaakalaudalla, sillä 
järjestelyvaiheessa vastatuulta aiheutti 
niin koronarajoitukset ja luvattu 
syysmyrsky, kuin lopulta 
tapahtumapaikalle pystytetty tivolikin. 
Hyvällä yhteishengellä ja neuvokkuudella 
saatiin lopulta kuitenkin järjestettyä 
onnistunut onkipäivä lapsille! 
 

 
Valtakunnallisen kalastuspäivän tavoitteena on edistää lasten ja nuorten monipuolista 
kalastusta ja kalan käyttöä sekä saada lapset ja nuoret kalaan. Tänä vuonna ensimmäistä 
kertaa tapahtuma päätettiin järjestää yhteistyössä Porin 4H-yhdistyksen kanssa. Lisäksi 
mukaan tapahtumaa järjestämään kutsuttiin kalastusharrastajia ja ruoka-asiantuntijoita. 

Tapahtumaan lähdettiin tavoittelemaan 700 koululaista, mutta jo valmistelun alkuvaiheessa oli 
selvää, että vallitsevassa koronatilanteessa niin suuren tilaisuuden järjestäminen ei olisi 
mahdollista, ja tavoitetta tiputettiin huomattavasti. Satakunnassa pahenevasta 
tartuntatilanteesta johtuen yhteistyökumppanit joutuivat jättäytymään pois. 
Kalatalouskeskukselta hankkeesta vastaava Anu ja Porin 4H-yhdistyksen Heli soittelivat päivän 
verran ympäriinsä, suunnittelivat rastit uusiksi ja hankehakemuskin päivitettiin ELY:n kanssa 
pikavauhtia. Lopulta paikalle saatiin riittävästi väkeä ja ohjelmaa päivän järjestämiseksi. 

Onnettomien sattumusten sarja oli lopulta onnenpotku osallistuville lapsille 

Vaan sitten, vain paria päivää ennen tapahtumaa Poriin luvattiin kalastuspäiväksi 
poikkeuksellisen kovaa sadetta, ja monet koululaiset olivat tulossa paikalle pyörillä. Edellisenä 
päivänä tulonsa perui lähes 50 lasta. Toinen samanmoinen varoitti, että jos tapahtumapäivänä 
sataa he eivät pääse paikalle, jottei lapset joudu olemaan märissä vaatteissa. 
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Tapahtumapäivän aamuna järjestäjät vaihtoivat vielä viestejä: Ilmatieteen laitos lupasi vain kahta 
pisaraa, Foreca maalaili taivaalle tummempia pilviä. Tultiin siihen tulokseen, että paikalle 
mennään, vaikka ei tulisi kuin yksi lapsi. Vaan kuinka ollakaan, mitä lähemmäs Kirjurinluotoa 
päästiin, sen kirkkaammaksi muuttui sää!  

Pientä ihmetystä aiheutti Hanhipuiston parkkipaikalle pystytetty tivoli, joka esti suunnitellusti 
paikalle ajamisen ja pysäköinnin. Informaatio alueen muusta käytöstä ei ollut löytänyt perille edes 
silloin kun haettiin lupaa maa-alueen käyttöön ja kalastustapahtuman järjestämiseksi. Hyvän 
asiaan, lasten kalastusharrastuksen vuoksi, uskallettiin harjoittaa hieman 
kansalaistottelemattomuutta ja ajeltiin kävelyteitä jokirantaan. Taas tehtiin nopeat muutokset 
järjestelyihin. 

Aamupäivällä paikalla oli 13 oppilasta Porin Steiner-koulusta ja kahdeksan aikuista. Lapset 
tutustuivat kalastuslakiin Kokemäenjokea esimerkkinä käyttäen. Erityisesti muistuteltiin siitä, että 
vaelluskalavesistössä säännöt poikkeavat muista. Lisäksi opeteltiin jokamiehenoikeuksia, kalalajeja 
sekä tietenkin ongittiin ja harjoiteltiin tarkkuusheittelyä virvelillä. Suomen vapaa-ajankalastajien 
Martti Svensberg oli paikalla ja esitteli erilaisia onkivapoja ja laitteita. Onnettomien sattumusten 
sarja oli lopulta onnenpotku osallistuville lapsille, sillä lähes jokaiselle riitti oma aikuinen 
opastamaan vapakalastusta ja onkimista. 

 

Iltapäivällä jokirannassa oli jo hieman tunkuakin, kun paikalle saapui noin 40 lasta Kalaholman 
koulusta. Tällä joukolla oli poikkeuksellisen hyvin kalat ja kalastus hallussa, sillä opettajat olivat jo 
vieneet heitä kalaan. Päivän aikana Kokemäenjoki antoi koululaisille ahvenia, hauen, lahnan, 
särjen, sorvan ja pasurin. Opettajalta saadun viestin mukaan kalastuskärpänen oli puraissut, sillä 
vapaallakin koululaiset olivat suuntaamassa taas kalaan. 

Valtakunnallisen kalastuspäivän järjestämiseen saatiin rahoitusta kalastonhoitomaksuvaroista 
Varsinais-Suomen ELY-keskukselta. 
 
                             

Tarkkuusheittoa vavalla. Lapset 
saivat kokeilla umpi- ja avokelaa. 
Siiman päässä olevalla pallolla 
yritettiin osua nurmikolla oleviin 
ämpäreihin. Aina tähtäys ei ollut 
kohdillaan, ja silloin saatiin nähdä 
opettajan kiipeävän puuhun. 
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Kalastusharrastus tutuksi 
lapsiperheille 
 
Länsi-Suomen kalatalouskeskuksella on parhaillaan 
käynnissä Kalastusoppia lapsiperheille- 
hanke.  Tarkoituksena on edistää 
kalastusharrastusta lapsiperheiden keskuudessa ja 
tiedottaa kalastuslainsäädännöstä,  
kalastonhoitomaksusta ja 
lupajärjestelmistä. Hanke on saanut avustusta 
kalastonhoitomaksu- varoista Varsinais-Suomen 
ELY- keskukselta.  

Hankkeen aikana järjestetään onkitapahtumia ja 
vapaa-ajan kalastuskursseja eri puolilla Varsinais-
Suomea syys- ja lokakuun aikana. Kurssien aiheena 
on onkiminen, laiturilta pilkkiminen, katiskalla 
kalastaminen sekä heittokalastus. Lisäksi käydään 
läpi kalastuslainsäädäntöä vapakalastuksen osalta 
ja kalan käsittelyä pyynnin jälkeen.  Hankkeessa on 
mukana yhteistyössä Mannerheimin 
lastensuojeluliiton paikallisyhdistyksiä avustaen 
tapahtumien järjestämisessä ja toteuttamisessa. 

Ensimmäiset onkitapahtumat on järjestetty 
Raisiossa, Uudessakaupungissa, Piikkiössä, 
Paimiossa, Turussa ja Marttilassa. 
Kalastustapahtumat ovat olleet kaivattuja pitkän 
koronapandemian jälkeen. Onkiretkillä on riittänyt 
innokkaita kalastajia vauvasta vaariin. Lapsia on 
tähän mennessä osallistunut tapahtumiin melkein 
70 ja aikuisia lähes yhtä paljon.   
Ensimmäiset kalastuskurssit järjestettiin Raisiossa 
ja Naantalin Merimaskussa. Tulossa on vielä lisää 
kursseja Kaarinassa, Turussa, Naantalissa ja 
Raisiossa. Veden äärellä vietetty aika ja kalastus 
innostaa syksyn viileistä päivistä huolimatta. 
 

 

Yläkuvassa onkijat Piikkiön Raadelman 
rannassa. Opastamassa hanketyöntekijä Jonna 

Tähtinen. Alakuvassa ihastellaan saalista. 
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Pienoiskopteri kalastajan apukäsinä 
ja -silminä 

Parhaillaan käynnissä olevassa ”Drone ammattikalastuksen ja vesiviljelyn apuna”- 
hankkeessa dronea on ehditty testata jo useassa kohteessa Satakunnan alueella.  

Laitetta on ehditty kokeilla mm. pyydysten virityksen ja kunnon tarkistamisessa, pyyntipaikkojen 
havainnoinnissa sekä merimetsojen karkottamisessa pyydyksiltä. Kenttätestejä jatketaan syksyn 
aikana yhteistyössä kalastajien kanssa mm. Säkylän Pyhäjärvellä. Tälle syksylle mukaan toivotaan 
myös vesiviljelijöitä Selkämeren alueelta. Vesiviljelyssä käyttömahdollisuuksia voisi olla esim. 
kalankasvatuskassien ja ruokinnan toimivuuden tarkistamisessa, sekä haittaeläinten 
karkottamisessa.  

Testipäivä on maksuton! 

Hanke päättyy vuoden lopussa ja tuloksia tullaan esittelemään 
kalatalousalan tapahtumissa vuoden 2022 alkupuolella.  

Haluatko testata dronea? Ota yhteyttä kalastusmestari Lauri Rantaseen! 

Hanke on saanut avustusta Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmän kehyksestä.



Osakaskuntalainen tai kalatalousalue
- tilaa Suomen Kalastuslehti!

Suomen Kalastuslehti 1  •  1110  •  Suomen Kalastuslehti 1  

Kuha ohitti 
muikun
Muikku on ollut sisävesien tärkein saaliskala sekä 
määrältään että arvoltaan, mutta vuonna 2019 kuhasaaliin 
arvo ylitti hienoisesti muikun arvon. Muikkusaaliin arvo oli 
5,7 ja kuhasaaliin 5,8 miljoonaa euroa. Yhdessä nämä kaksi 
lajia muodostivat kolme neljännestä sisävesien kaupallisen 
kalastuksen kalansaaliin arvosta.

Kaupallinen kalastaja Konsta Kankaala 
pyytää kuhaa Hauhonselällä.

TEKSTI MIKA RAHIKAINEN, PIRKKO SÖDERKULTALAHTI JA TAPIO KESKINEN, LUONNONVARAKESKUS
KUVA TAPIO GUSTAFSSON, KALATALOUDEN KESKUSLIITTO

Suomen Kalastuslehti 5  •  1

5/2021

Lohjanjärven 
eräpoliisit10 Suomen Kalastuslehti 3  •  35

LAKIASIAA

FYYSISEN KANSSAKÄYMISEN välttäminen on ollut ja on ko-
ronapandemian taltuttamisen A ja O. Tämä on luon-
nollisesti tarkoittanut erilaisten kokoontumisrajoitus-
ten ja -suositusten asettamista. Elämän - ja kokousten 
- on kuitenkin haluttu etenevän vaikeasta tilanteesta 
huolimatta. Useiden poikkeuslakien on ollut tarkoitus 
helpottaa tilannetta, mutta ketä ne koskevat ja mitä 
niiden avulla voi tehdä?

YHDISTYSTEN (muun muassa kalatalousalueet, kalata-
louskeskukset ja kalastusseurat) osalta 30.6.2021 asti 
voimassa oleva poikkeuslaki mahdollistaa yhdistyksen 
hallituksen päätöksellä järjestettävän etäkokousosal-
listumismahdollisuuden, vaikka tätä ei yhdistyksen 
säännöissä lukisi. Tästä huolimatta kokouksella on ol-
tava myös fyysinen kokouspaikka. Laki sisältää myös 
säännöksiä muun muassa asiamiehen käyttämisestä. 
Tätä kirjoittaessa oikeusministeriö on kaavaillut, että 
lakia jatkettaisiin yhdistysten osalta 30.6.2022 asti. 

Tällä hetkellä voimassa oleva poikkeuslaki ei anna 
yhdistyksille suoraan mahdollisuutta kokouksen siir-
tämiseen. Oikeusministeriö lausui kuitenkin Twitter 
-palvelussa 15.3.2021, että: ”Oikeusministeriössä on 
parhaillaan valmisteltavana lakimuutos, joka sallisi yh-
teisöjen kevätkokousten lykkäämisen niin, että ne pi-
detään 30.9.2021 mennessä.”. Kalatalouden Keskusliit-
to selvitti asiaa, koska alunperin valmisteilla olevaan 
lakiin ei ollut tarkoitus sisältää mahdollisuutta siirtää 
yhdistysten kevätkokouksia. Oikeusministeriö ilmoit-
ti, että lakiehdotuksen lausuntokierroksen, jälkeen 
oikeusministeriö on päättänyt alustavasti ottaa la-
kiehdotukseen kevätkokousten siirtomahdollisuuden 
30.9.2021 saakka. 

Tämä tarkoittaa, että yhdistysten hallitukset voivat 
ottaa huomioon edellä mainitun valmisteilla olevan 
lain ja sen tuoman mahdollisuuden kokousten siirtä-
miselle tehdessään mahdollista päätöstä kevätkokouk-

sen siirtämisestä syksylle. Yhdistyksen hallitus saat-
taisi tehdä tilanteesta esimerkiksi seuraavat päätelmät 
ja päätöksen: ”Ottaen huomioon oikeusministeriössä 
olevan lainvalmistelun koskien kokousten siirtomah-
dollisuutta ja jäsenkunnan terveydensuojelutarpeet 
koronavirustilanteessa sekä sen, että kokouksessa pää-
tettävien asioiden siirtäminen syksylle 2021 ei aiheuta 
vahinkoa yhdistyksen tai sen yhteistyökumppaneiden 
toiminnalle, on yhdistyksen hallitus päättänyt siirtää 
sääntömääräisen kokouksen järjestämisen myöhem-
pään ajankohtaan, kuitenkin ennen 30.9.2021.”

OSAKASKUNTIEN osalta 30.6.2021 asti voimassa oleva 
poikkeuslaki mahdollistaa käytännössä etäkokousosal-
listumismahdollisuuden ja mikäli kokouksen järjestä-
minen etäosallistumismahdollisuutta hyödyntäen ei 
ole mahdollista, kokouksen siirtämisen. 
Mietittäessä etämahdollisuutta ko-
koukseen osallistumisessa on huo-
mattava, että kokoukselle vaadi-
taan myös fyysinen kokouspaikka. 
Tämä perustuu osakkaiden yhden-
vertaisuusperiaatteelle ja osallistu-
mismahdollisuuden turvaamiselle. 
Osakaskuntien osalta kyseistä lakia 
ollaan jatkamassa suurella todennä-
köisyydellä 31.12.2021 asti, kos-
ka valtioneuvosto on hyväk-
synyt esityksen 18.3.2021 
yleisistunnossaan.

Elias Rauhala
Kalatalouden
Keskusliitto

Poikkeuslakiviidakko – kuka saa 
poikkeilla ja miten?

KALATALOUDEN KESKUSLIITTO 
Malmin Kauppatie 26, 00700 Helsinki 
p. (09) 6844 590
kalastus@ahven.net

Suomen Kalastuslehti tarjoaa viimeisimmät uutiset kalastuksesta ja kalavedenhoidosta 
kahdeksassa numerossa vuodessa. Lehti on suunnattu kaikille osakaskunta- tai kalata-
lousaluetoimijoille, jotka haluavat pitää itsensä ajan tasalla siitä mitä kalavesillä tapah-
tuu. Tätä tietoa et saa mistään muualta!

Esittelemme kalatalouden tuoreimmat uutiset, kiinnostavimmat esimerkit, kohteet ja 
ihmiset, opastamme uuden tutkimustiedon pariin ja lakiasioiden saloihin. Lehden si-
vuilla kohtaavat vesienomistajat, osakaskuntalaiset, kalatalousaluetoimijat, kaupalliset 
kalastajat, kalastuksenvalvojat, tutkijat ja viranomaistahot.

Suomen Kalastuslehti. Kahdeksan numeroa osakaskunta- ja kalatalousasiaa kestotilauksena 
kotiisi heti vuoden 2022 alusta hintaan 48,00 €.

Kalavesillä
vuodesta 1892

Tilaukset: sähköpostilla anu.niinikorpi@kalatalouskeskus.fi tai soittamalla 0400 878718
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