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A-osa: Maa- ja metsätalousministeriön asettamat tulostavoitteet vuodelle
2018
1. Siirtyminen kalastusalueista kalatalousalueisiin
Pirkanmaan Kalatalouskeskuksen asiantuntijat isännöivät yhteensä neljää kalastusaluetta. Olemme olleet läsnä 8 kalastusalueen vuosikokouksessa.
Asiantuntijat ovat osallistuneet kalastusalueiden hallitusten kokouksiin ja kalatalousalueiden perustamista valmistelevien työryhmien palavereihin, joita on pidetty yhteensä 25 kpl. Kalastusalueiden
hallinnon edustajille on annettu henkilökohtaista neuvontaa siirtymäprosessista sekä välitetty kalatalousyhteisöille asiasta tietoa mm. jäsenkirjeillä.
Tehtiin tiivistä yhteistyötä Ely-keskuksen ja KKL:n kanssa siirtymäkauden toimenpiteisiin ja kalatalousalueiden ensimmäisten kokousten valmisteluun ja muutosprosessia koskeviin yksityiskohtiin
liittyen.
Ahvenposti-uutiskirjettä on välitetty säännöllisesti 267:lle vastaanottajalle. Kalatalouskeskuksen
julkaisemassa Kalapassi 2018–2019 esitteessä (painosmäärä 5 000 kpl) teemana oli siirtyminen
kalastusalueista kalatalousalueiksi.
Osallistuttiin erillishankkeessa (KALPA) tuoteomistajan tukiryhmään. Annettiin KALPA –hankkeelle
myös muuta asiantuntija-apua mm. osallistumalla toimintojen testaukseen.

2. Lainsäädäntöön ja strategioihin liittyvä tiedottaminen ja neuvonta sekä kalatalouselinkeinojen toimintaedellytysten parantaminen
Neuvojat tiedottivat lainsäädännön muutoksista osakaskunnille, kalastusalueille ja elinkeinonharjoittajille.
Täpläravun statuksesta vieraslajina tiedotettiin kalatalousyhteisöjen tilaisuuksissa, kalamarkkinoilla, Vajavesi-keskuksen Rapuseminaarissa 24.8.2018 ja henkilökohtaisella neuvonnalla. Osallistuttiin KKL:n virtavesityöryhmän työskentelyyn.
Edistettiin vajaasti hyödynnettyjen kalalajien käyttöä elintarvikkeeksi sekä järvien kalavarojen eli
hyödynnettävän massan selvittämistä. Tiedotettiin Kyrösjärven sulkavan hyödyntämisestä elintarvikkeeksi; sulkava oli kevään kalamarkkinoiden teema. Tapahtumassa oli mm. sulkavapihvien
valmistusnäytöksiä ja maistatuksia sekä tietoiskuja. Laadittiin sulkavasta artikkeli Kalapassiin ja
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nettisivuille ja tiedotettiin sulkavan hyödyntämisestä Tampereen kalamarkkinoiden fb-sivuilla. Kyrösjärvellä tutustuttiin sulkavan nuottaukseen.
Pidettiin Pirkanmaan- ja kanta-Hämeen ammattikalastusyhdistys ry:n vuosikokous ja hoidettiin
ammattikalastusyhdistyksen asioita. Lisättiin sitä kautta kaupallisten kalastajien verkostoitumista.
Edistettiin kaupallisten kalastajien mahdollisuutta saada kalastuslupia mm. Pyhäjärvellä ja
Sastamalan alueella. Annettiin asiantuntija-apua Helsingin yliopiston Ruralia-instituutille
Erätalouteen liittyvän yritystoiminnan nykytila ja kehittämisedellytykset -hankkeessa.

3. Toiminta valtion kalastusmaksukertymän kasvattamiseksi
Pirkanmaan Kalatalouskeskuksen kalastuslupa-asioista tiedottaminen on pääasiassa tapahtunut tulostavoitteen mukaisesti verkkosivujen ja arkisen perusneuvonnan (puhelin, sähköposti)
välityksellä. Julkaisemme KKL:n jäsentiedotteita ja verkkosivuilla on oma kalastuslupien hankintaa käsittelevä alasivunsa.
Kalastuslupajärjestelmästä on tiedotettu Tampereen Kalamarkkinoilla kalatalouskeskuksen pisteellä ja asiaa on pidetty esillä Kalapassi 2018–2019-esitteessä. Kalastonhoitomaksun uudet
hinnat päivitettiin internet-sivuille 10 eri kielellä. Toimitettiin Kalaan Suomeen- ja kalastuslakiesitettä kalastuksenvalvojille ja matkailuyrityksiin.
Kannustettiin valvojia sähköisten palvelujen käyttöön ja opastettiin valvojia raporttien sekä Elyn
ilmoitusten tekoon.

Hanke: Osakaskuntien neuvonta ja toiminnan tehostaminen
Annettiin kalavedenhoitoa koskevaa neuvontaa henkilökohtaisesti, osallistumalla kalastusalueiden
ja osakaskuntien kokouksiin sekä hallitustyöskentelyyn ja tiedottamalla asiasta jäsenkirjeissä ja
tapahtumissa. Neuvottiin mm. sopivien kalalajien ja kalakantojen sekä sopivien kokoisten istukkaiden käytöstä istutuksiin ja sopivien istutuspaikkojen ja kohteiden valinnassa. Neuvottiin luopumaan
turhista ja kannattamattomista istutuksista sekä monimuotoisuuden säilyttämisestä ja lisäämisestä.
Annettiin neuvontaa kokousteknisistä asioista, mm. lehtikutsujen, esityslistojen ja päätösten sisällön laatimisessa. Neuvottiin hoitokunnan toiminnasta ja lakisääteisistä velvoitteista, toimittiin tarvittaessa osakaskunnan hoitokunnassa asiantuntijana.
Avustettiin sääntöjen uudistamisessa käyttämällä valmisteltuja sääntöpohjia sekä avustamalla
osakaskuntien sääntöjen käsittelyssä, hyväksymisessä ja vahvistamisessa. Avustettiin sähköiseen
luvanmyyntiin siirtymisessä mm. avustamalla kalastusmääräyksien ja lupa-aineistojen laatimista
sääntöjen ja kokouspäätösten pohjalta.
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Lisättiin osakaskuntien ja kalastusalueiden/kalatalousalueiden välistä yhteistyötä painottamalla
mm. valvonnan tärkeyttä, yhtenäislupa-alueiden muodostamista ja osakaskuntien edustajien valtuutuksesta kalatalousalueen kokoukseen.
Osakaskuntien yhdistämisen eduista on käyty tiedottamassa alueilla, missä yhdistymisiä on alettu
harkitsemaan. Valmisteluvaiheessa ja harkintavaiheessa oli vuonna 2018 noin sata osakaskuntaa.
Osakaskuntien yhdistämisiä valmistevia osakaskuntia on noin 50 kpl, joiden kanssa on pidetty
palavereita yhdistämisen ehdoista ja kokousten koolle kutsumisesta. Yhdistämisen myötä syntyneitä uusien osakaskuntia on avustettu toiminnan käynnistämisessä, järjestäytymiskokouksen pitämisessä sekä vanhojen osakaskuntien toiminnan lopettamisessa. Avustettiin viiden uuden osakaskunnan järjestäytymisessä. Asiantuntijamme ovat olleet läsnä 32 osakaskunnan kokouksessa
aina joko sihteerinä tai puheenjohtajana. Osa näistä on ollut yhdistämisestä päättäviä kokouksia,
osa rutiininomaista toimintaa. Avustettiin osakaskuntien sääntömuutoksien teossa (5 kpl).

Hankkeelle tehdyt tunnit ja käytetyt varat
Pekka Vuorinen 7
Päivi Pyyvaara
190,5
Ismo Kolari
29,5
Yhteensä tuntia 227
Yhteensä euroa 4857,38 e
Budjetoitu
6665 e
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B-osa: Hankkeet
Valtakunnallinen Kalastuspäivä pidettiin Tampereella Eteläpuistossa 16.5. Tapahtumaan
osallistui 373 oppilasta. Tapahtumassa oli yhdeksän toimintapistettä ja yhdeksännessä
toimintapisteessä oli neljä rastia aiheista, valitse kotimaista, kalassa on paljon hyvää, herkkä herkku vaatii kylmää, kalasta herkkuruokaa. Tapahtuman järjestivät Pirkanmaan kalatalouskeskuksen kanssa yhteistyössä Suomen 4H-liitto / 4H Länsi-Suomi. Hanke rahoitettiin
Pohjois-Savon ELY-keskuksen edistämismäärärahoilla.
Tampereen kalamarkkinoilla pidettiin kaksi nuorisopäivää, kevään markkinoilla 27.4. ja
syksyn markkinoilla 28.9. Tapahtumaan osallistui 381 oppilasta. Lisäksi kalamarkkinoilla
esiintyi Tampereen yliopiston normaalikoulun 5 c luokka. Hanke rahoitettiin Pohjois-Savon
ELY-keskuksen edistämismäärärahoilla.
Käännöstiedotus kalastuslaista ja kalastuksesta -hankkeessa laadittiin julisteita, roll
upp:eja sekä esitteitä yhdeksälle eri kielelle Saksa, Hollanti, Viro, Latvia, Italia, Kurdi, Kiina,
Espanja, Arabia aiheista "kalojen alamitat", "yleiskalastusoikeus", "yksinkertainen lupajärjestelmä", "mistä lisätietoa”. Lisäksi aiheet ovat myös sähköisessä muodossa. Hankkeen
rahoittajana toimi Maa- ja metsätalousministeriö.
Valvontapilotti, jonka kalatalouskeskus toteutti vuosina 2017–2018 oli osa KKL:n Kalastussäädökset toimimaan II -hanketta. Pilottihankkeessa olivat mukana mallialueina Pirkkalan ja RMP:n kalastusalueet, joiden kalastuksenvalvonnan panostukset, tulokset ja yksikköhinnat kuvattiin loppuraportissa. Annettiin suosituksia valvonnan organisoimisesta kalatalousalueilla ja toiminnan yleisestä kehittämisestä.
Kuhajärvien kalastusselvitys yhteistyössä 7 kalastusalueen kanssa. Selvitettiin kalastuksen, pyyntiponnistuksen ja kuhasaaliiden kehittymistä 9 Pirkanmaan kuhajärvellä (10 selkäaluetta). Koottiin yhteen kuhankalastusta koskevat kalastusmääräykset, selvitettiin kuhan
kalastuksen järjestämiseen liittyviä ristiriitoja ja toiveita sekä vertailtiin kuhakantojen kehitystä myös muualla Suomessa ja Ruotsissa. Pirkanmaan kuhakannat ovat edelleen vahvistuneet 2010-luvulla. Kalastuksensäätely on voinut jonkin verran vaikuttaa sukukypsyyskokoon
ja –ikään. Esimerkiksi Kyrösjärvellä, jossa on ollut 20 vuotta voimassa 50 mm verkon solmuvälirajoitus, kuhan kasvu ja sukukypsyyskoko on jäänyt pieneksi. Kuhakannan suhteellinen tiheys ja vesistössä vallitseva ravintotilanne lienevät kuitenkin keskeisimpiä kasvua ja
sukukypsyyskoko sääteleviä tekijöitä.
Kuhakantojen geneettinen perimä Pirkanmaalla -hankkeessa määritettiin 1129 kuhan
perimä DNA-mikrosatelliittianalyysin avulla kahdeksalla Pirkanmaan järvellä (10 aluetta).
Tutkimuksessa hyödynnettiin Kuhan lisääntymisiän ja -koon selvittämishankkeen aineistoja.
Tavoitteena on kuhakantojen perinnöllisen monimuotoisuuden tilan kartoittaminen ja istutusten vaikutusten sekä mahdollisen kuhakantojen sekoittumisen selvittäminen keskeisissä
kuhankalastusvesistöissä. Perintötekijöiden ja vesistön vaikutusta tarkastellaan suhteessa
kuhan sukukypsyyskokoon ja -ikään sekä kasvuun. Hanke toteutetaan yhteistyössä 7 Pirkanmaan kalastusalueen ja Luken kanssa, joka vastaa geneettisistä määrityksistä. Hankkeen loppuraportti valmistuu vuonna 2019.
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C-osa: Kalatalouskeskuksen oma toiminta
1. Muutokset toimintaympäristössä ja yhteiskunnan odotukset
Kalastusalueet valmistautuvat toiminnan lopettamiseen ja uusien kalatalousalueiden järjestäytymistä on työstetty kalastusalueaktiivien kanssa. Kalastuslain myötä uudistettu kalastuslupajärjestelmä vaikutti negatiivisesti niin valtion kalastonhoitomaksukertymiin, kuin osakaskuntien lupatuloihinkin. Uusien kalatalousalueiden perusrahoituksen järjestäminen oli kuluvana vuonna selvityksen alla, mikä on osaksi luonut epävarmaa ilmapiiriä kalatalousalueiden toiminnan käynnistämiselle.
Järjestörintamalla osakaskuntien yhdistäminen etenee vauhdilla. Nuorisotoiminnan saralla Kalamarkkinoiden nuorisopäivä sekä valtakunnallinen kalapäivä keräsivät satoja koululaisia tapahtumiin. Kalatalouskeskuksen oman verkkokaupan Kalapassin luvanmyynti laajenee – sähköisille
lupapalveluille on selkeästi kysyntää.
Pitkäaikainen toiminnanjohtaja Pekka Vuorinen jäi eläkkeelle 30.11.2018. Uudeksi toiminnanjohtajaksi valittiin kuluneen vuoden aikana Johanna Möttönen, joka aloittaa työnsä vuoden 2019 alussa.
Kertomusvuonna muutettiin uusiin toimitiloihin osoitteeseen Viinikankatu 55. Muutettiin sähköpostiyhteys uuteen osoitteeseen. Kaikkien uusi sähköpostiyhteys on etunimi.sukunimi@kalatalo.fi.

2. Yhteiskuntasuhteiden hoitaminen
Keskeisimpiä yhteistyökumppaneita kuluvana vuonna ovat olleet mm. kalastusalueet, osakaskunnat sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalatalouspalvelut. Kalatalouskeskuksen edustajat ovat
mukana erilaisissa työryhmissä niin maakunnan kuin valtakunnankin tasolla. Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry on jäsenenä Kalatalouden Keskusliitto ry:ssä ja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:ssä.

Työryhmiä, joissa kalatalouskeskuksen edustaja on ollut mukana:
Ministeriön neuvottelut tietoon perustuvasta suunnittelusta (OmaKala) (Kolari ja Pyyvaara)
Erätalous-hanke ulkopuolisena asiantuntijana (Kolari)
Kalpa – kalatalousalueiden sähköiset palvelut (Kolari)
Gaia Consulting Oy:n kalatalousalueiden rahoituksen järjestäminen -kuulemistilaisuus
(Pyyvaara)
Kalatalouden yhteistyöryhmä (Kolari ja Pyyvaara)
Puheenjohtaja Hannu Wirola on Kalatalouden Keskusliiton johtokunnan jäsen, sekä vesienomistajien neuvottelukunnan puheenjohtaja.
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Seminaareja ja koulutustilaisuuksia, joihin kalatalouskeskuksen edustaja on osallistunut:

Luken Virkein-hankkeen loppuseminaari, 19.1.2018
Kalatalouden keskusliiton Valtakunnalliset kalastusaluepäivät 14.-16.2.2018.
Kalatalouden keskusliiton Kalatalousalueiden toiminnanjohtajakoulutus 14.-15.3.2018
Erätalous yritystoimintana 24.5.2018, järj. maa- ja metsätalousministeriö
Täplärapu – Uhka vai mahdollisuus -seminaari 24.8.2018, järj. Vanajavesikeskus
Kalatalouden innovaatiopäivät 8.-9.11.2018.
Kalatalouden Keskusliiton vuosikokous 13.11.2018
Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalastusaluepäivä 23.11.2018
Maa- ja metsätalousministeriön kalastuslakipäivät Helsingissä 28.-29.11.2018
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3. Hallitus ja toimihenkilöt

Kuva: Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry:n hallitus 2018.

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
Erkki Ala-Paavola – varalla Eero Lehtinen

Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä kuusi kertaa, ja kokouksissa käsiteltiin vuoden aikana
yhteensä 88 asiakohtaa. Kalatalouskeskuksen vuosikokous pidettiin 24.5. Tampereella, läsnä oli
21 edustajaa. Vuosikokous pidettiin 24.5. Tampereella (Viinikankatu 53), läsnä oli 21 edustajaa.
Hyväksyttiin vuoden 2017 toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistettiin tilinpäätös, myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle. Valittiin edustajat kokouksiin. Hyväksyttiin jäsen_____________________________________________________________________________
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maksujen suuruus; toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019. Kalatalouskeskuksen hallituksen jäseniksi valittiin Heikki Hakala (varalla Markku Ylijoki), Ari Tapanainen (varalla Erkki Pärnänen), seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Lisäksi valittiin Hannu Wirolan varahenkilöksi Sirpa
Kuusela.
Tilintarkastajana toimi Tarmo Männistö. Toiminnantarkastajana toimi Antti Rauas.

Kuva: Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry:n toimihenkilöt 2018.

Pirkanmaan Kalatalouskeskuksella oli 4 kokoaikaista toimihenkilöä vuonna 2018:
Pekka Vuorinen, toiminnanjohtaja
Päivi Pyyvaara, suunnittelija
Ismo Kolari, kalatalousneuvoja
Päivi Vuorinen, toimistosihteeri.
Tilapäistyöntekijöinä toimivat: Erkki Syrjänen, Suvi Pyyvaara, Sini Pyyvaara ja Teuvo Koskinen.
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4. Jäsenistö
Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry:llä on jäseniä yhteensä 253 kpl:
223 osakaskuntaa, 13 kalastusaluetta, 8 hoitoyhdistystä, 8 seuraa/yhdistystä, yksi yksityisvesialue.
Yhteisöissä on noin 90 000 osakasta / jäsentä.

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

2018

A-osio
5,10

2017

7,2

B-osio
4,84
2,88

C-Osio
33,59

Yht.
43,54

30,96

41,04

6. Järjestön talous
Liite 1.

7. Kalavesien käyttö ja hoito, kalanpoikasten välitys
Taulukko 4. Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry:n toimittamat kalaistutukset

Vuosi
2018
2017

Järvitaimen
(kg)
689
902

Kirjolohi
(kg)
4636
3391

Karppi
(kg)
51
99

Kuha
(kpl)
85632
166031

Siika
(kg)
1195
1038

Ankerias
(kpl
1500

Istutustapahtumia
yht.
92
130
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Vuoden mittaan toteutettiin useita kalastoselvityksiä jäsenistön ja muiden tahojen tilaustyönä:
Kuhajärvien kalastusselvitys 7 kalastusalueella (kts. hankkeet)
Kuhan geneettisen perimän selvityshanke (kts. hankkeet)
Kyrösjärven siikaistutusten tuloksellisuutta ja siian kasvunopeutta selvitettiin Kyrösjärven
kalastusalueen kanssa vuosina 2015–2017. Vuonna 2018 määritettiin alueen kalastajien
vuonna 2017 keräämästä aineistosta siikamuodot ja kasvu takautuvasti.
Pyhäjärven muikkukannan tilan selvitys verkkokoekalastuksin Sorvan osakaskunnan
toimeksiannosta. Kolmena vuonna (2016–2018) suoritettujen koekalastusten perusteella
alueen muikkukanta on heikko. Kalastajat ovat kuitenkin saaneet alueelta harvoilla muikkuverkoilla tyydyttäviä saaliita kesällä.
Koeravustukset täpläravun levinneisyyden selvittämiseksi Ruoveden-Kuoreveden kalastusalueella. Ajosjärven täplärapuesiintymälle saatiin vahvistus ja todennettiin yksi kehittyvä
jokirapukanta. Paloselän täplärapukanta on hyvin heikko.
Täplärapukannan tila arviointi koeravustuksin Luodonsaaren ja Tammerkosken välisellä
alueella Pyhäjärvellä ja tautimäärityksiä yhteistyössä Pirkkalan kalastusalueen ja ItäSuomen yliopiston kanssa. Täplärapukannan romahdus osoittautui laaja-alaiseksi. Hyvän
ja heikon täplärapukannan raja on Luodonsaaren vuolteissa.
Näsiselän kuhan sukukypsyyskoon ja -iän sekä perimän selvityshanke. Kasvu- ja vuosiluokat ja geneettinen perimä määritettiin suomuista Hirvenniemen osakaskunnan toimeksiannosta. Luke ja Helsingin yliopisto tekivät DNA-määritykset.
Kirjanpitokalastus 2 kalastusalueella: Roineen-Mallasveden-Pälkäneveden ja Suodenniemen kalastusalueet
Kaivannon kalastusselvitys: Selvityksessä kartoitettiin kalastajien saamia saaliita, heidän
käyttämäänsä aikaa kalastukseen, kalastuksenvalvonnan näkyvyyttä, oheispalveluiden
käyttöä sekä odotuksia ja toiveita alueen kehittämisen suhteen.
Vammalan Seudun kalastusalueen kalavarojen kartoitus ja kestävän käytön mukainen
hyödyntäminen: Hankkeen tavoitteena oli selvittää alueen järvien kalavarojen määrää sekä
sen talteenottoa erilaisin menetelmin, niin että kalastus on kestävän kalastuksen mukaista
eikä vaaranna kalakantoja.
Mouhijärven kalastusselvitys: Kyselyn avulla selvitettiin Mouhijärven kalastajien lukumäärää, pyyntiponnistusta, saatuja saaliita ja järven laskennallinen kokonaissaalis. Lisäksi
kysyttiin kalastajien arviota kalakannoissa tapahtuneista muutoksista.
Lisäksi Pirkanmaan Kalatalouskeskus valvoo Tampereen kaupungin kala- ja velvoiteistutuksia.
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8. Elinkeinokalatalous
Päivi Pyyvaara on Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen ammattikalastajat ry:n sihteeri. Annettiin kaupallisille kalastajille henkilökohtaista neuvontaa ja avustettiin heitä lupa-asioissa. Järjestettiin neuvottelupalaveri särkikalojen jatkojalostusta alueelle suunnittelevan yrittäjän kanssa. Pidettiin ammattikalastusyhdistyksen vuosikokous ja tehtiin retki Kyrösjärvelle tutustumaan sulkavan nuottaukseen
ja paikallisten ammattikalastajien toimintaan.
Avustettiin ja tiedotettiin yrittäjiä ajankohtaisista asioista sekä välitettiin ulkomaalaisten asiakkaiden
ja matkanjärjestäjien kyselyjä. Julkaistiin Kalapassi 2018–2019 esite, jossa esillä Pirkanmaan kalastusmatkailupalvelut. Päivitettiin kuhamaa.fi- ja zanderland.fi-sivustoja sekä valtakunnallista
www.fishinginfinland.fi portaalia. Avustettiin Ruralia-instituuttia Erätalous-hankkeen ja loppuraportin osalta.

9. Kalastusaluetoiminta
Kalatalouskeskuksen asiantuntijat isännöivät neljää kalastusaluetta: (Pirkkalan, RuovedenKuoreveden, Roineen-Mallasveden-Pälkäneveden ja Suodenniemen kalastusalue).

10.

Osakaskuntatoiminta

Tarjoamme osakaskunnille puheenjohtaja-, sihteeri, kokous- ja kirjanpitopalveluja. Näiden palvelujen piirissä vuonna 2018 oli yhteensä 14 eri yhteisöä: Rautaveden läntinen, Kulo-Rautaveden, Anian, Hirvenniemen, Värmälän, Mälkilän-Kinnalan ja Roineen osakaskunnat, Sappeen, ÄimälänRuotsilan, Kuokkalan-Kuljun ja Houhajärven-Rautaveden osakaskunnat, Messukylän, Palhon ja
Nokian osakaskunnat. Kirjapitopalvelun piirissä on kertomusvuonna yhdeksän yhteisöä, joista uusin sopimus allekirjoitettiin marraskuussa.
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11.

Nuorisotoiminta

Pirkanmaan Kalatalouskeskuksen tärkein yhteistyökumppani nuorisotyössä on Suomen 4H-liitto.
Kalamarkkinoiden yhteydessä järjestettyä nuorisopäivää on vietetty vuosittain keväällä ja syksyllä.
Tavoitteena oli tutustuttaa nuoret tekemisen kautta kalastusharrastukseen, monipuoliseen kalastoomme sekä jokamiehenoikeuksiin. Kullekin luokalle oli varattu yksi tunti aikaa toimintapisteillä.
Kevään ja syksyn tapahtumiin osallistui vuonna 2018 Tampereen alakoulujen 3.-luokkia. Tapahtumassa oli tutustumassa yhteensä 11 luokkaa, yhteensä 381 oppilasta. Nuorisopäivä pidettiin
yhteistyössä Suomen 4H-liiton kanssa. Tapahtuman kuluihin saatiin avustusta kalastonhoitomaksuista Pohjois-Savon ELY:n edistämismäärärahoista. Nuorisopäivänä tapahtumaan osallistui
myös Tampereen yliopiston normaalikoulun musiikkiluokka, jonka oppilaat soittivat ja lauloivat.
Kalastuksesta ja kaloista kertova näyttely kiersi Tampereen kouluilla, kirjastoissa ja nuorisotiloilla
vuonna 2018. Kalastusnäyttely kertoi kalastuksesta jokamiehenoikeuksien, kalastusmuotojen ja
kalalajien kautta. Kalastusnäyttelyn tutustumisen aikana voi osallistua Kalavisaan omalla mobiililaitteella. Näyttelyn järjestäjinä olivat Pirkanmaan Kalatalouskeskus ja Suomen 4H-liitto Tapahtuman kuluihin saatiin avustusta kalastonhoitomaksuista Pohjois-Savon ELY:stä. Näyttelyyn tutustui
970 henkilöä.

12.

Kalastuksen valvonta ja kalastusmahdollisuuksien kehittäminen

Hoidettiin tilaustyönä valvontaa Pirkkalan, RMP:n, Näsijärven, Kyrösjärven ja Suodenniemen kalastusalueilla ja Tampereen kaupungin vesialueilla.
Järjestettiin kalastuksenvalvojille kokeeseen valmistava koulutus yhteistyössä KKL:n kanssa, tilaisuuteen osallistui 10 henkilöä.
Toteutettiin Kalatalouden Keskusliiton valvontapilottihanke (Kalastussäädökset toimimaan II).
Sähköinen valvontatyökalu
Kalatalouskeskuksen kehittämä sähköinen valvontatyökalu on ainoa laatuaan Suomessa. Valvontatyökaluohjelmalla on noin 100 käyttäjää eri puolille Suomea.
Sähköisen valvontatyökalun koulutuksia pidettiin Vilppulassa ja Rantasalmella. Valvontatyökalusta
tiedotettiin eri sidosryhmille sähköpostilla ja tilaisuuksissa eri puolilla maata.
Valmisteltiin Erävalvoja-palvelua Metsähallitukselle.
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Kalapassi kasvaa vahvasti
Kalapassin verkkokaupassa (www.kalapassi.fi) oli vuoden 2018 lopussa 54 lupa-aluetta. Kokonaismyynti sisältäen käteismyyntipisteiden kuittivihkomyynnin (299 lupaa) oli 10 454 lupaa (+19 %;
v. 2017) ja 201 591 € (165 724 € alv 0) (+32 %; v. 2017).
Uusina lupa-alueina tulivat Vantaan kaupunki, Leppäsjärven kalastuseura ja Karjulan, Parkkuun,
Suonojärven-Kuralan ja Äimälän-Ruotsilan osakaskunnat.
Kehitettiin Kalapassin verkkokauppaan käteismyyntijärjestelmä. Oulun ja Tampereen kaupunkien
luvanmyynnit siirtyivät tähän uuteen ”Kalapassi+” järjestelmään vuonna 2018. Lisäksi mukana on
osakaskuntien luvanmyyntiä.

13.

Edunvalvonta

Avustettu jäsenyhteisöjä vesioikeusprosesseissa, laadittiin muistutuksia ja vastineita (mm. viemäriputkien laskemisia vesistöön ja ruoppauksia). Avustettiin osakaskuntia erilaisissa maanmittaustoimituksissa.
Valmisteltiin kalatalousalueiden yleisavustusten jakoperusteiden oikaisemista tasapuoliseksi.

14.

Tiedotus- ja julkaisutoiminta

Kalatalouskeskuksella oli Tampereen Kalamarkkinoilla oma osasto, josta asiakkaille jaettiin esitteitä ja annettiin henkilökohtaista neuvontaa. Markkinoiden yhteydessä annettiin haastatteluita.
Laadittiin artikkeleita Suomen Kalastuslehteen. Laadittiin tiedotteita mm. kuhan lisääntymisiän ja koon selvityshankkeen tuloksista ja käynnistyneestä kuhan DNA-hankkeesta. Lisäksi tiedotettiin
mm. ”Kalastus alkaa Kaivannosta” – tapahtumasta, kalastusalueiden kalastuksen valvonnasta,
Kalapassin verkkokaupasta ja valvontatyökalusta, kalastuslain uudistuksesta ja valtakunnallisesta
kalastuspäivästä lähialueen tiedotusvälineille. Annettiin haastatteluja radioille, TV:lle ja lehdille kalatalouteen liittyvissä kysymyksissä. Kotisivujen kävijämäärät: kalatalo.fi; kuhamaa.fi, zanderland.fi, kalapassi.fi yhteensä noin 245 000 kävijää ja 735 000 sivunavausta.

Jäsenistölle on lähetetty jäsenkirjeitä, Ahvenposteja ja muita tiedotteita yhteensä 9 kpl. Sähköpostikirjeitä lähetetty jäsenistölle 267 osoitteeseen. Lisäksi olemme tiedottaneet Kalatalouskeskuksen kotisivujen kautta osoitteesta www.kalatalo.fi.
Vuonna 2018 ilmestyneet julkaisut (tilaaja):
- Näsiselän kuhakantaselvitys 2017 (Hirvenniemen osakaskunta)
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- Siian koekalastus Kyrösjärvellä kesä-syksy 2017 (Kyrösjärven kalastusalue)
- Kalapassi 2018–2019
- Kaivannon kalastusselvitys (Roineen-Mallasveden-Pälkäneveden kalastusalue)
- Valvontapilottihanke 2017─2018. Loppuraportti. (Kalatalouden Keskusliitto)
- Pirkanmaan kuhajärvien kalastusselvitys (7 kalastusaluetta)
- Mouhijärven kalastustiedustelu (Suodenniemen kalastusalue)
- Tampereen Pyhäjärven täplärapuselvitys vuonna 2018 (Pirkkalan kalastusalue ja P-Savon Elykeskus)

15.

Näyttelyt ja messut

Järjestettiin Tampereen kalamarkkinat 27–29.4. ja Tampereen kala- ja erämarkkinat 28.-31.9 Laukontorilla. Kokonaiskävijämäärä oli noin 60 000 henkilöä. Perjantai oli tapahtuman nuorisopäivä,
tapahtuman vetovastuussa oli Suomen 4H-liitto. Kalamarkkinoilla jaettiin esitteitä eri kalalajeista ja
täplärapujen käytöstä.
Osallistuttiin Roineen-Mallasveden-Pälkäneveden ja Längelmäveden kalastusalueiden järjestämään ”Kalastus alkaa Kaivannosta”-tapahtumaan.
Kalatalouskeskuksella isännöinnissä oleva Roineen-Mallasveden-Pälkäneveden kalastusalue oli
esillä myös ”Kesäpäivä Kangasalla”-tapahtumassa, jossa esiteltiin kalastuslakia ja kotimaisen kalan käyttöä.
Hoidettiin Kyrösjärvi-päivän juonto ja esiteltiin mm. Kyrösjärven kaloja akvaariossa Ikaalisissa
15.9.2018.
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