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1. Yleistä 
 
Kalastuslakimuutos tuli voimaan 1.1.2016.  Vesialueen omistajille maksettavien kor-
vausten taso putosi 37 %.  Omistajakorvauksiin on varattu valtion budjetissa 2,6 milj. 
€.  Kalastonhoitomaksu vähensi yksityisten lupa-alueiden luvanmyyntiä.  Täpläravus-
ta tuli vieraslaji ja niiden istutukset kiellettiin.  Rikemaksu nousi. Taloudellinen tulos 
kasvoi monien tekijöiden yhteisvaikutuksesta positiiviseksi. 
 

Kuva Kalastusta Pirkkalan Kaivannossa  
    
2. Hallitus ja toimihenkilöt 
Johtokunnan kokouksia oli kolme: 25.2; 14.4.; 15.12. Kokoukset Tampereella. 
Hallitus ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet: pj. Hannu Wirola 3/3 (Keijo Sydänmaa), Otto Hölli 2/2 
(Lauri Lindell), Eero Einola 2/3 (Simo Leppänen), Heikki Hakala 2/3 (Markku Ylijoki), Ari Tapanainen 3/3 
(Erkki Pärnänen), Lauri Mustalahti 0/3 (Juhani Kruus), Lauri Lindell 1/1 (Ari Tammilehto) ja Erkki Ala-
Paavola 3/3 (Eero Lehtinen); sihteeri Pekka Vuorinen 3/3, kokouksissa 62§.  Toimihenkilöt: toiminnanjohta-
ja Pekka Vuorinen, suunnittelija Päivi Pyyvaara, kalatalousneuvoja Ismo Kolari, toimistosihteeri Päivi Vuo-
rinen, tilapäistyöntekijät Erkki Syrjänen, Suvi Pyyvaara ja Sini Pyyvaara. 
 
3. Jäsenkalatalousyhteisöt 
Jäsenistö: 223 osakaskuntaa, 13 kalastusaluetta, 8 hoitoyhdistystä, 8 seuraa/yhdistystä, yksi yksityisvesialue, 
yhteensä 253. Yhteisöissä noin 90 000 osakasta / jäsentä. Isännöinti 4 kalastusalueessa sekä sihteeripalvelu 4 
osakaskunnassa. 
 
4. Jäsenyys 
Kalatalouden Keskusliitto ry, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. 
 
5. Järjestötoiminta 
Henkilötyökuukaudet: A-osio 6,53 B-osio 4,35; C-osio 29,12 Liikevaihto: 500´396 €. 
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Vuosikokous 12.5. Kangasala Pitopalvelu Irma Mäkimaa, 
läsnä 26 edustajaa. Hyväksyttiin vuoden 2015 toimintaker-
tomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistettiin 
tilinpäätös, myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle. Valit-
tiin edustajat kokouksiin.  Hyväksyttiin jäsenmaksujen 
suuruus; toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017. 
Kalatalouskeskuksen hallituksen jäseniksi valittiin Lauri 
Lindell (varalla Ari Tammilehto) ja Lauri Mustalahti (va-
ralla Juhani Kruus) seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Ti-
lintarkastajaksi valittiin Tarmo Männistö ja toiminnantar-
kastajaksi Antti Rauas.  Tilintarkastajan varahenkilöksi 
valittiin Anita Helin ja toiminnantarkastajan varahenkilöksi 
valittiin Jaakko Haavisto. Kalatalouskeskuksen 100-
vuotismitali jaettiin Aimo Aakkulalle, Erkki Ala-
Paavolalle, Aki Hakkarille ja Jukka Muhoselle. 
 
Lähetettiin 4 jäsenkirjettä / Kalatalo uutiset:  
- nro 1 / 7.3. Osakaskuntien luvanmyyntiin selkeyttä, Ko-

kouskutsu, valvontakurssi, valvontatyökalun koulutusti-
laisuus, kalastusrajoitukset, verkkokauppa, kalapassin on 
työn alla, osakaskunnan säännöt, puutteita maanmittaus-
laitoksen rekisterissä, istukkaita, Tampereen seudulla eni-
ten pyyntipäiviä, valtakunnallinen kalastuspäivä, MMM:n 
uudet nettisivu, mitaleja myönnetty 4 s. liitteet: esite / ti-
lauslomake  

 
- nro 2 / 18.4. Kalatalouskeskuksen vuosikokouskutsu, täplärapuistutukset kielletty, Roineen osakaskunta sai 

hopeaakalastusrajoitus.fi, KL esite, osakaskuntien luvanmyynti, valvontatyökalun koulutustilaisuus, rike-
maksu nousee, valvontakurssi, Tampereen kalamarkkinoiden juhlavuosi, kalaistukkaita 2 s.; Liitteet: valta-
kirja/yhteystietokysely, esite 

 
- nro 3 / 24.8. Kalatalouskeskuksen vuosikokous Kangasalla, osakaskuntien kirjapito, osakaskuntien yhdis-

täminen, edunvalvonta, osoitteenmuutokset, valvontatyökalu, 2s. 
 

- nro 4 / 9.11. Kalapassin kasvu jatkuu, kalastonhoitomaksua ei kerry, osakaskuntien yhdistäminen, istutukset, 
opintomatka, yhteisaluelain muutoksia selvitetään, avustuksia haettavissa, KL esitesarja valmis, rapupäivät, 
täplärapujen levinneisyys, 2 s. Liitteet: esite ja yhteystietolomake 
 

Lisäksi osakaskunnille on lähetetty jäsenkirjeet myös sähköpostitse, ammattikalastajille 20 kpl.  Lisäksi tie-
dotettiin Kalatalouskeskuksen kotisivujen kautta osoite www.kalatalo.fi.  Avustettiin osakaskuntien sääntö-
muutoksia ja oltiin mukana 39 osakaskunnan yhdistämisprosessissa. Lisäksi avustettiin yhdistyneiden uusien 
osakaskuntien toiminnan käynnistämisessä. 
 
6. Kalavesien / kalakantojen hoito 
Kala-/ rapuistukkaita, 220 istutustapahtumaa.  Kerto-
musvuonna toimitettiin asiakkaille 165´246 kpl siikais-
tukkaita. Kirjanpitokalastus 3 kalastusalueella. Jatket-
tiin Kyrösjärven siikaistutusten tuloksellisuuden ja kas-
vunopeuden selvittämistä Kyrösjärven kalastusalueen 
kanssa. Pyhäjärven muikkukannan tilaa selvitettiin 
verkkokoekalastuksilla ELY-keskuksen, Pirkkalan ka-
lastusalueen ja Sorvan osakaskunnan toimeksiannosta. 
 
7. Elinkeinokalastukseen ja kalastusmatkailuun kohdistuva neuvonta 
Annettiin kaupallisille kalastajille henkilökohtaista neuvontaa ja avustettiin lupa-asioissa. Pidettiin ammatti-
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kalastusyhdistyksen vuosikokous. Kalastusmatkailuyrityksiä avustettiin ja tiedotettiin ajankohtaisista asioista 
sekä välitettiin ulkomaalaisten asiakkaiden ja matkanjärjestäjien kyselyjä. Julkaistiin Kalapassi 2016‒2017, 
jossa esillä maakunnan kalastusmatkailukohteet ja -palvelut. Yritysten ja kohteiden tiedot päivitettiin kuha-
maa.fi- ja zanderland.fi-sivuille. Avustettiin BBC:tä ja Visit Tamperetta Great Continental Railway Journeys 
-sarjan Tampereen kuvauksissa ja laadittiin kalastusmatkailuartikkeli VisitTampere.fi-portaaliin ja biotalo-
us.fi-sivustoon. 
 
8. Kotimaisen kalan kulutuksen edistäminen  

Järjestettiin Tampereen kalamarkkinat Laukontorilla 22–24.4. ja Tampereen kala- 
ja erämarkkinat 30.9.-2.10.  Kulunut vuosi oli markkinoiden juhlavuosi.  Suomen 
ensimmäinen kalamarkkinatapahtuma järjestettiin 25 vuotta sitten Tampereella. 
Kokonaiskävijämäärä kertomusvuonna noin 70’000 henkilöä. Perjantai oli tapah-
tuman nuorisopäivä.  Kalamarkkinoilla jaettiin esitteitä eri kalalajeista ja täplära-
pujen käytöstä.    Kalamarkkinoilla oli tietoiskuja ravustuksesta. Kalamarkkinoilla 
jaettiin esitteitä eri kalalajeista ja täplärapujen käytöstä.  Markkinoilla oli esillä 
veneitä. 
  Osallistuttiin Roineen-Mallasveden-Pälkäneveden ja Längelmäveden kalastus-
alueiden järjestämään ”Kalastus alkaa Kaivannosta”-tapahtumaan.  Roineen-
Mallasveden-Pälkäneveden kalastusalue oli esillä myös ”Kesäpäivä Kangasalla”-
tapahtumassa, jossa esiteltiin kalastuslakia ja kotimaisen kalan käyttöä. 

 
9. Projektit ja muu yritysneuvonta 
Päivitettiin lakimuutokset valtakunnallisen kalastusmatkailuportaaliin www.fishinginfinland.fi, suunniteltiin 
ylläpitomalli ja viimeisteltiin sivusto haluttuun muotoonsa KKL:n ”FIN-FISH IV” -hankkeen puitteissa. 
Muita hankkeita: ”Lähikalaan Pirkanmaalle”; tietoiskuja kalastuslaista, lähikalapaikoista ja ravustuksesta 
kalamarkkinoilla. ”Kuhan lisääntymisiän ja -koon selvittäminen Pirkanmaalla” -hankkeessa mukana 8 kalas-
tusaluetta ja 13 tutkimuskohdetta.  
  
10. Kalastusmahdollisuuksien kehittäminen 
Kalapassin verkkokaupassa (www.kalapassi.fi) on 50 lupa-aluetta; lupa-alueiden kokonaisala yli 100’000 ha, 
lupamyynti kasvaa edelleen voimakkaasti 9,3 %, kokonaismyynti 5520 kpl. Uusina lupa-alueina tulivat mm. 
Kuorevesijärven kalastusyhtymä. Kehitettiin Kalapassin verkkokauppaan käteismyyntijärjestelmä.  Tampe-
reen kaupunki ulkoisti kalastus- ja ravustuslupien myynnin Kalapassin luvanmyyntijärjestelmään. Ylläpidet-
tiin ja päivitettiin Pirkanmaan kalastusmatkailusivustoja kuhamaa.fi ja zanderland.fi ja Ruoveden-
Kuoreveden kalastusalueen nettisivuja. 
 

11. Edunvalvonta, oikeudellinen apu 
Avustettu jäsenyhteisöjä vesioikeusprosesseissa, laadittiin muistutuksia ja vastineita (mm. viemäriputkien 
laskemisia vesistöön ja ruoppauksia). Avustettiin osakaskuntia erilaisissa maanmittaustoimituksissa. 
 
12. Yhteistyö sidosryhmien kanssa 
Isännöinti 4 kalastusalueissa sekä sihteeripalveluita 4 osakaskunnassa. Päivi Pyyvaara on Pirkanmaan ja 
Kanta-Hämeen ammattikalastajat ry:n sihteeri. Hannu Wirola on KKL:n johtokunnan jäsen sekä vesienomis-
tajien neuvottelukunnan puheenjohtaja.  Ismo Kolari oli FIN-FISH-hankkeen ohjausryhmässä. Osallistuttiin 
moniin neuvottelu- ja kokoustilaisuusiin sidosryhmien kanssa. Tiedotettiin ja pidettiin yhteyttä maa- ja valta-
kunnallisten sekä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa.  Pidettiin neuvottelukokous Pirkanmaan 
luonnonravintolammikkokasvattajien kanssa 8.3. 
 
13. Tiedotustoiminta ja yleisneuvonta 
Tampereen kalamarkkinoilla oli kalatalouskeskuksella 
oma osasto, josta asiakkaille jaettiin esitteitä ja annet-
tiin henkilökohtaista neuvontaa. Markkinoiden yhtey-
dessä annettiin haastatteluita.  
  Julkaistiin Kalapassi 2016‒2017 -vihko; juhlanumeron 
teemana oli uusi kalastuslaki. Laadittiin artikkeleita 
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Kuva. Tampereen kaupungille myönnettiin Pirkanmaan 100v 
juhlamitali, mitalin vastaanotti pormestari Anna-Kaisa Ikonen. 
 

Suomen Kalastuslehteen. Laadittiin tiedotteita mm. ”Kalastus alkaa Kaivannosta” – tapahtumasta, kalastus-
alueiden kalastuksenvalvonnasta, Kalapassin verkkokaupasta, kalastuslain uudistuksesta ja valtakunnallisesta 

kalastuspäivästä lähialueen tiedotusvälineille. Annettiin haastatteluja radioille, TV:lle ja leh-
dille kalatalouteen liittyvissä kysymyksissä. Kalastuslakikurssi pidettiin Ruovedellä 19.1. ja 
Tampereella 26.1., osallistujia 32 henkilöä.  Kotisivujen kävijämäärät: kalatalo.fi; kuhamaa.fi, 
zanderland.fi, kalapassi.fi yhteensä 175 000 kävijää, verkkosivujen sivunavaukset 516 000 
kpl. 
 

Laadittiin roll-upp:t ja julisteet mm. kouluille, veneseuroille ja kauppoihin aiheista: valtion kalastonhoito-
maksu, alamitat, viehekalastus, verkkokalastus, mistä lisätietoa; rahoitus kalastonhoitomaksuvarat.  
 

     
 
14. Muu toiminta 
Osallistuttiin mm. seuraaviin kokouksiin/tilaisuuksiin:  
Kalataloudellisen alueellisen yhteistyöryhmän koko-
uksiin.   KKL:n kalastusaluepäiville 16-18.2. jossa 
myönnettiin kalastusaluemitalit mm. Päivi Pyyvaa-
ralle, Ismo Kolarille ja Pekka Vuoriselle.  Kalaviikko 
10.-11.3. KKL:n 125-vuotis juhlakokous 23.11., 
jossa mm. Hannu Wirolalle luovutettiin KKL:n kul-
tainen ansiomerkki. Pohjoismainen kalastusmatkai-
lutyöpaja Jönköpingissä 7.‒9.12.  Sinisen biotalou-
den kehittämissuunnitelman sidosryhmätilaisuus 
Helsinki 14.9.  PIRSKE-hankkeen työpajat 10.5, 
24.5 ja säännöstelyjen seurantaryhmä 26.10.  Maa- ja 
metsätalousministeriön kalastuslakipäivät Helsingis-
sä 1-2.12.  Saaristoasiain neuvottelukunnan kustan-
tama ”kalamarkkinoiden kehittämisprojekti”.  Valta-
kunnallinen kalastuspäivä 18.5. Tapahtumaan osal-
listui 362 oppilasta.  Osallistuttiin ELY:n Järvi-
Suomen kalastusaluepäiville 15.12. Jämsässä / Vuo-
rinen ja Pyyvaara. Luovutettiin Tampereen pormes-
tarille joulukala. 
  Kirjapitopalvelun piirissä on kertomusvuonna 8 
yhteisöä.   Valvottiin Tampereen kaupungin kala- ja 
velvoiteistutuksia.  Lisäksi toteutettiin ministeriön antamat tulostavoitteet josta laadittiin  erillinen raportti. 
 
15. Kalastuksen ja ravustuksen valvonta 

Järjestettiin kalastuksenvalvojille 2. asteen kurssitus 16.3.2016. Sähköisen 
valvontatyökalun koulutuksia pidettiin Imatralla 4.4., Tampereella 19.5., Ran-
tasalmella 13.7. ja Turussa 28.9.2016.  Valvontatyökaluohjelmaa on käytössä 
yli 60 kpl eri puolille Suomea.  Määrä kaksinkertaistui viime vuodesta.  Oh-
jelma helpottaa raportointia. Tiedotettiin uudesta työkalusta sähköpostilla ja 
tilaisuuksissa eri puolilla maata. 
 


