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1. Toimintaympäristö
Kuhakannat ovat pysyneet vahvoina isoissa järvissä. Muikkukannan tila on ollut hyvä mm. Näsijärvessä. Poikkeuksellisen lämpimän kesän jälkeen täplärapusaaliit olivat hyviä tai kohtalaisia. Koskikalastuskohteilla kalastus jouduttiin ajoittain keskeyttämään pahimpien helteiden ajaksi.
Talvikalastuskausi oli yhden heikon talven jälkeen jälleen hyvä. Pandemian jatkuessa vapaa-ajankalastus oli myös toisena koronavuonna vilkasta, tosin kalastuslupien myyntimäärien valossa edellisen vuoden huipusta tilanne yleisesti tasaantui. Ravintoloissa käynnin väheneminen ja sulkutilat
vähensivät kalan kysyntää kaupallisilta kalastajilta. Suoramyynnin lisääminen ja kalan hyvä kysyntä
vähittäiskaupassa toi tilanteeseen helpotusta alan toimijoille.
Koronan vuoksi annettujen kokoontumisrajoitusten takia sekä kevään että syksyn Tampereen kalamarkkinat jouduttiin perumaan. Kuhaseminaari pidettiin joulukuussa 2021 virtuaaliseminaarina.
Etäyhteyksien sujuvaa käyttöä kokouksissa ja alan tilaisuuksissa jatkettiin ja fyysiset asiakastapaamiset rajattiin henkilökunnan terveysturvallisuuden takaamiseksi minimiin. Kalatalouskeskuksen
henkilökunta teki osittain etätöitä ja vierailuja toimistolla rajoitettiin. Koronan leviämisen tilapäisen
hidastumisen myötä kalatalousyhteisöjen vuosikokouksia päästiin syksyllä järjestämään. Vuoden
loppupuolella koronatapausten määrä lähti viime vuoden tapaan jälleen jyrkkään kasvuun Suomeen
rantautuneen omikron-variantin myötä.

2. Jäsenistö, hallinto ja toimihenkilöt
Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry:llä oli vuoden lopussa 241 kpl jäsentä; 215 osakaskuntaa, 10 kalatalousaluetta, 15 kalastusyhdistystä tai -seuraa ja yksi yksityisvesialue.
Kalatalouskeskuksen vuosikokous pidettiin 30.11.2021 Ylöjärven Koulutuskeskus Valon auditoriossa. Kokouksessa oli 22 osallistujaa, jotka edustivat 23 yhteisöä. Kokouksessa käsiteltiin vuosikokoukselle kuuluvat asiat. Hallituksen erovuoroiset jäsenet valittiin jatkamaan. Kalatalouskeskus ry:n
ensimmäisestä toimintavuodesta 2012 saakka samansuuruisina pysyneisiin jäsenmaksuihin tehtiin
korotukset vuodelle 2021.
Kalatalouskeskuksen hallituksen kokoonpano oli seuraava:
Pj. Hannu Wirola (varalla Sirpa Kuusela), vpj. Ari Tapanainen (Ari Hyvölä), Lauri Lindell (Tomi
Myllö), Eero Einola (Simo Leppänen), Heikki Hakala (Matti Hyypöläinen), Juhani Kruus (Esko Martin) ja Erkki Ala-Paavola (Eero Lehtinen).
Hallitus kokoontui vuoden aikana 6 kertaa.
Kalatalouskeskuksen tilintarkastajana toimi Raija Lantta (HT). Toiminnantarkastajana toimivat Janne
Kivinen ja varalla Sirpa Vuohelainen.
Yhdistyksellä oli 3 kokoaikaista toimihenkilöä vuonna 2021: vs. toiminnanjohtaja Ismo Kolari, suunnittelija Päivi Pyyvaara ja toimistosihteeri Päivi Vuorinen. Toiminnanjohtaja Johanna Möttönen palasi
vahvuuteen osittaisella työajalla. Tilapäistyöntekijöinä toimivat Erkki Syrjänen ja Teuvo Koskinen.

3. Järjestön talous
Liikevaihtoa kertyi toimintavuonna 319 363,04 €, mikä oli hiukan alle talousarvion (341 321 €). Muut
tuotot 74 626,43 € mukaan luettuna kokonaistulot olivat 393 989,47 €. Sekä liikevaihto että bruttotulot
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kasvoivat selvästi vuodesta 2020 (328 085,71 €). Myyntiä kasvattivat erityisesti kalanpoikastilausten
lisääntyminen ja kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat.
Viehekalastuslupien välitys verkkokaupan kautta kasvoi hieman. Kalamarkkinoita ei koronapandemian vuoksi järjestetty lainkaan kuluvana vuonna. Kalatalousalueiden toimeksiantojen hoito ja hanketoiminta oli vireää.
Tilikauden varsinainen tulos ennen veroja oli hyvä, 33 519,06 € (talousarvio 2021; 0 €). Laskennallinen jäännösvero (ilman korkoja) huomioituna tilikauden voitoksi jää 29 669,82 €. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on selvästi kohentunut muutaman viime vuoden aikana, ja omaa pääomaa oli
tilikauden lopussa 103 821,72 €.
Alustavien näkymien mukaan yhdistyksen talouden odotetaan pysyvän hyvänä vuonna 2022. Palvelujen tilauskanta on hyvä. Pandemian takia kevään 2022 Tampereen kalamarkkinat jäävät pitämättä. Kalastuslupien välitystulojen voidaan arvioida pysyvän suurin piirtein vuoden 2021 tasolla.
Istukasvälityksen voidaan arvioida hieman laskevan.
Liitteessä 1 toimintavuoden ja edellisen tilikauden tuloslaskelma ja talousarvio.

4. Asiantuntijapalvelut osakaskunnille ja kalatalousalueille
Toimihenkilöt hoitivat asiantuntijoina osakaskuntien ja kalatalousalueiden toimeksiantoja kalavesien
käyttöön ja hoitoon, kokouksiin, edunvalvontaan, maksuliikenteeseen, yhdistymisprosessien valmisteluun sekä muuhun toimintaan liittyen. Kalatalouskeskuksella oli hoidettavaan toiminnanjohtajan
tehtävät 5 kalatalousalueella; Kokemäenjoen yläosan, Pirkkalan, Pälkäneen, Ruoveden-Kuoreveden ja Suomenselän kalatalousalueet. Kirjanpitotehtäviä hoidettiin 14 yhteisön puolesta. Lisäksi toteutettiin kalastusalueiden hankkeita.

5. Kalavesien hoito ja selvitykset
Kalatalouskeskus välitti kalaistukkaita toimialueensa vesistöihin 143 864,59 € arvosta (alv 0). Istukkaiden kysyntä nousi selvästi edellisestä vuodesta. Planktonsiika oli edelleen kysytyin istutuslaji, ja
suuren kysynnän takia ja luonnonravintolammikkoviljelyn ongelmien takia kaikkia tilauksia ei päästy
toteuttamaan. Myöskään pienehköä peled-siikatarvetta ei saatu täytettyä. Muilta osin kysyntä vastasi
hyvin tarjontaa. Kirjolohi ja järvitaimen olivat planktonsiian jälkeen kysytyimmät istukkaat. Kuhaistukkaiden tarve pysyi alhaisena.

Vuosi

Järvitaimen (kg)

Kirjolohi
(kg)

Karppi

Kuha

Siika

Ankerias

(kg)

(kg) (‒2019 kpl)

(kg)

(kpl)

2021

2148

3035

58

51742 kpl / 269
kg

1270

2020

1365

2966

70

206

1384

2019

1277

3781

60

99279

1349

90

2018

689

4636

51

85632

1195

92

2017

902

3391

99

166031

1038

Toimituksia,
laskutettu (2019‒)
75

1500

1500

77

130
Istutustapahtumia
2017‒2018
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Kalatalouskeskukselta tilattujen kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien (5 + 1 työryhmä)
valmistelua jatkettiin ja osa niistä saatiin valmiiksi ja vahvistettiin vuoden lopulla kalatalousalueiden
yleiskokouksissa. Kalastuslakiin tehty muutos, joka antoi lisäaikaa käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotuksen laatimiselle vuoden 2021 loppuun, osoittautui hyvin tarpeelliseksi.

6. Kalastuslupien myynti
Kalapassi-järjestelmän kautta välitettiin 71 kalastusoikeuden haltijan kalastus- ja ravustuslupia. Erilaisia lupa-alueita oli valittavina noin 90 kpl eri puolilta Suomea. Kalastuslupien lunastusmäärä kasvoi euromääräisesti 3 % ja oli kappalemääräisesti vuoden 2020 tasolla. Kuittivihkomyynti mukaan
luettuna lupien veroton myynti oli yhteensä 272 088,12 €. Verkkokauppamyynnin aloitti 6 uutta lupaaluetta.
Verkkokaupan maksupalvelun tarjoavan Paytrailin nykyinen rajapinta lakkaa toimimasta 1.9.2022 ja
verkkokauppaan tehtiin vuoden vaihteessa tarvittavat rajapintamuutokset.

7. Kalastuksenvalvonta
Kalastuksenvalvontatehtäviä hoidettiin Pirkkalan, Pälkäneen, Näsijärven ja Kyrösjärven kalatalousalueilla sekä Tampereen kaupungin vesillä. Valvojakoulutus järjestettiin joulukuun alussa yhdessä
Kalatalouden Keskusliton kanssa.
Sähköistä valvontatyökalua eli Kalastuksenvalvoja-palvelua pidettiin yllä ja avattiin palvelu 10 uudelle käyttäjälle. Lisäksi suoritettiin käyttäjien vaihtoja. Järjestelmässä olleet vanhat henkilötiedot
anonymisoitiin. Palvelulla oli vuoden lopussa 124 valvojakäyttäjää ja 48 ulkopuolista tilaajatahoa eri
puolilta Suomea.

8. Edunvalvonta
Jäsenyhteisöjä avustettiin vesioikeusprosesseissa sekä laadittiin muistutuksia ja vastineita. Avustettiin osakaskuntia maanmittaustoimituksissa. Oltiin mukana Pirkanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmässä, joka koordinoi vesienhoidon suunnittelua. Tiedotettiin jäsenistölle valmisteilla oleviin toimenpideohjelmiin liittyen.

9. Elinkeinokalatalouden edistäminen
Kalatalouskeskus teki yhteistyötä kaupallisten kalastajien, kalastusmatkailuyrittäjien, kalanviljelijöiden ja kalastusvälineliikkeiden kanssa. Kaupallisille kalastajille annettiin henkilökohtaista neuvontaa
ja avustettiin heitä lupa-asioissa. Päivi Pyyvaara toimi Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen ammattikalastajat ry:n sihteerinä.
Tiedotettiin kalanviljelijöitä ja kalastusmatkailuyrittäjiä ajankohtaisista asioista. Päivitettiin kuhamaa.fi- ja zanderland.fi-sivustoja sekä valtakunnallista www.fishinginfinland.fi portaalia.
Elinkeinokalataloutta koskevia muita toimenpiteitä on kuvattu Hankkeet-osiossa.

10. Muu toiminta ja asiantuntijapalvelut
Osallistuttiin KALPA-palvelun määrittely- ja seurantaryhmien työskentelyyn.
______________________________________________________________________________________
4

_________________________________________________________________________________________

11. Sidosryhmäyhteistyö, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja tiedotus
Alan viranomaisiin, järjestöihin, yrityksiin ja muihin sidosryhmiin pidettiin yhteyttä. Yhdistyksen verkkosivuja ja Facebook-sivuja päivitettiin. Jäsenistölle tiedotettiin Kalatalon uutiset -jäsenkirjeellä ja
sähköpostitiedottein. Median kautta viestittiin ajankohtaista asioista ja toimitettiin aineistoa paikallislehtien kesälehtiin ja Suomen Kalastuslehteen. Annettiin haastatteluja kalatalouteen liittyvissä kysymyksissä. Hoidettiin esitejakelua ja viestittiin henkilökohtaisesti kokouksissa. Osallistuttiin etäyhteyksin koulutus- ja sidosryhmätilaisuuksiin.
Kotisivujen kävijämäärät 2021: kalatalo.fi; kuhamaa.fi, zanderland.fi, kalapassi.fi yhteensä noin
23800 kävijää.
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HANKKEET
1. Kalatalousneuvonta 2021
Avustus 27 109,81 € (MMM / KKL). Toteutimme hankkeen laatimamme suunnitelman mukaisesti 5
toimenpidekokonaisuuden puitteissa. Kalatalousalueita neuvoimme mm. käyttö- ja hoitosuunnittelun
eteenpäin viemiseksi sekä Kalpan ja muiden sähköisten palvelujen käyttöön ottamiseksi. Osakaskuntia neuvoimme kokousteknisissä kysymyksissä, järkevien kalavesien hoitotoimenpiteiden edistämisessä ja luvanmyynnin kehittämisessä. Kalastajia neuvoimme monipuolisesti käytettävissä olevien kanavien kautta kaikki kalastajaryhmät huomioiden. Tiedotimme kalastonhoitomaksusta ja
muista lupa-asioista ja edistimme strategioiden toteutumista. Aktivoimme kansalaisia kalastusharrastuksen ja kotimaisen kalan käytön pariin monipuolisen tiedotuksen avulla.

2. Pirkanmaan Kalatalouskeskuksen nuorisotoiminta v. 2021
Avustus 8 500 € (ELY). Järjestimme valtakunnallisen kalastuspäivän tapahtuman Tampereella elokuussa 2021. Tiedotimme tapahtumista monikanavaisesti. Osa hankkeen toimenpiteistä siirtyi koronan takia seuraavalle vuodelle.

3. Nuorisotoiminnan jalkauttaminen maakuntaan vuosina 2019−2020(-2021)
Avustus 6 000 € (Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö). Jatkoimme vuonna
2019 käynnistynyttä hanketta hankkimalla uusia yhteistyökumppaneita toimenpiteistä vetäytyneiden
tilalle. Koronatilanteen helpotuttua järjestimme yhteistyössä kalastusopasyritysten (Vaparetket ja
Haukkamaa Adventures) kanssa onkiretkiä kesällä ja syksyllä Sastamalassa Esperi Oivakodissa,
sekä Sastamalan, Ylöjärven ja Ruoveden alueen varhaiskasvatuksen kanssa. Hanke saatiin vietyä
päätökseen.

4. Kalaleader-esiselvitys
Avustus 23 077 € (ELY). Jatkoimme vuonna 2019 aloitettua esiselvitystä ” Kalatalouden toimintaryhmän mahdollisuudet Hämeen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueella” osallistumalla MMM:n järjestämään työpajaan. Kävimme neuvotteluja Leader-ryhmien kanssa kalatalousryhmän muodostamiseen liittyen. Viimeistelimme kyselyraportin kaupallisten kalastajien ja kalastusoppaiden nykytilanteesta, investointitarpeista ja tulevaisuuden suunnitelmista. Laadimme strategialuonnoksen kalatalousryhmän perustamiseksi Leader Kantri ry:lle. Hakukierros kalatalousryhmiksi uudelle toimintakaudelle käynnistyi loppuvuodesta. Hanke saatettiin päätökseen.

5. Kuhaseminaari
Avustus 7 420 € (MMM). Valmistelimme jo muutamaan otteeseen pandemian takia peruuntunutta
Kuhaseminaaria, joka pidettiin etäyhteyden avulla joulukuussa 2021. Tilaisuuteen osallistui etänä yli
100 kalataloudesta kiinnostunutta asiantuntijaa ja kaupallista toimijaa maanlaajuisesti. Hanke saatiin
vietyä päätökseen.

6. Kalatalo.fi -sivuston uusiminen
Avustus 2 000 € (ELY). Hankkeelle haettiin 2-vuotinen rahoitus vuonna 2020. Kalatalouskeskuksen
henkilöstötilanteen ja avustuksen pienimuotoisuuden vuoksi rahoituspäätökselle haettiin
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käyttötarkoituksen muutos loppuvuodesta 2021. Varat käytetään vuoden 2022 puolella osakaskuntien digiloikka-koulutukseen.
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Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry, Y-tunnus 2448478-3
TASE

KAUSI

2021

31.12.2021

31.12.2020

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Koneet ja kalusto
Aineelliset hyödykkeet

585,38
585,38

780,51
780,51

PYSYVÄT VASTAAVAT

585,38

780,51

16 399,50
0,00
594,40
10 012,62
27 006,52

12 117,67
0,00
9,51
14 986,67
27 113,85

Rahat
Pankkisaamiset
Rahat ja pankkisaamiset

295,45
201 389,69
201 685,14

312,95
165 675,12
165 988,07

VAIHTUVAT VASTAAVAT

228 691,66

193 101,92

VASTAAVAA

229 277,04

193 882,43

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset

Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry, Y-tunnus 2448478-3
TASE

KAUSI

2021

31.12.2021

31.12.2020

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Edellisten tilikausien voitto (tappio)

74 151,90

48 723,12

Tilikauden voitto (tappio)

29 669,82

25 120,65

OMA PÄÄOMA

103 821,72

73 843,77

VIERAS PÄÄOMA
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma

28 575,22
28 226,40
39 564,16
29 089,54
125 455,32

45 626,79
7 777,61
23 337,49
43 296,77
120 038,66

VIERAS PÄÄOMA

125 455,32

120 038,66

VASTATTAVAA

229 277,04

193 882,43

Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry, Y-tunnus 2448478-3
T U L O S L A S K EL M A

KAUSI

2021

1.1. - 31.12.2021

1.1. - 31.12.2020

319 363,04

271 621,90

74 626,43

56 463,81

Materiaalit ja palvelut

-132 810,15

-100 997,35

Henkilöstökulut
Työntekijöiden palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut

-147 600,24
-24 696,23
-4 184,68

-119 898,76
-17 750,76
-3 159,79

Henkilöstökulut

-176 481,15

-140 809,31

-195,13

-4 018,17

Liiketoiminnan muut kulut

-51 109,02

-53 657,95

LIIKEVOITTO (TAPPIO)

33 394,02

28 602,93

137,04
-12,00
125,04

44,85
-331,84
-286,99

TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

33 519,06

28 315,94

Tuloverot

-3 849,24

-3 195,29

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

29 669,82

25 120,65

LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot

Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot, muilta
Korkokulut ja muut rahoituskulut, muille
Rahoitustuotot ja -kulut

2023

Toimintasuunnitelma 2023

Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry
Viinikankatu 55, 33800 TAMPERE
etunimi.sukunimi@kalatalo.fi, www.kalatalo.fi

_________________________________________________________________________________________

Sisällysluettelo
Toiminta-ajatus ............................................................................................................................... 2
Yleiset toimintaedellytykset ............................................................................................................. 2
OMA TOIMINTA.............................................................................................................................. 3
1.

Palvelut osakaskunnille ja kalatalousalueille ............................................................................ 3

2.

Kalavesien hoito ja seuranta .................................................................................................... 3

3.

Kalastuslupien myynti .............................................................................................................. 4

4.

Kalastuksenvalvonta ................................................................................................................ 4

5.

Edunvalvonta ........................................................................................................................... 4

6.

Elinkeinokalatalouden edistäminen .......................................................................................... 4

7.

Tampereen kalamarkkinat........................................................................................................ 5

8.

Muu toiminta ja asiantuntijapalvelut ......................................................................................... 5

9.

Järjestöyhteistyö, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja tiedotus ................................................. 5

10.

Oman toiminnan kehittäminen .............................................................................................. 5

HANKKEET .................................................................................................................................... 6
1.

Kalatalousneuvonta (MMM / KKL)............................................................................................ 6

2.

Nuorisotoiminta ........................................................................................................................ 6

3.

Kalatalo.fi-sivujen uudistus....................................................................................................... 6

4.

Muut hankkeet ......................................................................................................................... 6

______________________________________________________________________________________
1

_________________________________________________________________________________________

Toiminta-ajatus
Pirkanmaan Kalatalouskeskus on kalatalouden alueellinen neuvontajärjestö, joka tekee neuvontatyötä pääasiassa Pirkanmaalla, mutta on aktiivisesti mukana koko maan kalatalouden kehittämisessä. Järjestön toiminnan tavoitteena on antaa hyvää ja korkeatasoista kalatalouden neuvontaa
asiakkailleen ja edistää kalatalouden eri osa-alueita.
Kalatalouskeskuksen toiminta keskittyy osakaskuntien ja muiden kalaveden omistajien sekä kalatalousalueiden kanssa tehtävään yhteistyöhön, elinkeinokalatalouden toimintaedellytysten kehittämiseen, kalavesien käytön ja hoidon suunnitteluun, kalanpoikasten välitykseen ja Tampereen kalamarkkinoiden järjestämiseen kahdesti vuodessa. Kalastuslupien verkkokauppa, kalapassi.fi ja
sähköinen valvontatyökalu, Kalastuksenvalvoja-palvelu, ovat keskeisiä tuotteita, joiden avulla kehitetään ja helpotetaan luvanmyyntiä ja -ostoa sekä kalastuksenvalvontaa niin maakunnassa kuin
valtakunnallisestikin.
Maa- ja metsätalousministeriön erityisavustuksella toteutetaan Kalatalouden Keskusliiton neuvontahankkeen toimenpiteet määritellyillä strategisilla painopistealueilla. ELY-keskuksen eritysavustuksilla toteutetaan mm. nuorisohankkeita.

Yleiset toimintaedellytykset
Jäsenistö
Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry:llä on jäseniä noin 241 kpl.
Talous
Taloudelliset toimintaedellytykset muodostuvat palvelumaksuista, Kalatalouden Keskusliitolta anotusta valtion avustuksesta, jäsenmaksuista sekä erikseen haetusta hankerahoituksesta. Taloudellisena vahvuutena voidaan pitää kalatalousalueiden toiminnanjohtajapalvelua, kalanpoikasten välitystä, kalastuslupien verkkokauppamyyntiä, Tampereen kalamarkkinoita, valvontatyökalua, edunvalvontaa sekä yhteishankkeiden tuloksellista läpivientiä. Taloudellinen tilanne määrittää Kalatalouskeskuksen toiminnan laajuuden. Kalatalouskeskuksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai
muun taloudellisen ansion hakeminen.
Hallinto ja toimihenkilöt
Kalatalouskeskuksen hallintoelimiä ovat päätäntävaltaa käyttävä Pirkanmaan Kalatalouskeskuksen
vuosikokous ja toimeenpanevana elimenä hallitus. Kalatalouskeskuksen johtokunta koostuu ympäri maakuntaa valituista edustajista (6 kpl + puheenjohtaja). Kalatalouskeskuksella on neljä vakituista toimihenkilöä ja neljä tilapäistä työntekijää.
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OMA TOIMINTA
1. Palvelut osakaskunnille ja kalatalousalueille








Kalatalousalueiden toiminnanjohtajan palvelut
Osakaskunnan puheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan palvelut
Käyttö- ja hoitosuunnitelmien jalkautus
Osakaskuntien yhdistäminen
Osakaskuntien taloushallinnon palvelut
Luennot ja koulutukset
Seuranta ja selvitykset

Pirkanmaalla on 13 kalatalousaluetta*: Hauhon reitin, Keuruun, Kihniön-Parkanon, Kokemäenjoen
yläosan, Kyrösjärven, Längelmäveden, Näsijärven, Pirkkalan, Pälkäneen, Suomenselän, Ruoveden-Kuoreveden, Tammelan-Tarpianjoen ja Vanajanselän kalatalousalueet. Kalatalouskeskuksella
on hoidossaan viiden kalatalousalueen toiminnanjohtajuus.
*Kalatalousalue sijaitsee kokonaan maakunnassa tai sen merkittäviä vesistöjä on alueella
Kalatalouskeskukselta tilattujen kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien jalkautusta kentälle jatketaan toiminnanjohtajan tehtävien hoidon kautta.
Pieniä osakaskuntia kannustetaan ja autetaan yhdistymisasioissa niillä alueilla, joilla tähän on tarvetta. Tavoitteena on osakaskuntien vahvistaminen kehittämällä niitä isommiksi, taloudellisesti
itsenäisiksi yksiköiksi. Avustetaan osakaskuntia laatimaan sopimuksia mm. yhtenäislupa-alueiden
luomiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. Osakaskunnille tarjotaan kirjanpitopalveluita.

2. Kalavesien hoito ja selvitykset
Kalanpoikasten välitys − Hyväkuntoisia istukkaita oikeaan paikkaan
Kalatalouskeskus välittää hyväkuntoisia kirjolohen, järvitaimenen, siian ja kuhan sekä pienissä
määrin myös muiden lajien (ankerias, karppi) poikasia, jotka antavat hyvän istutustuloksen. Istutustoimintaa ohjaa paikallinen ajattelu ja ekologinen kestävyys: istutuksilla ei tule heikentää tai vaarantaa olemassa olevia kala- ja rapukantoja ja luonnon monimuotoisuutta. Välitetään vain tunnettuja kantoja, jotka hankitaan luotettavilta toimijoilta.
Markkinoidaan kalanpoikasia alueella toimiville vesialueiden omistajille, osakaskunnille ja kalatalousalueille sekä naapurialueiden neuvontajärjestöille, mikäli oman maakunnan kasvattajilla on
ylituotantoa. Opastetaan vesialueiden omistajia ennallistamaan lisääntymis- ja elinalueita.
Kalataloudelliset selvitykset tuottavat paikallista tietoa vesialueiden käytön ja hoidon suunnittelulle. Kalatalousalueiden yhtenä tehtävänä on kalastuksen ja hoitotoimenpiteiden seurantatietojen
kerääminen. Ideoidaan aktiivisesti uusia selvityskohteita ja toteutetaan niitä kalatalousalueiden,
muiden jäsenyhteisöjen ja sidosryhmien tarpeisiin perustuen.
Opastetaan osakaskuntia ja kalatalousalueita Pirkanmaan reittivesien täplärapukantojen
pyyntiin. Ohjataan järjestämään ravustus siten, että kanta kestää pyynnin ja että pyyntivahvoja
kantoja on kaikilla reittiveden järvillä, kuitenkin ELY-keskuksen laatiman rapustrategian mukaisesti.
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Painotetaan kotimaisen jokiravun suojelua. Tavoitteena on estää luvattomien täplärapuistutusten ja
-siirtojen tekeminen sekä rapuruton leviämisen estäminen.

3. Kalastuslupien myynti
Välitetään kalastus- ja ravustuslupia Kalapassin verkkokaupan ja käteismyynnin kautta. Panostetaan edelleen lupa-alueiden kasvattamiseen.

4. Kalastuksenvalvonta
Hoidetaan tilaustyönä kalastuksen valvontaa Pirkkalan, Pälkäneen, Näsijärven ja Kyrösjärven kalatalousalueilla, Tampereen kaupungin vesialueilla sekä tarvittaessa myös muualla. Järjestetään
kalastuksenvalvojille lisäkoulutusta korttien uusimiseksi.
Pidetään yllä sähköistä Kalastuksenvalvoja-palvelua ja pyritään samaan sille uusia käyttäjiä. Järjestetään myös koulutusta aiheen tiimoilta. Palvelua kehitetään tarpeiden ja resurssien mukaisesti.

5. Edunvalvonta
Lausunnoissa ja muistutuksissa kiinnitetään huomiota erityisesti kalastusta vaikeuttavaan vesistörakentamiseen, jätevesien johtamiseen ja aiheutuneiden haittojen sekä käyttöoikeuksien taloudelliseen kompensointiin asianosaisille. Pidetään esillä myös huoltovarmuuskysymyksiä. Kalatalouskeskus on mukana Pirkanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmässä, jonne viedään jäsenistön näkemyksiä. Vesienhoidon tavoitteet otetaan huomioon suunnitelmissa ja neuvonnassa. Ryhmän toiminnasta tiedotetaan aktiivisesti jäsenistölle.

6. Elinkeinokalatalouden edistäminen
Kalatalouskeskus tekee yhteistyötä mm. kaupallisten kalastajien, kalastusmatkailu- ja kalamarkkinayrittäjien, kalan- ja ravunkasvattajien ja kalastusvälineliikkeiden kanssa. Yritystoiminnan merkitys
tulee jatkossa korostumaan entistä enemmän. Erilaiset elämys- ja matkailupalvelut ovat osa suomalaista kalataloutta.
Annetaan kaupallisille kalastajille henkilökohtaista neuvontaa ja avustetaan heitä lupa-asioissa.
Vajaasti hyödynnettyjen kalalajien käytön lisääminen osana monipuolista ja ekologisesti kestävää
kalastusta, sekä saaliin omatoiminen jatkojalostus, myynti ja markkinointi sekä täplärapukantojen
hyödyntäminen ovat ajankohtaisia teemoja.
Avustetaan ja tiedotetaan kalastusmatkailuyrittäjiä ajankohtaisista asioista sekä välitetään ulkomaalaisten asiakkaiden ja matkanjärjestäjien kyselyjä. Päivitetään kuhamaa.fi- ja zanderland.fisivustoja sekä valtakunnallista www.fishinginfinland.fi -portaalia ja tehdään kalastusmatkailukohteita tutuksi myös kansainvälisesti. Markkinoidaan maakunnan kohteita kotimaassa Kalapassiesitteen avulla.
Tehdään tiivistä yhteistyötä Kuha-Suomen kalatalousryhmän kanssa. Sen kautta ja tuella elinkeinokalatalouden ja kalastusmatkailun kehittämistä voidaan tulevina vuosina viedä eteenpäin uudella
tavalla ja entistä vahvemmin resurssein.
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7. Tampereen kalamarkkinat
Tampereen kalamarkkinat säilyvät jatkossakin monipuolisena kalatuotteiden tapahtumana, jossa
yleisö viihtyy. Panostetaan ohjelman kehittämiseen ja pyritään houkuttelemaan uusia myyjiä mukaan kahden vuoden koronatauon jälkeen. Kalamarkkinat ovat lähiruoka- ja ilmastonmuutosaikakautena erittäin ajankohtainen foorumi. Koronapandemian vuoksi markkinoita ei järjestetty 20202022 kevään välisenä aikana. Keväällä 2023 kalamarkkinoiden teemana ovat järvikalat.

8. Muu toiminta ja asiantuntijapalvelut
Toteutetaan muita sidosryhmien tarvitsemia palveluja. Suunnitellaan ja toteutetaan kalataloutta
edistäviä hankkeita ja osallistutaan alan maa- ja valtakunnallisten hankkeiden toteutukseen.

9. Järjestöyhteistyö, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja tiedotus
Kalatalouskeskus pitää yhteyttä alan viranomaisiin, yrityksiin ja järjestöihin. Tavoitteena on luoda
hyvin kentän ja hallinnon suuntaan toimivat maakunnalliset ja valtakunnalliset yhteistyöverkostot.
Päivitetään Kalatalouskeskuksen verkkosivuja ja uudistetaan niitä, jos siihen saadaan tarvittavat
resurssit (hanke 3). Päivitetään sosiaalisen median tilejä (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube)
ja lähetetään Kalatalon uutiset -jäsenkirjettä säännöllisesti. Tehdään omaa asiantuntijuutta ja kalatalousasioita tunnetuksi. Toimitetaan maakunnallisia uutisia KKL:n ajankohtaisjulkaisuihin.
Laaditaan tiedotteita yleisöä kiinnostavista aiheista, tapahtumista, kalastuksenvalvonnasta, Kalapassin verkkokaupasta ja valvontatyökalusta, sekä huoltovarmuusasioista. Jaetaan esitteitä ja annetaan henkilökohtaista neuvontaa tapahtumissa ja kokouksissa. Osallistutaan harkinnan mukaan
kalantutkimuspäiville, kalatalousaluepäiville sekä muihin koulutus- ja sidosryhmätilaisuuksiin.

10. Oman toiminnan kehittäminen
Pirkanmaan Kalatalouskeskuksen toimihenkilöiden vahvuutena on erikoisosaaminen mm: kalatalousalue- ja osakaskuntatoiminnassa, kirjanpitopalvelussa, kalastuslupien välityksessä, kalastuksenvalvonnassa, seurantahankkeissa, ympäristölupien edunvalvonnassa, kalastusmatkailussa
sekä luotettavassa yhteistyössä muiden toimijoiden (toiset kalatalouskeskukset, vapaa-ajan kalastajat ja muut yhdistykset, kalatalousryhmä) kanssa.
Kalatalouskeskuksen omia maksullisia palveluita kehitetään lisää asiakkaiden tarpeiden pohjalta
siten, että kalatalouskeskuksen toiminta on taloudellisesti kannattavaa ja vakaalla pohjalla. Tavoitteena on pitää oma pääoma vakaana tai kasvattaa sitä kohtuullisesti.
Nykyisten vahvuuksien kehittäminen ja tuotteistaminen. Tarjouksen tekeminen (ja niiden
pyytäminen) on nopeampaa.
Tarkastellaan taloutta ja työtehtäviä: Luovutaan kannattamattomista ja resursseja vievistä
toiminnoista. Pyritään tunnistamaan tulevaisuudessa tuottavia näköaloja ja uusia mahdollisuuksia.
Selkeytetään talon sisäistä työnjakoa toimihenkilöiden vahvuudet huomioon ottaen ja tiivistetään hallituksen ja toimihenkilöiden välistä yhteistyötä.
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Kalapassin ja sähköisen valvontatyökalun kehittäminen (mahdollinen hanke) ja markkinointi.
Verkostojen vaaliminen: Yhteistyön tiivistäminen naapurijärjestöjen ja muiden potentiaalisten sidosryhmien kanssa toiminnan vahvistamiseksi ja monipuolistamiseksi.

HANKKEET
1. Kalatalousneuvonta (MMM / KKL)
Toteutetaan hanke myöhemmin laadittavan hankesuunnitelman ja siihen liittyvien painopistealueiden mukaisesti.

2. Nuorisotoiminta
Järjestetään valtakunnallisen kalastuspäivän tapahtuma Tampereella ja kalamarkkinoiden nuorisopäivät Tampereen kalamarkkinoilla. Lisäksi toteutetaan muita toimia kalastusharrastuksen lisäämiseksi.

3. Kalatalo.fi-sivujen uudistus
Rakennetaan uudet nettisivut uudelle alustalle. Tavoitteena näyttävät, houkuttelevat sivut, jotka
palvelevat laajasti kalatalouskeskuksen omia tarpeita (Kalamarkkinat, istukastilaukset) sekä jäsenistöä, sidosryhmiä ja kalastajia.

4. Kalastuksenvalvojien korttien uusinta
Järjestetään 2-3 koulutustilaisuutta kalastuksen valvojien korttien uusimiseksi.

5. Muut hankkeet
Mahdollisena hankkeena valvontatyökalun toimintojen kehittäminen, joka toteutetaan käyttäjäpalautteeseen ja tarvekartoitukseen perustuen. Kehittämistyön käynnistäminen edellyttää taloudellisia
resursseja (ELY-keskus, palvelun käyttäjät).
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Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry
T U L O S L A S K E L M A ja T A L O U S A R V I O

2019 Budjetti 2019

2020 Budjetti 2020

2021 Budjetti 2021

Budjetti
Budjetti 2022 23.05. Hyv.
hall.
10.05.2022

495 091,52

418 000,00

271 621,90

418 000,00

319 363,04

341 321

340 000

360 000

62 184,25

64 775,00

56 463,81

67 875,00

74 626,43

66 662

66 000

63 500

Materiaalit ja palvelut

-305 466,40

-221 700,00

-100 997,35

-244 000,00

-132 810,15

-155 000

-150 000

-185 000

Henkilöstökulut
Työntekijöiden palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut

-147 183,09
-25 336,62
-2 941,25

-146 500,00
-27 500,00
-4 400,00

-119 898,76
-17 750,76
-3 159,79

-139 000,00
-29 000,00
-2 000,00

-147 600,24
-24 696,23
-4 184,68

-160 600
-28 908
-2 500

-163 000
-28 000
-4 000

-153 000
-26 000
-4 400

-175 460,96

-178 400,00

-140 809,31

-170 000,00

-176 481,15

-192 008

-195 000

-183 400

-4 104,89

-1 500,00

-4 018,17

-1 200,00

-195,13

-195,13

-146,35

-110

-1 699,96
-16 457,30
-161,85
-9 558,54
0
-12 110,24
-4 961,70
-1 719,22
-12 390,26

-1 350,00
-15 560,00
-500
-4 000,00
-500
-11 000,00
-12 500,00
-500
-14 700,00

-513,89
-16 864,42
-576,09
-9 897,88
0
-5 813,55
-5 358,17
-2 501,06
-11 672,73

-3 650,00
-16 700,00
-500
-8 000,00
-100
-15 000,00
-7 500,00
0
-14 500,00

-1 575,59
-17 527,27
-393,64
-6 603,78
-1 890,39
-3 735,99
-308,18
-2 551,35
-15 257,51

-4 060
-17 500
-700
-7 000
0
-12 000
-4 800
-2 500
-14 470

-3 000
-18 000
-700
-7 000
0
-12 000
-5 500
-1 400
-13 000

-3 000
-19 000
-700
-7 000
0
-6 000
-2 000
-1 800
-15 490

-2 706,86

0

-460,16

0

-1 265,32

-61 765,93

-60 610,00

-53 657,95

-65 950,00

-51 109,02

-60 530

-60 600

-54 990

LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot

Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Liiketoiminnan muut kulut
Vapaaehtoiset henkilöstösivukulut
Vapaaehtoiset henkilöstösivukulut
Toimitilakulut
Ajoneuvokulut
Atk-laite ja -ohjelmistokulut
Muut kone- ja kalustokulut
Matkakulut
Markkinointikulut
Hallintopalvelut
Muut hallintokulut
Muut liikekulut
Luottotappiot
Liiketoiminnan muut kulut

-63 030

LIIKEVOITTO (TAPPIO)
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot, muilta
Korkokulut ja muut rahoituskulut, muille
Rahoitustuotot ja -kulut
TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ
Tuloverot
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

10 477,59

20 565,00

28 602,93

4 725,00

33 394,02

250

253,65

0,00

115,97
-351,51

0
-500

44,85
-331,84

0
0

137,04
-12

100
-350

96,35
-350

0

-235,54

-500

-286,99

0

125,04

-250

-253,65

0

10 242,05

20 065,00

28 315,94

4 725,00

33 519,06

0

0,00

0

6 100,44

-4 000,00

-3 195,29

-945

-3 849,24

0

0

16 342,49

16 065,00

25 120,65

3 780,00

29 669,82

0

0,00

0

