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ETELÄ - KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY  

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 

 

1. YLEISTÄ 

 

Etelä – Karjalan kalatalouskeskus ry on maakunnallinen kalatalouden asiantuntija – ja kehittämisjärjestö. 

Toimintaympäristössämme on maakuntamme yli 1.500 järveä ja 20 jokivesistöä. Etelä- Karjalan vesistöjen 

erikoisuuksia ovat mm. Saimaan järvilohi, Saimaan nieriä, Saimaannorppa, Etelä-Saimaan järvikutuinen 

harjus, Hiitolanjoen Laatokan lohi ja Kaakonkulman rajajokien taimenkannat.  

  

Kalatalouskeskuksen toiminnan visiona ovat tuottavat kalavedet Etelä – Karjalassa. Toimintamme perustuu 

vesistökohtaiseen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen yhdessä alan toimijoiden ja asiakkaiden kanssa. Kehit-

tämistyön tulokset luovat toimintapuitteet sekä elinkeinokalataloudelle että vapaa – ajan kalastukselle. Luon-

taisesti lisääntyvät järvikalat saavat niille kuuluvan arvon tärkeänä uusiutuvana luonnonvarana. Asiantuntija-

tehtävämme koostuvat alan järjestötoiminnasta, kalaveden hoidosta ja seurannasta, elinkeinokala – ja raputa-

loudesta ja edunvalvonnasta. Lisäksi kehitämme maakuntamme kala – ja raputaloutta yhteistyötyökumppa-

neiden kanssa hanketoiminnan kautta. Asiakkaitamme ovat osakaskunnat, osakkaat, kalastajat, kalastusalu-

eet, kunnat, teollisuus, yritykset, viranomaiset ja suuri yleisö. 

 

Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksen toiminta-alue 

  

 Etelä-Karjalan kalastusalueet: 

 

- Suur-Saimaa 

- Läntinen Pien-Saimaa 

- Kivijärvi 

- Kaakonkulma 

- Kuolimo 

- Ruokolahti 

- Rautjärvi 

- Parikkala-Saari-Uukuniemi 

 

 

 

Vapaa – ajan kalastusta Etelä – Karjalassa harjoitettiin vuonna 2009 noin 70.000 henkilöä. Ammattikalastus-

ta harjoitettiin Etelä – Saimaalla, Simpelejärvellä, Karjalan Pyhäjärvellä, Kuolimolla ja Ala – Kivijärvellä. 

Pyyntimuotoina olivat troolaus, talvinuottaus, nuottaus, isorysäpyynti ja harvat verkot. Ammattikalastajare-

kisteriin kuului 20 kalastajaa, tästä ryhmästä 9 kalastajaa saa vähintään 30 % vuosituloista kalastuksesta. 

Ammattikalastajien kokonaissaalis oli noin 200 tonnia vuonna 2009. Lisäksi kalastajat työllistivät useita 

kymmeniä henkilöitä kalan jatkojalostuksessa ja kaupassa. Muikkukannat vaihtelivat eri järvissä seuraavasti: 

Etelä – Saimaa – erittäin hyvä, Simpelejärvi – huono, Karjalan Pyhäjärvi – hyvä ja Kuolimo – hyvä. Täplä-

rapusaalis luonnonvesissä oli noin 100.000 kpl vuonna 2009. Kesällä 2008 valmistui Lappeenrannan Musto-

laan kalasatama. Tämän investoinnin ja perustetun Kalasatama Oy:n myötä on avautumassa maakunnan jär-

vikalan hyödyntämiselle ja markkinoille niin koti- kuin ulkomaillakin uusi ja merkittävä tekijä. Vuonna 2009 

Mustolan kalalaitos käsitteli vajat 100.000 kiloa muikkuja. Maakunnassa oli 12 luonnonravintolammikkovil-

jelijää.  

 

 

2. JÄSENYHTEISÖT 

 

Kalatalouskeskuksen jäsenyhteisöjä olivat 130 yhteisen vesialueen osakaskuntaa, 6 kalastusseuraa ja 1 am-

mattikalastajaseura, yhteensä 137 yhteisöä.  Toimialueella, 8 kalastusaluetta (8/8) oli Kalatalouskeskuksen 

jäseninä. Kalatalouskeskus hoitaa kahdeksasta kalastusalueesta seitsemän kalastusalueen isännöintitehtäviä. 

Kuolimon kalastusalue on tähän asti hoitanut itse isännöintitehtävät. 

 

 



 

3. HALLINTO JA HENKILÖKUNTA 

 

3.1.  Hallitus 

Kalatalouskeskuksen toimintaa ohjaa kalatalouskeskuksen hallitus. Hallituksen valinnassa pyritään myös 

jatkossa noudattamaan ns. hyviä hallintotapoja eli jokaiselta kalastusalueelta, ammattikalastajilta sekä vapaa-

ajan yhteisöjen edustajilta valitaan aina edustus hallitukseen. 

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Raimo Haakana Ruokolahdelta.  

  

Hallituksen varsinaiset ja varajäsenet: 

- Läntinen Pien-Saimaa: Juhani Tikkanen, varalla Simo Saalasti 

- Kuolimo: (kalastusalue ei ole tehty päätöstä henkilöistä) 

- Suur-Saimaa: Esa Rikkonen, varalla Heikki Pellinen 

- Ruokolahti: Raimo Haakana, varalla Hannu Inkinen 

- Rautjärvi: Hannu Lattu, varalla Lauri Määttä 

- Parikkala-Saari-Uukuniemi: Pentti Pennanen, varalla Erkki Maaronen 

- Kaakonkulma: Matti Jääskeläinen, varalla Matti Aapro 

- Kivijärvi: Aarno Parkkola, varalla Antero Sarvilahti 

- Ammattikalastajat: Jari Häkkinen, varalla Markku Törrönen 

- ProAgria Etelä-Karjala ry: Osmo Lamponen  varalla Pauli Pajunen 

- Etelä-Karjalan Vapaa-ajankalastajan piiri ry: Taisto Huotari varalla Risto Tenhu 

 

3.2. Kokoukset 

Hallituksen kokouksia on pidetty tänä vuonna neljä kertaa, 23.1., 28.4., 1.7. ja 16.11.2009. Edustajien vuosi-

kokous pidettiin 28.4.2009 Imatran kylpylässä. Kokouksessa oli mukana 67 kokousosanottajaa ympäri maa-

kuntaa. Kokousesitelmän piti konsultti Tero Laukkanen Kalapriima Oy:stä aiheena Lappeenrannan Mustolan 

kalasatama.  

 

 
 

Kokouksessa annettiin Kalatalouden Keskusliiton hopeinen ansiomerkki seuraaville henkilöille: Markku 

Törrönen, Jari Häkkinen, Aarno Parkkola, Esko Toikka, Juhani Kiisseli, Raimo Haakana, Hannu Inkinen, 

Matti Jääskeläinen, Hannu Lattu, Tuomo Tontti, Risto Tenhu, Jorma Puustinen ja Martti Ström (puuttuu 

kuvassa). Kaikki olivat olleet pitkään mukana kalatalousasioissa maakunta- ja paikallistasolla, Kiitokset 

Heille.  

 

3.3. Toimihenkilöt 

Toiminnanjohtajana toimii Aarno Karels ja kalatalousneuvojina Vesa Tiitinen ja Sami Rounela. Aarno Ka-

rels on valmistunut vuonna 1993 kalastusbiologiksi ja ekotoksikologiksi Wageningen yliopistossa, Hollan-

nissa, ja hän on väitellyt ympäristötieteiden tohtoriksi Jyväskylän yliopistossa vuonna 2001. Vuodesta 2001 

lähtien hän on toiminut tutkijana E-K kalatalouskeskuksessa sekä Saimaan vesiensuojeluyhdistyksessä. Vesa 

Tiitinen on koulutukseltaan yo-merkonomi sekä kalastusmestari. Vesa on ollut 20 vuotta töissä Etelä-

Karjalan kalatalouskeskuksessa. Hänen työhönsä on kuulunut mm. kalastusalueiden käyttö- ja hoitosuunni-

telmien laatiminen, isännöintitehtävät, kirjanpito, hoitokalastushankkeiden ja muiden projektien vetäminen 

sekä hän on toiminut Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksen toiminnanjohtajana vuosina 2003 - 2007. Sami 

Rounela on koulutukseltaan kalastusmestari. Sami on ollut n. 10 vuotta töissä Etelä-Karjalan kalatalouskes-

kuksessa. Hän on perustanut vuonna 2005 oman pitopalveluyrityksen, jossa hän on yhdistänyt kalastuksen ja 



 
eränkäynnin kokemuksensa. Kalatalouskeskuksessa hän tekee tilapäistöitä tarvittaessa. Lisäksi meillä on 

ollut 5 kk. ajan osa-aikatyössä Matti Hiltunen. Matilla on harrastustoiminnan kautta lukuisia meriittejä kala-

tietouden, kalakulttuuritietouden ja kalastuskilpailujen saralta. Matti on ollut auttamassa mm. Etelä-Saimaan 

kalataloudellisessa tarkkailussa, Pien-Saimaan kalaston selvityksessä ja Valtakunnallisilla kalastuspäivillä. 

Lisäksi olemme aloittaneet joulukuussa Lappeenrannan kouluille Kala-Matti projektin, minkä tavoitteena on 

viedä kalakulttuuriosaamista toimialueen kouluikäisille.  

 

3.4. Yhteystiedot 

Yhdistyksen tilat sijaitsevat Lappeenrannan Sammonlahdessa. Vuokranantajana on Saimaan vesi- ja ympä-

ristötutkimus oy.   

Yhteystiedot:  Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry (Y-tunnus 2164267-8) 

Hietakallionkatu 2  

53850 Lappeenranta (Sammonlahti). 

 

Yhdistyksen www-sivun osoite on: www.ekkalatalouskeskus.fi. 

toiminnanjohtaja Aarno Karels puh. 040-5171785 / aarno.karels@ekkalatalouskeskus.fi 

kalatalousneuvoja Vesa Tiitinen puh.0400-716120 /  vesa.tiitinen@ekkalatalouskeskus.fi 

kalatalousneuvoja Sami Rounela puh.040-5556337 /  sami.rounela@ekkalatalouskeskus.fi 

Kala-Matti projekti: Matti Hiltunen puh. 0400-833021 / lp.hiltunen@elisanet.fi 

puheenjohtaja Raimo Haakana puh. 0400-908378 

 

3.5. Jäsenyydet 

Kalatalouskeskus on Kalatalouden Keskusliiton, Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry:n, ProAgria Etelä-Karjala 

ry:n ja Etelä-Karjalan Vapaa-ajankalastajan piiri ry:n jäsen. Aarno Karels on Saimaan vesiensuojeluyhdis-

tyksen hallituksen ja Pien-Saimaan kunnostuksen esiselvityshankkeen (PISA) jäsenenä. Vesa Tiitinen toimi 

Kaakkois – Suomen vesienhoidon suunnitteluun tähtäävän yhteistyöryhmän ja Pien-Saimaan kunnostuksen 

esiselvityshankkeen (PISA) jäsenenä, Etelä – Karjalan ammattikalastajainseuran sihteerinä ja Itä-Suomen 

kalatalous-jaoston jäsenenä.  

 

 
 

 

 

 

4. TOIMINTA 

 

4.1. Järjestötoiminta 

Toimihenkilöt kävivät kertomusvuoden aikana 132 eri kokouksissa: 27 kertaa kalastusalueen kokouksissa , 

28 kertaa osakaskunnan ja 77 kertaa muissa kokouksissa. Tilaisuuksissa pidettiin 106 alustusta tai esitelmää. 

Kokousesitelmät käsittelivät mm. lainsäädännön muutoksia, elinkeinokalataloutta, osakaskunta ja kalas-

tusaluetoimintaa, kalavesien hoitoa, Saimaannorpan verkkokalastuskieltoa, hanketoimintaa, kala- ja raputa-

louden kehittämistä, jokikunnostuksia. Kursseja järjestettiin 5 kpl. Kurssien aihepiirit olivat uudet EVIRA:n 

terveyslupahakemukset kalankasvattajille ja kalastuksen valvonta. Lisäksi järjestettiin kolme joen kunnos-

tukseen liittyvää matkaa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalateiden opintomatka Uudellamaalla, jossa tutustuimme useisiin kalaportteihin. Opas oli kalabiologi Mik-

ko Koivurinta Uudenmaan TE-keskuksesta ja mukana olivat Kaakonkulman kalastusalueen ja Urpalanjoki 

lohijoen yhdistyksen jäseniä. 

 

Osakaskuntien yhdistämistoiminta jatkui kuluneen vuoden aikana. Kalatalouskeskus on kannustanut yhdis-

tämisestä kiinnostuneita osakaskuntia yhdistämisasioissa ja jakanut yhdistämiseen liittyvää materiaalia. Jä-

senyhteisöille on lähetetty kuluneen vuoden aikana kaksi tiedotetta. Lisäksi jäsenyhteisölle tiedotettiin kala-

talouden asioista myös omien nettisivujen kautta. 

mailto:aarno.karels@ekkalatalouskeskus.fi
mailto:vesa.tiitinen@ekkalatalouskeskus.fi
mailto:sami.rounela@ekkalatalouskeskus.fi


 
 

4.2. Kalavesien ja kalakantojen hoito ja seuranta 

Kalavesien ja kalakantojen hoito Etelä – Karjalassa piti sisällään kalastorakenteen kunnostushankkeita, ka-

lastuksen ohjausta, istutuksia ja seurantaa. Toimenpiteet perustuivat kalastusalueiden käyttö – ja hoitosuunni-

telmiin. Lisäksi kalatalouskeskuksen toimesta istutettiin järvilohta, järvitaimenta, kirjolohta, kuhaa, plank-

tonsiikaa, järviharjusta, ankeriasta, karppi ja täplärapua. Istutusten arvo oli n. 96.200 euroa. 

Kalavesiä ja kalakantoja seurattiin kirjanpitokalastuksen, koekalastuksen ja koeravustuksen avulla. Kalatalo-

uskeskus vastasi Etelä – Saimaan ja Vuoksen kalataloudellisista tarkkailuista ja Läntisen Pien - Saimaan 

kalastonselvityshankkeesta. Raportit ovat nähtävissä www.ekkalatalouskeskus.fi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaakonkulman kalastusalueella istutettiin heinäkuussa 2000 kpl lasi-ankeriaita. Ankerias on Suomessa al-

kuperäinen kalalaji, joka kuitenkin lisääntyy vain Sargassomeressä lähellä Amerikan rannikkoa. Tänne istu-

tetut ankeriaat on pyydetty Englannissa Severn-joesta, ja niitä on pidetty Ruotsissa karanteenissa. 

 

4.3. Elinkeinokalastukseen kohdistuva neuvonta 

Kalatalouskeskus avusti kalastusta ja matkailukalastusta harjoittavia tai toimintaa suunnittelevia yrittäjiä. 

Annettiin henkilökohtaista neuvontaa ja avustettiin kalastuslupa – asioissa. Kalatalouskeskus osallistui Lap-

peenrannan kalasataman käynnistämiseen mm. omavalvontasuunnitelman laadinnan merkeissä.  

 

4.4. Muut projektit ja neuvonta 

Kalatalouskeskus oli mukana Raputietokeskus ja Kuopion yliopiston kanssa Etelä-Saimaan ammattiravus-

tus-hanke, osakaskuntien OSKU – hankkeessa, Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen rajajoenkunnostuk-

sen RIFCI-hankkeessa ja Urpalanjoen kunnostusasioissa. 

 

4.5. Kalastusmatkailu ja kalastusmahdollisuuksien kehittäminen 

Etelä – Karjalassa on laajoja yhtenäisiä viehekalastuslupa – alueita kuudella kalastusalueella. Lupa – alueet 

kattavat maakunnan vesialueista yli puolet ja 2/3 osaa laajojen, yhtenäisten vesialueiden vesipinta – alasta. 

Uusia ravustuspaikkoja otettiin käyttöön Lappeenrannan keskustassa myös vuonna 2009.  

 

4.6. Edunvalvonta 

Kalatalouskeskus on avustanut ammattikalastajia ja vesialueen omistajia neuvonnalla ja lausunnoilla kalas-

tusoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi olemme auttaneet alueen osakaskuntia Saimaannorppa vapaa-

ehtoisen kevätverkkokieltosopimusasioissa. Kaikki meidän alueen osakaskuntaa (10 kpl) ovat tehneet kevät-

verkkokalastuskieltosopimuksen Metsähallituksen kanssa viime vuonna. 

 

4.7. Yhteistyö sidosryhmien kanssa 

Tärkeimpiä sidosryhmiä jäsenyhteisöjen lisäksi olivat kalastorakenteenkunnostajat, Kaakkois-Suomen TE – 

keskuksen kalatalousyksikkö, Etelä-Karjalan metsäteollisuus, Mustolan kalasatama asiassa Lappeenrannan 

kaupunki,  Raputietokeskus, Kuopion yliopisto, Pro-Agria Pohjois Karjala/kalanviljely, Metsähallitus, Jy-

väskylän yliopisto, Kaakkois-Suomen maamittaustoimisto, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus Kouvo-

la/Lappeenranta, Saimaan vesiensuojelyhdistys ry, Urpalanjoenyhdistys ry, Lappeenrannan ympäristötoimi, 

Pien-Saimaan suojeluyhdistys ry, Raija- ja Ossi Tuuliaisen Säätiö ja alueen kunnat. 

 

4.8. Tiedotustoiminta ja yleisneuvonta 

Toimihenkilöt antoivat televisiolle, radiolle ja lehdistölle yli 60 haastattelua ja sen lisäksi kymmeniä juttu-

vinkkejä. Useilla kalastusalueilla oli omat lupaesitteensä, joiden kehittämisessä olimme mukana. Lisäksi 

kalastuksenhoitomaksuista ja läänin vieheluvista sekä kalastusalueiden luvista oli saatavilla informaatiota 

osoitteessa www.ekkalatalouskeskus.fi. Yleisneuvonta oli pääasiassa puhelin – ja sähköpostineuvontaa.  

http://www.ekkalatalouskeskus.fi/
http://www.ekkalatalouskeskus.fi/


 
 

4.9. Nuorisotoiminta 

Kalatalouskeskus osallistui valtakunnallisen kalastuspäivän 26.8. järjestämiseen Lappeenrannassa ja 1.10. 

Lemillä. Olemme aloittaneet joulukuussa Lappeenrannan kouluille Kala-Matti projektin. Kala - Matti projek-

tin tavoitteena on viedä kalakulttuuriosaamista toimialueen kouluikäisille.  

 

4.10. Muu toiminta 

Toimihenkilöt ja luottamusmiehet osallistuivat Kalatalouden Keskusliiton vuosikokouksiin ja valtakunnalli-

sille kalastusaluepäiville. Kalatalouskeskuksella on voimassa strategia vuoteen 2010 asti. Kalatalouskeskus 

käynnisti sääntöjen uudistamisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalatalouskeskus osallistui valtakunnallisen kalastuspäivän tapahtumaan Lappeenrannan satamassa 

26.elokuuta. Tapahtuma toteutettiin yhteistyössä Lappeenrannan urheilukalastajien kanssa. Tapahtumaan 

osallistui 230 koululaista. 

 

 

5.  HANKETOIMINTA 
 

5.1. Pien-Saimaan kalaston selvityshanke  

Läntisen Pien-Saimaan kalaston selvityksen päämääränä oli selvittää eri osa-alueiden kalaston rakennetta eri 

koekalastusmenetelmien avulla. Tietoa Pien-Saimaan kalastosta tarvitaan uutta vuoden 2010 kalastusalueen 

käyttö- ja hoitosuunnitelmaa varten. Lisäksi saamme tietoa syksyn-talven 2008 - 2009 poikkeuksellisen voi-

makkaasta sinileväkukinnan mahdollisista vaikutuksista kalakantoihin sekä siitä, mikä on kalaston mahdolli-

nen vaikutus järven ravintoketjussa ja sisäisestä kuormituksesta. Hankkeessa saatiin tukea Läntisen Pien-

Saimaan kalastusalueelta, Lappeenrannan kaupungista, Raija- ja Ossi Tuuliaisen säätiöltä ja ProAgria Etelä-

Karjala ry:n kalatalousrahastosta. Loppuraportti on nähtävissä www.ekkalatalouskeskus.fi.  

 

5.2. Kala-Matti projekti 

Lisäksi olemme käynnistäneet kouluikäisten Kala-Matti projektin  joulukuussa 2009. Kala - Matti projektin 

toiminnan tavoitteena on viedä kalakulttuuriosaamista toimialueen peruskoulun 4. ja 5.- luokan oppilaille 

luennoiden ja käytännön harjoittein osana opetussuunnitelmaa. Toiminta kouluissa aloitetaan 01-03/2010 

yhdistyksen omalla rahoituksella ja sitä jatketaan 3-vuoden ajan, mikäli valtionrahoitus-hakemus nuorisotyön 

alueelliseen kehittämiseen rahoitushakemus menee läpi. 

 

 

6.  MAA- ja METSÄTALOUSMINISTERIN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN  

 

Tulostavoitteet Kalatalouden Keskusliitolle ja sen maakunnallisille jäsenjärjestöille vuodelle 2009 olivat: 

 1.  Huolehditaan osakaskunta- ja kalastusalueneuvonnasta. 

 2.  Lisätään internet palveluita ja järjestetään valtakunnallinen kalastuspäivä  

 3.  Kalastusmatkailun kehittäminen 

 4.  Tiedotetaan ja toimeenpannaan kalaistutusten laatujärjestelmää 

 

Monivuotiset tulostavoitteet: 

 5.  Toimitaan kalastusmaksukertymien lisäämiseksi. 

 6.  Kehitetään ja testataan tulosmittareita. 

 7.  Huolehditaan ammattikalastajien neuvonnasta. 



 
TULOSTAVOITTEET MAAKUNNALLISILLE JÄSENJÄRJESTÖILLE VUODELLE  2009 

 

6.1. Osakaskunta- ja kalastusalueneuvonnasta huolehtiminen 

Kalatalouskeskus on kannustanut yhdistämisestä kiinnostuneita osakaskuntia yhdistämisasioissa. Osakaskun-

tien yhdistymisiä on ollut 2 kpl vuonna 2009 (Suur-Saimaan ja Kuolimon kalastusalueella). Lisäksi neuvotte-

lut olivat käynnissä Kaakonkulman- (3 kpl), Suur-Saimaan- (2 kpl) ja Pien-Saimaan kalastusalueella (2 kpl). 

Osakaskuntien yhdistymisten tuomista eduista on tiedotettu kalastusalueiden ja osakaskuntien kokouksissa ja 

kalatalouskeskuksen jäsentiedotteissa. Toimihenkilöt kävivät kertomusvuoden aikana 27 kertaa kalastusalu-

een kokouksissa, 28 kertaa osakaskunnan  ja 77 kertaa muissa kokouksissa. Tilaisuuksissa pidettiin 106 alus-

tusta tai esitelmää. Kokousesitelmät käsittelivät mm. lainsäädännön muutoksia, elinkeinokalataloutta, osa-

kaskunta ja kalastusaluetoimintaa, kalavesien hoitoa, Saimaannorpan verkkokalastuskieltoa, hanketoimintaa, 

kala- ja raputalouden kehittämistä, jokikunnostuksia, Etelä-Saimaan kalataloudellista tarkkailua, Pien-

Saimaan kalaston selvitystä, sinileväongelmia ja hoitokalastusasioita. Yleisneuvonta oli pääasiassa puhelin- 

ja sähköpostineuvontaa. Jäsenyhteisöille on lähetetty kuluneen vuoden aikana kaksi tiedotetta. Olemme otta-

neet käyttöön KKL:n ahvenposti informaatiokanavan kalastusalue- ja osakaskuntatoimijoille (1. ahvenposti 

44 henkilölle ja 2.ahvenposti 58 henkilölle) ja ammattikalastajille (10 henkilölle). Ongelmana on, että monet 

osakaskunnan puheenjohtajat eivät (vielä) käytä sähköpostia. Osallistuttiin KKL:n järjestämille Valtakunnal-

lisille Kalastusaluepäiville. Olemme toimittanut pilottialueemme Simpelejärven aineistoa keskusjärjestöön. 

 

6.2. Internetpalveluiden lisääminen ja osallistuminen valtakunnallisen kalastuspäivän järjestelyihin 

Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry:llä on omat nettisivut osoitteessa: www.ekkalatalouskeskus.fi . Vuoden 

2009 aikana kalatalouskeskuksen www- sivuilla vierailujen määrä oli keskimäärin 783 vierailijaa / kuukausi 

(1.1. - 30.12.09). Heinäkuussa eniten (1198) ja tammikuussa vähiten (535).  Onnistuneet pyynnöt 9430 kpl / 

kuukausi (yhteensä 113160 kpl). Kotisivut on myös linkitetty ahven.net sivustoon ja sisältävät maakuntakoh-

taiset kalastusalueiden yhteisluvat ja muita lupia. Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry on linkittänyt kalastus-

alueiden perustiedot ahvennettiin. Kalatalouskeskus osallistui valtakunnallisen kalastuspäivän tapahtumaan 

Lappeenrannassa 26.8.2009. Tapahtuma toteutettiin yhteistyössä paikallisen vapaa-ajan kalastusseuran (Lap-

peenrannan urheilukalastajat ry) kanssa. Tapahtumaan osallistui 230 koululaista. Koululaisille opastettiin 

rastikoulutuksena kalan tunnistamista, eri kalastustapojen esittelyä, urheilukalastusta, kalan käsittelyä, kala- 

ja vesitutkimusta ja ravustusta. Lisäksi oli paikalla Lappeenrannan meripelastusseura kalustoineen. Tapah-

tumasta tiedotettiin paikallislehdissä, radiossa ja televisiossa. Lisäksi on toteutettu kalastuspäivätapahtumia 

Parikkalassa (100 koululaista), Imatralla (100 koululaista) ja järjestimme myös Kivijärven kalaveikkojen 

kanssa Lemin kalastuspäivätapahtuman 1.10.09 (200 koululaista).  

 

6.3. Kalastusmatkailun kehittäminen 

Kalatalouskeskus on välittänyt Kalatalouden Keskusliiton tuottamaa materiaalia ja palveluja kalastusmatkai-

lua harjoittaville yrityksille. Kalastusmatkailuyrityksiä on avustettu ja neuvottu lähinnä kalastuslupa-asioissa. 

Ongelma meillä on, että ulkomaalaiset kokevat Suomen kalastuslupa-järjestelmän liian monimutkaiseksi ja 

monilla jäivät luvat ostamatta (eurooppalaiset sekä venäläiset). Kalatalouskeskus osallistui maakunnallisen 

kalastusmatkailun kehittämishankkeen suunnittelutyöhön (Fishtra –kalastusmatkailuhanke 2009-2011).  

 

6.4. Tiedotetaan ja toimeenpannaan kalaistutusten laatujärjestelmä 

Kalatalouskeskus on informoinut ja ohjeistanut maakunnan kalankasvattajia menettelytavoista eri kalalajien 

istuttamisessa. Ohjeistuksella on pyritty parantamaan istukkaiden laatua ja istutusten tuloksellisuutta. Kalais-

tutuksissa on huomioitu istutuksiin liittyvät, kalatauti-, kuljetus-, kanta- ja seuranta-asiat. Kalatalouskeskus 

on 26.01.09 pitänyt videokokous/koulutustilaisuuden kymmenelle luonnonravintolammikkokasvattajalle. 

Koulutus koski uusia EVIRA:n terveyslupahakemuksia (esittäjänä oli eläinlääkäri Perttu Koski EVIRA:sta). 

Kalatalouskeskus tarkistaa myymänsä kalanviljelylaitosten ja luonnonravintolammikko-kasvattajien poi-

kaserät. Samalla valvotaan, että mm. kalatauti-, kuljetus- ja kanta-asiat ovat kunnossa. Kalatalouskeskus 

varmistaa kaikkien toimittamiensa kalanpoikasten alkuperätiedot, ja että ne kuuluvat myös kalatautitarkkai-

lun piiriin. Lisäksi kaikista toimitetuista kala- ja rapuistutuksista on laadittu istutuspöytäkirjat, jotka on toi-

mitettu TE- keskukseen. Etelä-Karjalan kalatalouskeskus noudattaa hyväksyttyä ISO 9001-sertifioitua laatu-

järjestelmää. Rapukauden alussa tiedotettiin paikallislehdissä ja televisiossa ravustuksesta, rapurutosta ja sen 

leviämisen ehkäisemisestä.  

http://www.ekkalatalouskeskus.fi/


 
MONIVUOTISET TULOSTAVOITTEET 

 

6.5. Toiminta kalastuksenhoitomaksukertymien lisäämiseksi 

Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksen internetsivulle (www.ekkalatalouskeskus.fi) on sijoitettu banneri ”Luvat 

kunnossa” sekä linkki MMM:n kalastuslupien maksusivuille. Kalastuslupasivulla on tiedot myös kalastuk-

senhoitomaksusta ja läänikohtaisesta viehekalastusmaksusta. Kalatalouskeskus on jatkanut oman alueensa 

kalastuksen valvonnan kehittämistä ja pitänyt 4 koulutusta kalastusalueella, joissa nimitettiin yht. 17 uutta 

valvojaa. Kalastuksen valvonta ja lupa-asiat ovat olleet hyvin esillä kesäkuussa maakunnan Etelä-Saimaa-

lehdessä. Kalastuskorttien myyntiä on edistetty myös neuvomalla osakaskuntia ja kalastusalueita kalastuk-

senvalvontaan liittyvissä kysymyksissä. Kalastuksen harrastajille on annettu neuvontaa kalastuslupiin liitty-

vissä asioissa. 

 

6.6. Tulosmittareiden kehittäminen ja testaaminen 

Etelä-Karjalan kalatalouskeskus käyttää KKL:n ABC työajanseurantamallia. Valtionaputoiminnalle, järjes-

tön omille toiminnoille ja hanketoiminnoille on kullekin omat toimintanumerot. Järjestön kalataloustoimi-

henkilöt osallistuivat KKL:n / maa-ja metsätalousministeriön järjestämään tulostavoitteiden mittarointikoulu-

tukseen– ja neuvottelutilaisuuksiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muikkukanta oli Etelä–Saimaalle erittäin hyvä vuonna 2009, mikä on hyvä lohikala-istutuksille, muille peto-

kaloille ja vapaa-ajan- ja ammattikalastajille. Esimerkiksi Mustolan kalalaitos käsitteli vuonna 2009 vajaat 

100.000 kiloa Etelä-Saimaan muikkuja. 

 

6.7.  Ammattikalastajien neuvonta 

Kalatalouskeskus on kuluneen vuoden aikana auttanut ammattikalastajia laatimaan kolme omavalvontasuun-

nitelmaa (Lappeenrannan kalasatamalle ja kahdelle kalastajalle). Lisäksi kalatalouskeskus on ollut vahvasti 

mukana uuden Lappeenrannan kalasataman kehittämisessä (kalatalousneuvoja Vesa Tiitinen toimi Etelä – 

Karjalan ammattikalastajainseuran sihteerinä ja on Itä-Suomen kalatalousryhmän kalajaoston jäsen). Kalata-

louskeskus on auttanut ammattikalastajia lupa-kysymyksissä, sekä neuvonut norppa-asioissa ja alueen muik-

kukantoihin liittyvissä asioissa. Kalatalouskeskus neuvoo ja opastaa ammattikalastajia ohjelmakauden 2007 - 

2013 EKTR - rahoituksen käytössä sekä yritystoiminnan kehittämisessä ja monipuolistamisessa. 

Kalatalouskeskus tiedottaa ammattikalastukseen liittyvistä tärkeistä asioista mm. hygienalainsäädännön 

uudistamisen vaikutuksista elinkeinotoimintaan sekä kalastusmatkailun tarjoamista mahdollisuuksista. 

 

SITOUTUMINEN TULOSTAVOITTEISIIN 

Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry:n hallitus on kokouksessaan hyväksynyt sitoumussopimuksen koskien 

valtionavustuksen oikean käytön toteutumisesta.  

 

TALOUS 

Yhdistyksen tilikausi on 1.1. - 31.12.2009. Tilintarkastajiksi valittiin vuosikokouksessa HTM Matti Toivo-

nen ja varalle KHT Kalevi Paakkunainen. Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry on merkitty työnantajarekiste-

riin. Kalatalouskeskuksen omaa kirjanpitoa ja palkanmaksua on hoitanut tilitoimisto Aalef Oy. Yhdistyksen 

liikevaihto oli 263.988.40 €  ja toiminnan tulos on + 158,35 €. Yksityiskohtaiset tiedot ry:n taloudesta ilme-

nevät tilinpäätösasiakirjoista. 

 

http://www.ekkalatalouskeskus.fi/

