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Ahvenposti on Kalatalouden Keskusliiton ja sen jäsenjärjestöjen sähköpostin avulla osakaskunnille ja
kalastusalueille sekä kaupallisille kalastajille levitettävä uutiskirje. Keskusliitto kokoaa kirjeeseen
ajankohtaisia valtakunnan tason aiheita ja jäsenjärjestöt täydentävät kirjettä omilla paikallisuutisilla.
Palautetta uutiskirjeeseen liittyen voi lähettää osoitteeseen kalastus@ahven.net
Keskusliitolle uusi graafinen ilme
Kalatalouden Keskusliiton graafinen ilme uudistui vuoden vaihtuessa. Uuden ilmeen kärkenä näkyy liiton
uusi logo, jossa ui kansalliskalamme ahven.
Uusi ilme tulee tutuksi kuluvan vuoden mittaan esimerkiksi julkaisujen, kuten Suomen Kalastuslehti, kautta.
Myös kotisivumme ahven.net on läpikäynyt mittavan uudistuksen, jonka lopputulokseen kannattaa käydä
tutustumassa.
Rasvaevällinen taimen rauhoitettu
Taimen, jolla on rasvaevä, on vuoden 2019 alusta kokonaan rauhoitettu Suomenlahden lisäksi myös muilla
merialueilla. Rasvaeväleikattuja ja 50 cm pyyntimitan täyttäviä taimenia saa merialueilla edelleen ottaa
saaliiksi. Tarkemmat tiedot kalojen pyyntimitoista ja rauhoitusajoista löydät Ahvennetistä.
Kalatalousalueiden järjestäytyminen
Kalatalousalueet ovat tammi-helmikuussa pitäneet järjestäytymiskokouksensa. Kokonaisuutena katsoen
kokoukset ovat sujuneet hyvin ja tarvittavista asioista on saatu tehtyä hyviä päätöksiä. Kokousten
valitusaika on vielä käynnissä, ja oikaisuvaatimuksia saattaa tulla yksittäisistä kokouksista. Kaksi
kalatalousaluetta joutui keskeyttämään kokouksensa.
Seuraavaksi kalatalousalueiden hallitukset valitsevat toiminnanjohtajan. Toiminnanjohtaja on
kalatalousalueelle tärkeä toimielin, ja valinnassa kannattaa painottaa laatua ja osaamista. Kalatalouden
Keskusliiton toiminnanjohtajakoulutuksen suorittanut henkilö on turvallinen valinta.
Etelä-Karjassa kaikki kalatalousalueet (5 kpl) o vat pitäneet ensimmäiset yleiskokoukset. Pöytäkirjat ovat
nähtävillä kalatalouskeskuksen kotisivuilla.
Kalavarojen käyttö ja hoito – Tietopaketti alueellisen kalataloussuunnittelun avuksi
Miten varmistetaan, että kalastus on kestävää? Miten kalalajit ja kalakannat pidetään monimuotoisina ja
elinvoimaisina? Luonnonvarakeskuksen julkaisema kaksiosainen opaskirja Kalavarojen käyttö ja hoito
tarjoaa tietoa ja suosituksia näiden kalastuslain keskeisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Ensimmäiset kalatalousaluepäivät 9.–11.4.
Ensimmäiset valtakunnalliset kalatalousaluepäivät pidetään Viking Line M/S Mariellalla 9.–11.4. Ohjelmassa
ajankohtaista tutkimustietoa, kokemuksia kalatalousalueiden käynnistymisestä sekä osallistujilta
ennakkoon pyydettyjen kysymysten käsittelyä. Varaa paikkasi ajoissa, ilmoittautumislomake ja ohjelma
löytyvät Kalatalouden Keskusliiton nettisivuilta.
Vapaa-ajan kalastuksen kehittämisstrategia lausunnolla
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta vapaa-ajan kalastuksen
kehittämisstrategiaksi. Lausuntopyyntö ja Luonnos vapaa-ajan kalastuksen kehittämisstrategiaksi löytyvät
ministeriön sivuilta. Lausunnot on annettava viimeistään 22.2.2019.
Ministeriö toivoo lohenkalastuksen ennakkoilmoituksia sähköisesti
Viime kesänä aloitettu lohenkalastuksen ennakkoilmoitusmenettely ruuhkautti pahoin Rajavartiolaitoksen
kalastuksenseurantakeskuksen puhelimen. Maa- ja metsätalousministeriö toivoo mahdollisimman monen
lohen kaupallisen kalastajan ottavan tänä vuonna käyttöön tarkoitusta varten tehdyn sähköisen

sovelluksen. Sovellus löytyy osoitteesta https://saalisilmoitus.mmm.fi. Tarkempaa ohjeistusta vuosi sitten
keväällä voimaan tulleista kaupallista kalastusta koskevista säännöksistä löytyy ministeriön tiedotteesta.
Kaupallisten jokilohisaaliiden merkintäpakko
Jokialueelta kaupallisessa kalastuks essa pyydettyjen Itämerestä peräisin olevien lohien ensimyynti on
sallittu vain sellaisille kaupallisille kalastajille, jotka ovat ilmoittaneet elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle aikovansa kyseisenä vuonna harjoittaa lohen kaupallista kalastusta jokialueella.
Jokialueella kaupallisessa kalastuksessa saadut lohet on merkittävä elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselta saadun tunnisteen avulla.
Kaupallisen kalastuksen saaliin ennakkoarvio vuonna 2018
Luonnonvarakeskuksen (Luke) ennakkoarvion mukaan merialueen kaupallisen kalastuksen kokonaissaalis
vuonna 2018 oli 147 miljoonaa kiloa. Se oli seitsemän miljoonaa kiloa vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Saalis koostui pääosin silakasta ja kilohailista. Rannikolla valtaosa kalastajista pyydysti rysillä ja verkoilla.
Heidän siikasaaliinsa jäi viime vuonna tilastoidun ajanjakson pienimmäksi, mutta ahven- ja kuhasaaliit eivät
enää pienentyneet.
Kalastajan kestotilaukset
Kalastajan ja Suo men Kalastuslehden sulauduttua Kalastajan kestotilaukset siirtyivät automaattisesti
Suomen Kalastuslehden tilauksiksi. Kalastajan kestotilaajat saavat tämän vuoden ajan mahdollisuuden
tutustua Suomen Kalastuslehteen vanhalla Kalastajan hinnalla (35 €). Tarjous koskee ainoastaan uusia
Suomen Kalastuslehden tilaajia. Jos tilaajalla on jo ennestään voimassa oleva tilaus Suomen
Kalastuslehdestä, Kalastajan tilaus ei muutu Suomen Kalastuslehden tilaukseksi. Mikäli kaikesta huolimatta
Suomen Kalastuslehti tulee kahtena kappaleena tai haluatte peruuttaa tilauksen, ottakaa yhteyttä
lehtirekisteriin heidi.moisio@ahven.net tai (09) 6844 5915.
Tilaa uudistunut Suomen Kalastuslehti
Uudistuneessa Suomen Kalastuslehdessä on entistä enemmän sisältöä! Lehti ilmestyy tuttuun tapaan
kahdeksan kertaa vuodessa mutta lehden sivumäärä on kasvanut 40 sivuun. Tuttujen osakaskunta- ja
kalatalousalueuutisten lisäksi lehdestä löytyy nyt myös kaupallista kalastusta koskevia aiheita. Vo it tilata
Suomen Kalastuslehden kestotilauksena (48 €), määräaikaisena (49 €) tilauksena vuodelle 2019 tai ostaa
sen irtonumerona (9 €). Tilauksen voit jättää sähköpostiosoitteeseen vesa.tiitinen@ekkalatalouskeskus.fi.
Nuorten mukaan kalastus on jännittävää ja siitä saa hyviä fiiliksiä
Tiesitkö, että lähes joka kolmas nuori tai lapsi kalastaa? Kalastavien nuorten mukaan harrastuksessa oppii
varsinaisen kalastamisen lisäksi paljon muutakin hyödyllistä. Nuoret kertovat kalastavansa, koska se on
jännittävää.
Kalatalouden Keskusliitto ja Kalastajan Kanava ovat toteuttaneet peruskouluille suunnatun Kalastus,
enemmän kuin harrastus -opetusvideon, jossa asiaan pureutuvat 12-vuotias Helmi Kettunen ja 15-vuotias
Arttu Peltonen. He kertovat nuorten sanoin, mitä kaikkea kalastus on.
Opetusvideon valmistukseen on saatu tukea Rapala Rahastolta ja kalastonhoitomaksuvaroista.
Valtakunnallinen kalastuspäivä 15.5.
Valtakunnallista kalastuspäivää v ietetään tänä vuonna keskiviikkona 15. toukokuuta. Päivän virallisena
tehtävänä on tuoda kalastusta esille, edistää monipuolista kalastusta ja kalan käyttöä sekä saada lapset ja
nuoret lähtemään kalaan. Päivän järjestelyistä vastaa Kalatalouden Keskusliitto jäsenjärjestöineen.
Osakaskunnat ja kalastusalueet olivat vuonna 2018 hienosti mukana tapahtumien järjestelyissä. Eri puolilla
Suomea järjestettiin kaikkiaan 65 eri tapahtumaa, joissa kalastukseen tutustui lähes 10 000 lasta ja nuorta.
Osakaskuntien ja erityisesti uusien kalatalousalueiden toivotaan olevan tänä vuonna aktiivisia paikallisten
tapahtumien järjestämisessä. Vain viemällä lapsia kalaan ja tutustuttamalla heidät toimintaamme voimme
saada heistä myöhemmin uusia aktiivisia tekijöitä kalavesille. Järjestettävän tapahtuman ei tarvitse olla
suuri, riittää kun viette paikallisen koulun oppilaita ongelle tai rantanuotalle.

Neuvoa tapahtuman järjestämiseen kannattaa kysyä kalatalouskeskukselta tai kalastajal iitolta. He auttavat
varmasti niin järjestelyjen suhteen kuin rahoituksen saamisessa. Päivää rahoitetaan
kalastonhoitomaksuvaroista. Tukea tapahtuman järjestelyihin voi anoa esimerkiksi ELY-keskukselta tai
Rapala Rahastolta.
ELY-keskusten erityisavustukset kalatalouden edistämishankkeisiin haettavissa
ELY-keskusten kalatalousviranomaiset myöntävät erityisavustuksia alueellisiin kalatalouden
edistämishankkeisiin sekä yleisavustuksia kalatalousaluetoimintaan. Myönnettävät määrärahat ovat
kertyneet kalastajien maksamista kalastonhoitomaksuista.
Valinnassa erityisinä painopistealueina ovat kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelu,
kalastusharrastuksen edistäminen ja kalastuksen valvonta.
Vuoden 2019 määrärahojen hakuaika on 2.1.-31.12.2019. Lisätietoa ELY-keskuksen sivulta.

