Kuinka hyvin tunnet Kalatalouden Keskusliiton toimintaa? - Osallistu kyselyyn
Viestintätoimisto Lanka Digital kartoittaa osana Kalatalouden Keskusliiton viestintästrategian uudistamista,
kuinka hyvin Kalatalouden Keskusliiton toiminta tunnetaan ja mitä toiminnalta sekä viestinnältä toivotaan.
Sinun vastaukset ovat meille tärkeitä! Linkki kyselyyn:
https://fi.surveymonkey.com/r/kalataloudenkeskusliitto
Kyselyyn voi vastata 14.5. asti. Kaikkien kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken
arvotaan kalankäsittelyvälineitä.
Tietosuoja-asetus (GDPR)
Tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation GDPR) on kaikkea henkilötietojen käsittelyä koskeva
EU:n asetus. Ainoastaan kotitaloudet eivät kuulu sen soveltamisalaan. Tietosuoja-asetus astuu voimaan
25.5.2018. Tähän päivämäärään mennessä kaikkien henkilötietoja käsittelevien (rekisterinpitäjä) tulee no
udattaa asetuksen sääntöjä. Ahven.net -sivuille on lisätty tietosuojaselosteen mallipohja osakaskunnille ja
tietosuojaohje kalastusalueille. Varmistathan, että henkilötietojen käsittely on yhteisössäsi kunnossa!
Mallipohjan osakaskunnille löydät osakaskuntasivuilta: http://www.ahven.net/osakaskunta
Tietosuojaohjeen kalastusalueille löydät kalastusaluesivuilta: http://www.ahven.net/kalastusalue
Kalastuksenvalvojat seikkailevat videosarjassa
Kalastusalueet ovat lisänneet kalastuksenvalvontaa vesillä ja valvonta on tullut aikaisempaa
ammattimaisemmaksi ja näkyvämmäksi. Myös valtio on panostanut valvonnan kehittämiseen ja
lisäämiseen.
Kalastuksen harrastajat eivät kuitenkaan tiedä juuri mitään kalastuksenvalvojien työstä. Siksi Kalatalouden
Keskusliitto on tehnyt yhteistyössä Kalastajan Kanavan kanssa kaksiosaisen videosarjan Ainutlaatuisten
kalavesi emme valvojat, joka kertoo kalastuksenvalvojien tärkeästä työstä.
Sarjan ensimmäinen jakso on katsottavissa: https://youtu.be/BtpvL3Zf5ok
Sarjan toinen jakso julkaistaan toukokuussa viikolla 20.
Rannikon kalastusaluepäivät 2018
Kalatalouden Keskusliitto ja ProAgria Länsi-Suomi / Satakunnan Kalatalouskeskus järjestävät rannikon
alueen (Varsinais-Suomi, Satakunta, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Uusimaa ja KaakkoisSuomi) kalastusaluepäivät Turussa ja Säkylässä 31.10.–1.11.2018. Päiville järjestetään linja-autokuljetukset
rannikon alueelta. Päivillä käsitellään kalastus- ja kalatalousalueiden kannalta ajankohtaisia asioita,
kalatalousalueiden rahoituksesta uusiin käyttö- ja hoitosuunnitelmiin. Tarkempi ohjelma ja kutsut
lähetetään kalastusalueille elokuun alussa.
Ruotsinkieliset vastaavat kalastusaluepäivät järjestetään Turussa ja Nauvossa 25.–26.9.2018 yhteistyössä
Åbolands Fiskarförbundet in kanssa. Kutsut on lähetetty kalastusalueille ja rannikon yhteistyöryhmille viime
viikolla. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 8.6.2018.
Kalastusaluepäivien järjestämiseen on saatu avustusta kalastonhoitomaksuvaroista Varsinais-Suomen ELYkeskukselta.
Kalastusvälineiden puhtaudesta huolehdittava IHN-virustaudin esiintymisalueilla
Viime marraskuussa Suomessa todettiin ensi kertaa kalanviljelylaitoksen kirjolohissa IHN-tautitartunta.
Taudin esiintymisalueilla kalastajien on erittäin tärkeää ottaa huomioon Eviran ohjeet kalastusvälineiden
käsittelystä.
IHN-tautia saattaa esiintyä luonnonkaloissa erityisesti Vatungin edustan merialueella sekä Kymijoen
vesistöalueella sijaitsevilla Nilakan ja Virmasveden alueilla, Kaavin ja Juukan kunnissa sijaitsevalla
Saarijärven vesialueella sekä Nurmeksessa Pielisen pohjoisosassa.
Ohjeet kalastusvälineiden ja kaluston käsittelystä: https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-jaelaintaudit/elaintaudit/kalat-ja-ravut/ihn/ohjeita-kalastajille/
KHO:n ratkaisu valitusoikeudesta koskien poikkeuslupaa kalastaa jokisuualueella
Vapaa-ajankalastusjärjestöt olivat valittaneet ELY-keskuksen myöntämästä poikkeusluvasta, jolla oli

myönnetty lupa kalastaa rysällä vaelluskalavesistön suualueella meressä. Valitusoikeus on
hallintolainkäyttölain 6 § mukaan sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka välittömään oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös vaikuttaa.
KHO pohti, olisiko valitusoikeutta tulkittava tässä tapauksessa laajentavasti kansainvälisen oikeuden tai EUsäännösten velvoittamana. KHO päätyi kuitenkin siihen, että järjestöille on kalastuslaissa annettu
muunlaisia vaikuttamismahdollisuuksia mm. kalatalousalueiden ja kalatalouden yhteistyöryhmien jäseninä,
eikä päätöksen ympäristövaikutuksetkaan edellyttäneet valitusoikeuden laaje ntavaa tulkintaa. Järjestöillä
ei näistä syistä ollut valitusoikeutta.
KHO:2018:50
http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1523361264060.html
Itämeren lohen poikaskuolleisuus jatkuu
Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvion mukaan Itämeren lohen M74-kuolleisuus jatkuu tänä keväänä
kolmatta vuotta peräkkäin. Kuolleisuuden odotetaan olevan vähäisempää kuin viime keväänä. Silloin noin
20 prosenttia Simojoen ja noin 30 prosenttia Iijoen lohien vastakuoriutuneista poikasista kuoli M74oireyhtymään.
Aiheesta tarkemmin: https://www.luke.fi/uutiset/itameren-lohen-poikaskuolleisuus-jatkuu/
Riihimäen Erämessut 7.–10.6.2018
Joka toinen vuosi järjestettävät kansainväliset Erämessut on Suomen suurin eräalan tapahtuma. Kalatalou
den Keskusliitto on paikalla koko messujen ajan, tulkaa käymään osastolla U610! Lisää Erämessuista
http://www.eramessut.fi/fi/
Valtakunnallinen kalastuspäivä 16.5.2018
Valtakunnallista kalastuspäivää vietetään keskiviikkona 16. toukokuuta. Järjestyksessään 13. päivän rungon
muodostavat alueelliset tapahtumat. Valtakunnallisen kalastuspäivän tavoitteena on edistää monipuolista
kalastusta ja kalan käyttöä sekä saada lapset ja nuoret kalaan. Päivän järjestävät yhteistyössä eduskunnan
kalakerho, maa- ja metsätalousministeriö ja Kalatalouden Keskusliitto jäsenjärjestöineen. Kalastusalueiden
ja osakaskuntien on toivottu ottavan aktiivisesti osaa päivään järjestämällä tapahtumia omalla
paikkakunnallaan. Aiheesta lisää http://www.ahven.net/kalastuspaiva
Henkilöuutisia jäsenjärjestöistä
Iktyonomi (AMK) Mikael Urpo on aloittanut viime viikolla asiantuntijana Sata kunnan
Kalatalouskeskuksessa. Hänen osaamisalueisiinsa kuuluvat nuorisotyö, kalastusalueet, hankkeet ja
kalastuksen valvontaan liittyvät asiat. Tavoitat Mikaelin numerosta 0400-164044, sähköpostilla
mikael.urpo@proagria.fi , tai Euran toimistolta Luvalahdentie 1.
Joan Granqvist on aloittanut Nylands Fiskarförbundetin vs. toiminnanjohtajana. Tavoitat Joanin
sähköpostilla info@nyfisk.net.
Claes Björkholm on aloittanut Österbottens Fiskarförbundetissa projektipäällikkönä. Claesin työtehtävinä
on hoitaa kuhan koeviljelyprojektia ja pienivesien kartoitusprojektia.
Maa- ja metsätalousministeriö avasi avoimen kyselyn valtion kalastusoikeuksista Tornionjoella
Maa- ja metsätalousministeriö selvittää avoimella kyselyllä sidosryhmien näkemyksiä valtion
kalastusoikeuksiin eli niin sanottuun lohiregaaliin liittyvistä hyödyistä ja haitoista Tornion-Muonionjoella ja
Perämerellä. Kysely on avoinna 25.5.2018 asti. Lue lisää: http://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maa-jametsatalousministerio-avasi-avoimen-kyselyn-valtion-kalastusoikeuksista-tornionjoella
Uusi esite Saimaalla kalastaville
Metsähallitus on osana Saimaannorppa Life+ hanketta julkaissut uuden esitteen Saimaalla kalastaville.
Esitteestä löydät tietoa tarvittavista kalastusluvista, Saimaan kalastusrajoituksista ja pyydysten
merkinnästä.
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2242

