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1. YLEISTÄ 
Etelä – Karjalan kalatalouskeskus ry on maakunnallinen kalatalouden asiantuntija – ja 
kehittämisjärjestö. Toimintaympäristössämme on maakuntamme yli 1500 järveä ja 20 jokivesistöä. 
Etelä- Karjalan vesistöjen erikoisuuksia ovat mm. Saimaan järvilohi ja järvitaimen, Saimaan nieriä, 
Saimaannorppa, Etelä-Saimaan järvikutuinen harjus, Hiitolanjoen Laatokan lohi ja Kaakonkulman 
rajajokien merilohi- ja taimenkannat.  
 
Kalatalouskeskuksen toiminnan visiona ovat tuottavat ja puhtaat kalavedet Etelä – Karjalassa. 
Toimintamme perustuu vesistökohtaiseen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen yhdessä alan 
toimijoiden ja asiakkaiden kanssa. Kehittämistyön tulokset luovat toimintapuitteet sekä 
elinkeinokalataloudelle että vapaa – ajan kalastukselle. Luontaisesti lisääntyvät järvikalat saavat 
niille kuuluvan arvon tärkeänä uusiutuvana luonnonvarana. Asiantuntijatehtävämme koostuvat 
alan järjestötoiminnasta, kalaveden hoidosta ja seurannasta, elinkeinokala – ja raputaloudesta 
sekä edunvalvonnasta. Lisäksi kehitämme maakuntamme kala – ja raputaloutta 
yhteistyötyökumppaneiden kanssa hanketoiminnan kautta.  
 
Asiakkaitamme ovat osakaskunnat, osakkaat, kalastajat, kalastusalueet, kunnat, teollisuus, 
yritykset, viranomaiset ja suuri yleisö. Vapaa – ajan kalastusta Etelä – Karjalassa harjoittaa noin 70 
000 henkilöä. Etelä-Karjalan vapaa-ajankalastajapiiri on Etelä-Karjalan alueella toimivien 
kalaseurojen yhteinen järjestö. Piiriin kuuluu 14 seuraa ja näissä jäseninä yli 1100 kalamiestä, -
naista ja -nuorta.   Kaupallisia kalastajia ryhmään 1 kuuluu 10 kpl ja ryhmään 2, 82 kpl. 
Maakunnassa oli seitsemän luonnon ravintolammikkoviljelijää. 

2. JÄSENYHTEISÖT 
Kalatalouskeskuksen jäsenyhteisöjä olivat n.120 yhteisen vesialueen osakaskuntaa, 5 
kalatalousaluetta, 6 kalastusseuraa ja 1 ammattikalastajaseura.  Kalatalouskeskus hoitaa viidestä 
kalastusalueesta neljän kalatalousalueen isännöintitehtäviä.  

3. HALLINTO JA HENKILÖKUNTA 
3.1. Hallitus 
Kalatalouskeskuksen toimintaa ohjaa kalatalouskeskuksen hallitus. Hallituksen valinnassa on 
pyritty noudattamaan ns.  hyviä hallintotapoja eli jokaiselta kalatalousalueelta, kaupallisilta 
kalastajilta sekä vapaa-ajan yhteisöjen edustajilta on valittu edustus hallitukseen. Hallituksen 
puheenjohtajana on toiminut Taisto Huotari ja varapuheenjohtajana Lauri Määttä. 
 

3.2. Hallituksen varsinaiset ja vara jäsenet 

Läntinen Pien-Saimaa: Jari Long  
Suur-Saimaa: Esa Rikkonen, varalla Matti Kemppinen. 
Ruokolahti: Hannu Inkinen, varalla Reijo Hänninen 
Rautjärvi: Lauri Määttä, varalla Martti Airas 
Parikkala: Erkki Maaronen 17.10.2021, jonka jälkeen varajäsen Seppo Matikainen 
Kaakonkulma: Matti Jääskeläinen, varalla Ari Nieminen 
Kivijärvi: Veli-Matti Vilko varalla Antero Sarvilahti 
Kuolimo: ei valittua 
Kaupalliset kalastajat: Jari Häkkinen, varalla Markku Turtiainen 
Etelä-Karjalan Vapaa-ajankalastaja piiri ry: Taisto Huotari, varalla Risto Tenhu 
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3.3. Kokoukset 
Hallitus kokoontui kaksi (2) kertaa vuoden aikana. Vuosikokous pidettiin 18.08.2021 Joutsenossa. 
 

3.4. Toimihenkilöt 2021 

Toiminnanjohtajana on toiminut Joonas Häkkinen. 
 

3.5. Yhteistiedot 
Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry (Y-tunnus 2164267-8) 
Hietakallionkatu 2 
55850 Lappeenranta 
Kalatalouskeskuksen WWW-sivun osoite:  www.ekkalatalouskeskus.fi 
 
Yhteystiedot: 
Joonas Häkkinen – 040 735 4021 – joonas.hakkinen@ekkalatalouskeskus.fi 
Taisto Huotari – 0400 716 120 – taisto.huotari@luukku.com 
 

3.6. Jäsenyydet 
Kalatalouskeskus on Kalatalouden Keskusliiton, Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry:n ja Etelä-
Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri ry:n jäsen. 

4. TOIMINTA 

4.1. Järjestötoiminta 
Toimihenkilö kävi kertomusvuoden aikana 47 kertaa kalatalousalueen, osakaskunnan ja muissa 
kokouksissa/etäkokouksissa. Tilaisuuksia pidettiin 5 alustusta tai esitelmää. Kokous esitelmät 
käsittelivät mm. kalastuslupa myyntiä, kaupallista kalastusta, ja hanketoimintaa. Osakaskuntien 
yhdistämistoiminta jatkui myös kuluneen vuoden aikana. Kalatalouskeskus on kannustanut 
yhdistämisestä kiinnostuneita osakaskuntia yhdistämisasioissa ja jakanut yhdistämiseen liittyvää 
materiaalia. Toimintavuoden aikana kaksi osakaskuntien yhdistymistä on pantu vireille. 
Jäsenyhteisöille on lähetetty kuluneen vuoden aikana sähköpostitiedotteita. Tiedottamista on 
lisätty perustamalla sivusto sosiaaliseen mediaan. Toimihenkilö on mukana VIPSU- hankkeen ja 
Kuuksenenselkä kuntoon hankkeen ohjausryhmissä, sekä Kuolimon nieriätyöryhmässä. 
 

4.2. Kalavesien ja kalakantojen hoito ja seuranta 

Kalavesien ja kalakantojen hoito toimialueella piti sisällään kalastorakenteen kunnostushankkeita, 
kalastuksen ohjausta, istutuksia ja seurantaa. Kalatalouskeskuksen toimesta istutettiin 
järvitaimenta, kirjolohta, kuhaa ja planktonsiikaa. Kalavesiä seurattiin saalispalautteen, 
kirjanpitokalastuksen, koekalastuksen ja koeravustuksen avulla. Kalatalouskeskus vastasi Etelä-
Saimaan rapukantojen seurannasta ja Kivijärven Kuuksenenselän kunnostuksen 
hoitokalastuksesta. Toimintavuoden aikana käytiin kokouksia ja neuvotteluja mahdollisesti 2022 
keväällä alkavasta Simpelejärvi kuntoon hankkeesta, jossa Kalatalouskeskus järjestäisi hankkeen 
teho/hoitokalastuksen. 
 

http://www.ekkalatalouskeskus.fi/
mailto:joonas.hakkinen@ekkalatalouskeskus.fi
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4.3. Edunvalvonta 

Kalatalouskeskus on avustanut vesialueen omistajia, vapaa-ajan- ja kaupallisia kalastajia 
neuvonnalla ja lausunnoilla kalastusoikeuksiin, kaupallisen kalastuksen rekisteröintiin, 
kalastusrajoituksiin ja lupajärjestelmiin liittyvissä kysymyksissä. Lausuntoja annettiin Saimaan 
kalastusrajoituksiin liittyen. 
 

4.4. Yhteistyö sidosryhmien kanssa 
Tärkeimpiä sidosryhmiä yhteisöjen lisäksi olivat kalastorakenteenkunnostajat, Varsinaissuomen ja 
Järvi-suomen ELY-keskukset, Metsäteollisuus, Itä-Suomen yliopisto, Luke, Pohjois-Karjalan 
Kalanviljely OY. Metsähallitus, Saimaan vesiensuojeluyhdistys, Raija ja Ossi Tuuliaisen Säätiö, 
Säästöpankkisäätiö ja alueen kunnat. 
 

4.5. Tiedotustoiminta ja yleisneuvonta 
Tiedotustoimintana annettiin tiedotusvälineille kaksi haastattelua. Lisäksi 
kalastuksenhoitomaksuista sekä kalatalousalueiden ja osakaskuntien luvista oli saatavilla 
informaatiota osoitteessa - www.kalaluvat-etelakarjala.fi. Tiedotusta ja neuvontaa annettiin 
Saimaan norpan kalastusrajoituksiin liittyen keväällä 2021. Yleisneuvontaa annettiin pääasiassa 
puhelin – ja sähköposti neuvontana. Tiedotusta on tehostettu perustamalla sivusto sosiaaliseen 
mediaan. 
 

4.6. Muu toiminta 

Toimihenkilö ja hallituksen puheenjohtaja osallistuivat kalatalouskeskusliiton vuosikokoukseen, 
Kaakkois- Suomen ELY- keskuksen vesihoidon ja kalatalouden yhteistyöryhmän kokouksiin, 
Kuolimon nieriäkannanseurantaryhmän kokouksiin, kalatalousalueiden toiminnanjohtaja ja kalpa- 
koulutukseen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kalaluvat-etelakarjala.fi/
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5. KALASTUSLUPIEN VERKKOKAUPPA 
Kalatalouskeskus on jatkanut yhdessä IT-Palvelu Varaanin kanssa kalastuslupien myyntiohjelman 
kehittämistä vuonna 2021. Myyntiohjelma on mahdollistanut ostaa kalatalousalueiden 
kalastuslupia ja osakaskunnan osakkaiden kalastusoikeuksia ja kalastuslupia joko 
kalatalouskeskuksen verkkokaupasta (www.kalaluvat-eteläkarjala.fi) tai fyysisistä 
luvanmyyntipisteistä. Ohjelma on antanut mahdollisuuden myös reaaliaikaiseen 
kalastuksenvalvonnan järjestämiseen, että saalistietojen keräämiseen. Osakaskuntien myytävät 
tuotteet ovat lisääntyneet vuosi vuodelta. Hanke on saanut edistämismäärärahoitusta Varsinais-
Suomen ELY- keskukselta vuoteen 2020 saakka. Kuluvan vuoden aikana kalastuslupien 
verkkokauppaan liittyi kolme uutta osakaskuntaa ja yksi poikkeuslupa-alue. Alla kaavio 
kalastuslupien verkkokaupan kehityksestä. 
 
 
Kalastuslupien myynnin kehitys 2017-2021 
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6. KUUKSENENSELKÄ KUNTOON -HANKE 2021 
Kuuksenenselkä kuntoon -hankkeessa on toteutettu hoitokalastuksia vuosina 2016-2021. 

Kalatalouskeskus on hoitanut hoitokalastuksen koordinoinnin. Hoitokalastussaaliin määrä on ollut 

laskeva vuodesta 2016 lähtien. Saaliin määrä oli vuonna 2021 lähes sama kuin edellisenä vuonna, 

sillä määrä oli vain 2 % matalampi kuin vuonna 2020. Kuitenkin hoitokalastuksen vuosittaiset 

kokonaissaaliit sekä massayksikkösaaliit ovat laskeneet pitkällä aikavälillä reilusti. Hoitokalastuksen 

saalismäärä oli vuonna 2021 noin 64 % matalampi kuin ensimmäisenä hoitokalastusvuonna 2016. 

Vuonna 2021 rysäpyyntiä suoritettiin kahden viikon aikajaksoina kesällä (27.5-11.6.21) ja syksyllä 

(23.8.21-7.9.21) Kuuksenenselällä, Uiminkapialla ja Ruominkapialla. Koentoja oli vuonna 2021 

yhteensä 309 kappaletta. Vuonna 2021 hoitokalastussaalis oli yhteensä 8501 kiloa ja 

yksikkösaaliiksi saatiin 27,6 kg/rysä. Saaliiksi saatiin salakkaa, särkeä, ahventa (< 15 cm) ja lahnaa 

sekä sorvaa. Rysistä saatiin petokaloina kuhaa, ahventa (> 15 cm), haukea sekä yksi taimen, jotka 

vapautettiin pyynnin yhteydessä takaisin vesistöön (Kuuksenenselkä kuntoon hankkeen 

hoitokalastukset No 3311/21). Hanke jatkuu vuonna 2022 samalla budjetilla edellisvuosiin 

verrattuna hoitokalastuksen osalta. 

 

Kuva 1: Hoitokalastussaalista Kuuksenenselältä 2021 
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7. ETELEISEN SAIMAAN TÄPLÄRAPUKANNAN SEURANTA 2021 
Eteläisen Saimaan täplärapukannan seuranta on osa Etelä-Saimaan kalatalousmaksujen 

käyttösuunnitelman töitä ja seurannan on suorittanut Etelä-Karjalan Kalatalouskeskus ry yhdessä Itä-

Suomen yliopiston kanssa. Täplärapukannan tarkkailusta on tehty erillinen hankesuunnitelma. Eteläisen 

Saimaan täplärapukantaa seurattiin kolmella alueella: Joutsenon sellutehtaan vaikutusalueella ja 

vertailualueilla. Yksi koeapaja oli sellutehtaan mahdollisen vaikutusalueen ytimessä. Toinen ja kolmas 

koeapaja oli kauempana sellutehtaan vaikutusalueesta ja vähemmän tai ei lainkaan alttiina sellutehtaan 

mahdolliselle vaikutukselle. Eri tavoin sijoittuneiden koealueiden vertailu antaa tietoa sellutehtaan 

toiminnan mahdollisista vaikutuksista täplärapukantaan. Seuranta-aineistoa on tarkastelua varten 

yhdistetty koeravustajittain koko ravustuskauden ajalta. Täplärapukannan seurantaa tehtiin kolmella eri 

koeapajalla, joissa kullakin koeapajalla oli 29-30 mertaa. Koeapajien koko saaliista määritettiin seuraavat 

eteläisen Saimaan täplärapuja kuvaavat muuttujat: selkäkilven pituus, sukupuoli, saksien lukumäärä ja 

vauriot, naaraiden lisääntymisvalmius, rapuruttoinfektion aste (vakavuusaste 0 – 2), pyrstöjalkataudin 

esiintyminen (vakavuusaste 0 – 3) ja muut mahdolliset erityiset havainnot.  

 

Kuva 2: Rapu täplärapukannan seurannan vertailualueelta 
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8. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIN TULOSTAVOTTEIDEN 

TOTEUTTAMINEN 
Kalatalousalueiden neuvonta ja toiminnan käynnistäminen 

Yleisneuvontaa on toteutettu tiedottamalla osakaskuntia, kalastusseuroja ym. tahoja 
sähköpostilla, kirjeitse ja kotisivujen kautta sekä maakunnan kalatalousalueiden kokouksissa. 
Vuonna 2021 on perustettu facebook-sivusto kalatalouskeskukselle, jonka kautta teemme myös 
tiedotusta. On osallistuttu kokouksiin asiantuntijana ja/tai Kalatalouden keskusliiton 
valtuuttaman järjestön edustajana. On tarjottu kalatalouskeskuksen asiantuntemusta uusien 
kalatalousalueiden hallitusten käyttöön neuvomalla kalatalousalueita lainsäännöstä aiheutuvien 
velvoitteiden hoitamisessa mm. uusien käyttö- hoitosuunnitelmien työn laatimisessa ja 
kalastuslakiin liittyvissä asioissa. Kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmista ¾ on jo saatu 
lähetettyä Ely-keskukselle hyväksyttäväksi vuoden 2021 puolella. Kalastuksenvalvonta on ollut 
esillä kaikissa kalatalousalueiden kokouksissa ja olemme saaneet kerättyä jo jonkin verran uusia 
kalastuksenvalvojaksi haluavia henkilöitä.   

Osakaskuntien neuvonta ja toiminnan tehostaminen 

Tavoitteena on ollut lisätä erityisesti osakaskuntatoimijoiden keskuudessa tietämystä uuden 
kalastuslain ja -asetuksen sisällöistä sekä lisätä osakaskuntien osaamista kalavesien käyttö- ja 
hoitokysymyksissä, jotta kalavaroja pyydetään kestävästi ja niitä ylläpidetään monimuotoisina ja 
tuottavina suunnitelmallisella ja ekologisesti kestävällä hoitotoiminnalla. Kalastuslupiin 
liittyvissä asioissa on tullut paljon yhteydenottoja ja olemme antaneet niissä neuvontaa niin 
harrastelijoille kuin kaupallisille kalastajille. On oltu yhteydessä osakaskuntiin (puhelimitse, 
kokoukset, yhteisen palaverit, neuvonpito), mitkä ovat käsitelleet osakaskuntien yhteistyö tai 
toiminnan kehittämistä alueella. Verkkokalastuskiellosta Saimaan norpan osalta olemme 
antaneet neuvontaa vesialueiden omistajille. Norppasopimuksista tuli paljon yhteydenottoja ja 
teimme osakaskuntien kanssa kannanottoja Saimaan norpan verkkokalastuskieltoon liittyen. 
Vuoden 2021 aikana olemme tavanneet osakaskuntien puheenjohtajia osakaskuntien 
yhdistymisiin liittyvissä asioissa ja antaneet neuvoa kalastuslupamyynnissä. Vuoden aikana 
olemme saaneet kolme uutta osakaskuntaa luvanmyyntiverkkokauppaan, joten luvanmyynti 
nykyaikaistuu hyvää vauhtia. Hankevuoden aikana saimme valmiiksi seitsemän osakaskunnan 
yhdistymisen alueella. Lisäksi osakaskuntien kalastuslupien myyntitapoja on uudistettu ja 
kalastuksenvalvojien työtapoja on nykyaikaistettu, opastettu niiden käyttöä ja neuvottu 
raportoinnissa. Olemme parantaneet osakaskuntien tiedottamista perustamalla osakaskunnille 
omia verkkosivuja, sekä olemme neuvoneet osakaskuntia hankkeiden rahoituksen 
järjestämisessä ja hankesuunnitelmissa. 

Kalastajien tiedottaminen ja neuvonta kalastuslainsäädäntöön ja alan strategioihin liittyvissä 
asioissa 

Kalatalouskeskus tiedotti vuoden aikana lainsäädännössä ja kalatalouden strategioissa 

tapahtuvista muutoksista antamalla neuvontaa ja tiedottamalla vuosikokouksissa sekä 

jäsenkirjeiden, sähköisten postituslistojen ja kotisivujen kautta. Lisäksi esitteet kalastuslaki 

hyötyä kaloille ja kalastajille ja merkitse pyydykset oikein ovat saatavilla fyysisitä 

luvanmyyntipisteistä sekä verkkokaupassa. Kalatalouselinkeinojen toimintaedellytyksiä pyrittiin 

parantamaan viestinnällisin keinoin sekä neuvomalla ja opastamalla sekä 

kalastusmatkailuyrittäjiä että kaupallisia kalastajia heidän elinkeinoonsa vaikuttavissa asioissa. 

Neuvontaa annettiin kaupalliseksi haluaville henkilöille ja opastettiin hakeminen kaupallisen 

kalastajanrekisteriin. Tuloksena tästä on kaksi uutta 2-ryhmän kaupallista kalastajaa alueelle.  
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Toiminta valtion kalastusmaksukertymän kasvattamiseksi 

Kalatalouskeskus osallistuu itse ja koordinoi kalatalousalueiden kalastuksenvalvontaa. 

Tehostettu kalastuksenvalvonta perustuu kalatalousalueiden valvontasuunnitelmiin. Tehdään 

yhteistyötä metsähallituksen ja paikallisten viranomaisten kanssa. Kalatalousalueita ja 

osakaskuntia on kannustettu lisäämään kalastuksenvalvontaa. Valvojaa vailla olevat 

osakaskunnat ja kalatalousalueet on avustettu löytämään kokeen suorittanut valvoja. 

Valvonnasta on tiedotettu lehdistön kautta. Kalastonhoitomaksua koskevaa tietoa pidetään 

esillä Kalatalouskeskuksen kotisivuilla, fyysisissä luvanmyyntipisteissä ja verkkokaupassa. 

Vuoden 2021 kalastuksenvalvonta on ollut esillä kaikissa kalatalousalueen kokouksissa sekä 

osakaskuntien kokouksissa. Kalatalouskeskus järjestää kalastuksenvalvojakurssin vuoden 2022 

alussa, johon osallistuu arviolta noin 40-50 kalastuksenvalvojaa Etelä-Karjalan alueelta. 

Kalastusharrastuksen vetovoiman ja harrastusmahdollisuuksien lisääminen 

Kalatalouskeskus teki perustiedotusta eri kalastusteemoista netin, mailin, median, tapahtumien, 

puhelimen ja sosiaalisen median välityksellä. Kalastuslupien ostamista helpotettiin siirtämällä 

mahdollisimman monen osakaskunnan luvanmyynti verkkokauppaan. Korona valitettavasti esti 

kalastuspäivien järjestämisen hankevuoden aikana. 

 

SITOUTUMINEN TULOSTAVOITTEESIIN 
Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry:n hallitus on hyväksynyt sitoumussopimuksen koskien 
valtionavustuksen oikean käytön toteutumisesta. Tähän perustuen Etelä-Karjalan kalatalouskeskus 
on sitoutunut toteuttamaan tulostavoitteet niistä annettujen ohjeiden mukaan. 

9. TALOUS 
Vuonna 2021 (1.1.-31.12.2021) liikevaihto oli 161267,00 €. Tilikauden alijäämä oli 14336,11 €. 
Etelä-Karjalan kalatalouskeskus on merkitty työnantajarekisteriin. Kalatalouskeskuksen kirjanpitoa 
ja palkanmaksua hoitaa Suomen Talousverkko Oy. Yksityiskohtaiset tiedot ry:n taloudesta 
ilmenevät tilinpäätösasiakirjoista. 
 
 
 
 


