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Vesa Tiitisen muistoa kunnioittaen
Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry:n toiminnanjohtaja Vesa Pekka Ensio Tiitinen s.29.06.61 poistui
keskuudestamme äkillisen sairauden murtamana 21.02.21. Vesa oli työtehtävissään erinomainen
kaikilla osa alueilla.
Olemme menettäneet paljon ajateltuna Vesan työn määrää, sekä sitä tietämystä mikä hänen
hallussaan oli.
Hän hoiti neljää kalatalousaluetta ja noin 130 osakaskunnan yhteisiä asioita sekä
kalatalouskeskuksen työt. Hän oli mukana monissa hankkeissa, mm. rapututkimuksissa kuin myös
järvikunnostuksissa, kalojen istutustyössä ja kalastuksenvalvonnassa. Hänen kädenjälki näkyy
vahvasti myös kalastuslupien nettikaupan ohjelmoinnissa yhteistyö kumppaneiden kanssa sekä
kaupallisen kalastuksen seurannassa ja kehittämisessä.

Etelä-Karjalan Kalatalouskeskus Ry – 2164267-8 – Hietakallionkatu 2, 53850 Lappeenranta

Sisällys
1. YLEISTÄ .......................................................................................................................................................... 4
2. JÄSENYHTEISÖT ............................................................................................................................................. 4
3. HALLINTO JA HENKILÖKUNTA........................................................................................................................ 4
3.1. Hallitus .................................................................................................................................................... 4
3.2. Hallituksen varsinaiset ja vara jäsenet ................................................................................................... 4
3.3. Hallituksen kokoukset............................................................................................................................. 5
3.4. Toimihenkilöt 2020 ................................................................................................................................. 5
3.5. Yhteistiedot ............................................................................................................................................ 5
3.6. Jäsenyydet .............................................................................................................................................. 5
4. TOIMINTA ...................................................................................................................................................... 5
4.1. Järjestötoiminta ...................................................................................................................................... 5
4.2. Kalavesien ja kalakantojen hoito ja seuranta ......................................................................................... 5
4.3. Edunvalvonta .......................................................................................................................................... 6
4.4. Yhteistyö sidosryhmien kanssa ............................................................................................................... 6
4.5. Tiedotustoiminta ja yleisneuvonta ......................................................................................................... 6
4.6. Muu toiminta .......................................................................................................................................... 6
5. HANKETOIMINTA ........................................................................................................................................... 6
5.1. Kalastuslupien verkkokauppa – hanke ................................................................................................... 6
5.2. Jokiravun istutusriskin vähentäminen ja luonnonkantojen suojelu ....................................................... 6
5.3. Kalastuksenvalvonnan yhteishanke 2020............................................................................................... 7
6. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIN TULOSTAVOTTEIDEN TOTEUTTAMINEN ............................................ 7
6.1 Kalatalouden toiminnan jatkaminen ....................................................................................................... 7
6.2 Lainsäädäntöön ja strategioihin liittyvä tiedottaminen ja neuvonta sekä kalatalouselinkeinojen
toimintaedellytysten parantaminen.............................................................................................................. 7
6.3. Toiminta valtionkalastusmaksukertymän kasvattamiseksi .................................................................... 8
6.4. Hanke: osakaskuntien neuvonta ja toiminnan tehostaminen................................................................ 8
SITOUTUMINEN TULOSTAVOITTEESIIN ............................................................................................................. 8
7. TALOUS .......................................................................................................................................................... 8

Etelä-Karjalan Kalatalouskeskus Ry – 2164267-8 – Hietakallionkatu 2, 53850 Lappeenranta

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 ryhmä 1 kuuluu 11 kpl ja ryhmä 2 74 kpl. Maakunnassa oli
seitsemän luonnon ravintolammikkoviljelijää.

2. JÄSENYHTEISÖT
Kalatalouskeskuksen jäsenyhteisöjä olivat 122 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 varapuheenjohtajana vuosikokoukseen asti Kari
Oikkonen, jonka jälkeen Lauri Määttä.

3.2. Hallituksen varsinaiset ja vara jäsenet
Läntinen Pien-Saimaa: Heikki Suppanen (osan vuotta) Jari Long varamiehenä Heikin tilalla
Suur-saimaa: Esa Rikkonen, varalla Matti Kemppinen.
Ruokolahti: Hannu Inkinen, varalla Reijo Hänninen
Rautjärvi: Lauri Määttä, varalla Martti Airas
Parikkala-Rautjärvi-Ruokolahti: Erkki Maaronen, varalla Seppo Matikainen
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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

3.3. Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontui viisi (5) kertaa vuoden aikana. Vuosikokous pidettiin 17.06.2020 Joutsenossa.

3.4. Toimihenkilöt 2020
Vesa Tiitinen 10.11.2020 asti, jonka jälkeen Joonas Häkkinen on hoitanut toiminnanjohtajan
tehtäviä.

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 eteläKarjalan Vapaa-ajan piiri ry:n jäsen.

4. TOIMINTA
4.1. Järjestötoiminta
Toimihenkilö kävi kertomusvuoden aikana 45 kertaa kalatalousalueen, osakaskunnan muissa
kokouksissa. Tilaisuuksia pidettiin 5 alustusta tai esitelmää. Kokous esitelmät käsittelivät mm.
kalastuslainsäädännön muutoksia, osakaskuntien yhdistämistä, kalatalousaluejakoa, kalastuksen
valvontaa, kalavesien hoitoa, hanketoimintaa ja kala ja raputalouden kehittämistä. Osakaskuntien
yhdistämistoiminta jatkui myös kuluneen vuoden aikana. Kalatalouskeskus on kannustanut
yhdistämisestä kiinnostuneita osakaskuntia yhdistämisasioissa ja jakanut yhdistämiseen liittyvää
materiaalia. Jäsenyhteisöille on lähetetty kuluneen vuoden aikana sekä kirjallisia tiedotteita sekä
sähköpostitiedotteita. lisäksi jäsenyhteisölle tiedotettiin kalatalouden asioista myös omien
nettisivujen kautta.

4.2. Kalavesien ja kalakantojen hoito ja seuranta
Kalavesien ja kalakantojen hoito toimialueella piti sisällään kalastorakenteen kunnostushankkeita,
kalastuksen ohjausta, istutuksia ja seurantaa. Toimenpiteet perustuivat kalastusalueiden käyttö ja
hoitosuunnitelmiin. Kalatalouskeskuksen toimesta istutettiin järvitaimenta, kirjolohta, kuhaa,
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planktonsiikaa ja jokirapuja. Kalavesiä seurattiin saalispalautteen, kirjanpitokalastuksen,
koekalastuksen ja koeravustuksen avulla. Kalatalouskeskus vastasi Etelä-Saimaan rapukantojen
seurannasta ja Kivijärven Kuuksenenselän kunnostuksen hoitokalastuksesta.

4.3. Edunvalvonta
Kalatalouskeskus on avustanut vesialueen omistajia, vapaa-ajan- ja kaupallisia kalastajia
neuvonnalla ja lausunnoilla kalastusoikeuksiin ja vesistöhankkeiden lupajärjestelmiin liittyvissä
kysymyksissä.

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
Tiedotustoiminta antoi tiedotusvälineille yleisneuvontaa noin kymmenen haastattelua. Lisäksi
kalastuksenhoitomaksuista sekä kalatalousalueiden ja osakaskuntien luvista oli saatavilla
informaatiota osoitteessa - www.kalaluvat-etelakarjala.fi. Yleisneuvonta pääasiassa puhelin – ja
sähköposti neuvontaa.

4.6. Muu toiminta
Toimihenkilö ja luottamushenkilöt osallistuivat kalatalouskeskusliiton vuosikokoukseen,
valtakunnallisille kalatalousaluepäiville. Kaakkois- Suomen ELY- keskuksen vesihoidon ja
kalatalouden yhteistyöryhmän kokouksiin, Kuolimon nieriäkannanseurantaryhmän kokouksiin,
kalatalousalueiden toiminnanjohtaja ja kalpa- koulutukseen.

5. HANKETOIMINTA
5.1. Kalastuslupien verkkokauppa – hanke
Kalatalouskeskus on jatkanut yhdessä IT-Palvelu Varaanin kanssa kalastuslupien myyntiohjelman
kehittämistä vuonna 2020. 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. Vuonna 2018 on ohjelmaan täydennetty
mahdollisuudella lisätä osakaskuntaan liittyvät tiedot. Osakaskunnan tiedot löytyvät keskitetysti
yhdestä paikasta. Hanke on saanut edistämismäärärahoitusta Varsinais-Suomen ELY- keskukselta.
Kalastuslupien verkkokauppa on kehittynyt edellisestä vuodesta huimasti 2019 myytiin
verkkokaupan kautta 1712 lupaa vuonna 2020 peräti 4581 lupaa.

5.2. Jokiravun istutusriskin vähentäminen ja luonnonkantojen suojelu
Kalatalouskeskus on aloittanut yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa hankkeen jokiravun
istutusriskin vähentäminen ja luonnonkantojen suojelu Etelä-Karjalan alueella. Hanke on
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kolmivuotinen 2018-2020. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja viimeistellä menetelmä, jolla
voidaan tutkia vesistön rapurutto tilanne. Menetelmästä kehitetään käytännön kenttäolosuhteisiin
soveltuva. Hankkeen tarkoituksena on parantaa jokirapukantojen tilaa ja tuottoa vähentämällä
jokiravun istutuksiin rapuruttoriskiä. Kolmannen vuoden työt on jatkuneet 2019 vuoden tulosten
pohjalta. Hanke on tarkentanut ja testannut esisuodatukseen liittyviä yksityiskohtia, testannut
lyhyesti hydrosyklonnin toimintaa ja gradienttierottelua sekä kehittänyt kenttäkelpoista
esisuodatusmenetelmää. Hanketta rahoittivat Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö, Säästöpankkisäätiö ja
Varsinais-Suomen ELY- keskus.

5.3. Kalastuksenvalvonnan yhteishanke 2020
Kalatalouskeskus on osallistunut Kalatalouden keskusliiton hallinnoimaan kalastuksenvalvonnan
yhteishankkeeseen vuonna 2020. Hankesuunnitelman mukaisesti käytännön valvonnan lisäksi
hankkeessa tehtiin valvontasuunnitelmia uusille kalatalousalueille. Kalastuksenvalvontaa tehtiin
yhteistyössä kalatalousalueen valvojien kanssa. Hanketta rahoitti maa- ja metsätalousministeriö
kalastonhoitomaksuista.

6. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIN TULOSTAVOTTEIDEN
TOTEUTTAMINEN
6.1 Kalatalouden toiminnan jatkaminen
Tulostavoitteen kalatalousalueidentoiminnan jatko toimenpiteet ja käyttö ja hoitosuunnitelmien
laatiminen, sekä yleisneuvontaa ja neuvoa lainsäädännöstä aiheutuvien velvoitteiden
hoitamisessa. yleisneuvontaa on toteutettu tiedottamalla osakaskuntia, kalastusseuroja ym.
tahoja sähköpostilla, kirjeitse ja kotisivujen kautta maakunnan kalatalousalueiden
aloituskokouksissa asiantuntijana/tai Kalatalouden keskusliiton valtuuttaman järjestön edustajana.
On tarjottu kalatalouskeskuksen asiantuntemusta uusien kalatalousalueiden hallitusten käyttöön
neuvomalla kalatalousalueita lainsäädännöstä aiheutuvien velvoitteiden hoitamisessa mm, käyttö
ja hoitosuunnitelmien työn käynnistämisessä.

6.2 Lainsäädäntöön ja strategioihin liittyvä tiedottaminen ja neuvonta sekä
kalatalouselinkeinojen toimintaedellytysten parantaminen
Lainsäädäntöön ja strategioihin liittyvä tiedottaminen ja neuvonta sekä kalatalouselinkeinojen
toimintaedellytysten parantaminen. Kalatalouskeskus on tiedottanut vuoden aikana
lainsäädännössä ja kalatalouden strategioissa tapahtuvista muutoksista antamalla neuvontaa ja
tiedottamalla vuosikokouksissa sekä jäsenkirjeiden, sähköisten postituslistojen ja kotisivujen
kautta. Lisäksi esitteet kalastuslaki hyötyä kalastajille ja merkitse pyydykset oikein ovat olleet
saatavilla fyysisissä luvanmyyntipisteistä, että verkkokaupasta. Samoin esitteet on lähetetty
kaikille pyydysmerkit verkkokaupasta lunastaneille. Kalatalouskeskus yhdessä uusien
kalatalousalueiden hallitusten kanssa on järjestänyt 2020 yhteisiä tilaisuuksia missä on määritelty
mm. uusien käyttö- ja hoitosuunnitelmien laadintaa käymällä läpi kalataloushallinnon strategisia
tavoitteita ja kalatiestrategian, lohi- ja meritaimenstrategian, rapustrategian, vapaa-ajan
kalatalouden kehittämisstrategian, alueellisten vesienhoitosuunnitelman, sekä heikentyneiden
kantojen elvyttämiseksi laadittujen kalakantakohtaisten suunnitelmien toimeenpanoa.
Kalatalouskeskus on toiminut mm. Kuolimon nieriän ja järvilohen seurantaryhmissä.
Kalatalouselinkeinojen toimintaedellytyksiä on parannettu viestinnällisin keinoin sekä neuvomalla
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ja opastamalla sekä kalastusmatkailuyrittäjiä että kaupallisia kalastajia heidän elinkeinoonsa
vaikuttavissa asioissa.

6.3. Toiminta valtionkalastusmaksukertymän kasvattamiseksi
Osallistuttu yhteiseen kalastuksenvalvonnan kampanjaan vuonna 2020. Osallistuttu itse
koordinoimalla kalatalousalueiden kalastuksenvalvojia järjestämään yhteisiä
kalastuksenvalvontaiskuja yhteisillä vesialueilla. On tehostettu kalastuksenvalvontaa
kesäkuukausien aikana suunnitelman avulla ja tehty yhteistyötä metsähallituksen ja paikallisten
viranomaisten kanssa
On kannustettu myös kalatalousalueita ja osakaskuntia lisäämään valvontaa. Valvojaa vailla olevat
osakaskunnat ja kalatalousalueet on avustettu löytämään kokeen suorittanut valvoja.
Kalastonhoitomaksua koskevaa tietoa on pidetty esillä Kalatalouskeskuksen kotisivuilla, fyysisissä
luvanmyyntipisteissä ja verkkokaupassa (www.kalaluvat-eteläkarjala.fi).

6.4. Hanke: osakaskuntien neuvonta ja toiminnan tehostaminen
Tavoitteena on ollut lisätä erityisesti osakaskuntatoimijoiden keskuudessa tietämystä uuden
kalastuslain ja asetuksen sisällöistä lisää osakuntien osaamista kalavesien käyttö- ja
hoitokysymyksissä, jotta kalavaroja pyydetään kestävästi ja niitä ylläpidetään monimuotoisina ja
tuottavina suunnitelmallisella ja ekologisesti kestävällä tasolla. On oltu yhteydessä 41
osakaskuntaan (kokoukset, yhteiset palaverit, neuvonpito) mitkä ovat käsitelleet osakaskuntien
yhteistyö tai toiminnan kehittämistä. Vuoden aikana on toteutunut osakaskuntien yhdistymisiä.
Lisäksi on käynnissä useita yhdistämisiin Liittyviä hankkeita eri puolilla Etelä-Karjalaa.

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.

7. TALOUS
Kalatalouskeskus saavutti taloudelliset tavoitteet vuonna 2020 (1.1.-31.12.2020. Liikevaihto oli 151
649,53 €. Tilikauden alijäämä oli 606,78 €. Etelä-Karjalan kalatalouskeskus on merkitty
työnantajarekisteriin. Kalatalouskeskuksen kirjanpitoa ja palkanmaksua hoitaa Suomen
Talousverkko Oy. Yksityiskohtaiset tiedot ry:n taloudesta ilmenevät tilinpäätösasiakirjoista.
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