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Kansikuva:  

Uusi kalastuslaki 

 

Etelä – Karjalan kalatalouskeskus ry:n logo:  
Etelä-Karjalan maakuntakala on järvilohi. Se on reliikki; merilohi jäi jääkauden aikaan vangiksi 

makean veden järviin. Saimaan järvilohi on uhanalainen laji, joka tarvitsee säilyäkseen poikasistu-

tuksia. Luonnonvaraisena lajia esiintyy ainoastaan Vuoksen vesistössä. 
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ETELÄ - KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY  

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017 

 

1. YLEISTÄ 

 

Etelä – Karjalan kalatalouskeskus ry on maakunnallinen kalatalouden asiantuntija – ja kehittämis-

järjestö. Toimintaympäristössämme on maakuntamme yli 1500 järveä ja 20 jokivesistöä. Etelä- 

Karjalan vesistöjen erikoisuuksia ovat mm. Saimaan järvilohi ja järvitaimen, Saimaan nieriä, Sai-

maannorppa, Etelä-Saimaan järvikutuinen harjus, Hiitolanjoen Laatokan lohi ja Kaakonkulman 

rajajokien merilohi- ja taimenkannat.  

 
Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksen toiminta-alue 
  
  Etelä-Karjalan kalastusalueet: 

 

- Suur-Saimaa 

- Läntinen Pien-Saimaa 

- Kivijärvi 

- Kaakonkulma 

- Kuolimo 

- Ruokolahti 

- Rautjärvi 

- Parikkala-Saari-Uukuniemi 

 
 
 
Kalatalouskeskuksen toiminnan visiona ovat tuottavat ja puhtaat kalavedet Etelä – Karjalassa. Toi-

mintamme 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 tär-

keänä uusiutuvana luonnonvarana. Asiantuntijatehtävämme koostuvat alan järjestötoiminnasta, ka-

laveden 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 2500 kalamiestä, -naista ja -nuorta. Kaupallisen kalastajan rekisterin 

ryhmään I kuului 11 kalastajaa ja ryhmään II 72 kalastajaa. Maakunnassa oli seitsemän (7) luonnon-

ravintolammikkoviljelijää.  

 

2. JÄSENYHTEISÖT 

 

Kalatalouskeskuksen jäsenyhteisöjä olivat 123 yhteisen vesialueen osakaskuntaa, 8 kalastusaluetta, 

6 kalastusseuraa ja 1 ammattikalastajaseura.  



 

3. HALLINTO JA HENKILÖKUNTA 

 

3.1.  Hallitus 

Kalatalouskeskuksen toimintaa ohjaa kalatalouskeskuksen hallitus. Hallituksen valinnassa on pyrit-

ty noudattamaan ns. hyviä hallintotapoja eli jokaiselta kalastusalueelta, kaupallisilta kalastajilta sekä 

vapaa-ajan yhteisöjen edustajilta on valittu edustus hallitukseen. 

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Hannu Lattu ajalla 1.1.-26.4.2017 ja tämän jälkeen Taisto 

Huotari. Kari Oikkonen on ollut hallituksen varapuheenjohtaja. 

  

Hallituksen varsinaiset ja varajäsenet: 

- Läntinen Pien-Saimaa: Heikki Suppanen, varalla Jari Long 

- Suur-Saimaa: Esa Rikkonen, varalla  ei valittu 

- Ruokolahti: Hannu Inkinen, varalla Reijo Hänninen 

- Rautjärvi: Hannu Lattu, varalla Lauri Määttä 

- Parikkala-Saari-Uukuniemi: Raimo Leppinen, varalla Erkki Maaronen 

- Kaakonkulma: Matti Jääskeläinen, varalla Matti Aapro 

- Kivijärvi: Kari Oikkonen, varalla Antero Sarvilahti 

- Kuolimo: (kalastusalue ei ole tehnyt päätöstä henkilöistä) 

- Kaupalliset kalastajat: Jari Häkkinen, varalla Markku Törrönen 

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

 

3.2. Kokoukset 

Hallitus kokoontui viisi (5) kertaa vuoden aikana. Vuosikokous pidettiin 26.4.2017 Imatralla (42 

kokousosanottajaa). Kokousesitelmän piti maakuntajohtaja Matti Viialainen aiheesta tuleva maa-

kuntauudistus ja sen vaikutus Etelä – Karjalan kalatalouteen. 

 

3.3. Toimihenkilöt vuonna 2017 

Aarno Karels, toiminnanjohtaja 01.01. – 30.4.2017 

Vesa Tiitinen, kalatalousneuvoja 01.01.-30.4.2017 ja toiminnanjohtaja 1.5.-31.12.2017 

 

3.4. Yhteystiedot  

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

Hietakallionkatu 2  

53850 Lappeenranta (Sammonlahti). 

Kalatalouskeskuksen www-sivun osoite: www.ekkalatalouskeskus.fi. 

 

3.5. Jäsenyydet 

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

Karjalan Vapaa-ajankalastajan piiri ry:n jäsen. 

 

4. TOIMINTA 

 

4.1. Järjestötoiminta 

Toimihenkilöt kävivät kertomusvuoden aikana 75 kertaa kalastusalueen, osakaskunnan ja muissa 

kokouksissa. Tilaisuuksissa pidettiin 50 alustusta tai esitelmää. Kokousesitelmät käsittelivät mm. 

kalastuslainsäädännön muutoksia, osakaskuntien yhdistämistä, kalatalousaluejakoa, kalastuksenval-

vontaa, kalavesien hoitoa, hanketoimintaa, kala- ja raputalouden kehittämistä. Osakaskuntien yhdis-

tämistoiminta jatkui kuluneen vuoden aikana. Kalatalouskeskus on kannustanut yhdistämisestä 

kiinnostuneita osakaskuntia yhdistämisasioissa ja jakanut yhdistämiseen liittyvää materiaalia. Jä-

senyhteisöille on lähetetty kuluneen vuoden aikana sekä kirjallisia tiedotteita (1 kpl) että sähköpos-

http://www.ekkalatalouskeskus.fi/


 

titiedotteita (6 kpl). Lisäksi jäsenyhteisölle tiedotettiin kalatalouden asioista myös omien nettisivu-

jen 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 järvilohta, järvitaimenta, kirjolohta, 

kuhaa, planktonsiikaa ja jokirapuja. Kalavesiä ja kalakantoja seurattiin kirjanpitokalastuksen, koe-

kalastuksen ja koeravustuksen avulla. Kalatalouskeskus vastasi Etelä – Saimaan rapukantojen seu-

rannasta ja Kivijärven Kuuksenenselän kunnostuksen hoitokalastuksesta. 

 

4.3. Edunvalvonta 

Kalatalouskeskus on avustanut vesialueen omistajia, vapaa-ajan ja kaupallisia kalastajia neuvonnal-

la ja lausunnoilla kalastusoikeuksiin ja vesistöhankkeiden lupajärjestelmiin liittyvissä kysymyksis-

sä.  

 

4.4. Yhteistyö sidosryhmien kanssa 

Tärkeimpiä sidosryhmiä jäsenyhteisöjen lisäksi olivat kalastorakenteenkunnostajat, Kaakkois-

Suomen ja Etelä-Savon ELY-keskukset, Metsäteollisuus, Itä – Suomen yliopisto, Pro-Agria Pohjois 

Karjala/kalanviljely, Metsähallitus, Saimaan vesiensuojeluyhdistys, Pien-Saimaan suojeluyhdistys, 

Raija- ja Ossi Tuuliaisen Säätiö ja alueen kunnat. 

 

4.5. Tiedotustoiminta ja yleisneuvonta 

Toimihenkilöt antoivat televisiolle, radiolle ja lehdistölle yli 10 haastattelua. Lisäksi kalastuksen-

hoitomaksuista sekä kalastusalueiden ja osakaskuntien luvista oli saatavilla informaatiota osoittees-

sa www.kalaluvat-etelakarjala.fi ja www.ekkalatalouskeskus.fi. Yleisneuvonta oli pääasiassa puhe-

lin – ja sähköpostineuvontaa.  

 

4.6. Muu toiminta 

Toimihenkilöt ja luottamusmiehet osallistuivat Kalatalouden Keskusliiton vuosikokouksiin ja valta-

kunnallisille kalastusaluepäiville ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen vesienhoidon yhteistyöryh-

mään ja Vuoksen kalatoimikunnan kokouksiin. 

 

5.  HANKETOIMINTA 

 

5.1. Kalastuslupien verkkokauppa –hanke 

Kalatalouskeskus on jatkanut yhdessä PTu Konsultointi Oy:n kalastuslupien myyntiohjelman kehit-

tämistä vuonna 2017. Myyntiohjelma on mahdollistanut ostaa kalastusalueiden kalastuslupia ja osa-

kaskunnan osakkaiden kalastusoikeuksia ja kalastuslupia joko kalatalouskeskuksen verkkokaupasta 

(www.kalaluvat-etelakarjala.fi) tai fyysisistä luvanmyyntipisteistä. Ohjelma on antanut mahdolli-

suuden myös sekä reaaliaikaisen kalastuksenvalvonnan järjestämiseen että saalitietojen keräämi-

seen. Osakaskuntien myytävät tuotteet ovat lisääntyneet vuosi vuodelta.  Hanke on saanut edistä-

mismäärärahoitusta Kaakkois-Suomen ELY – keskukselta. 

 

6.  MAA- ja METSÄTALOUSMINISTERIN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN  

 
6.1. Osakaskuntien ja kalastusalueiden neuvonnan ja toiminnan tehostaminen  

 

Osakaskuntien neuvonta oli pääasiassa puhelin-, sähköposti- ja kirjepostineuvontaa. Kalatalouskes-

kus osallistui myös 25 osakaskunnan kokoukseen. Kokouksissa oli läsnä 350 henkilöä. Kokouksissa 

on lisätty osakaskuntien tietämystä uuden kalastuslain ja – asetuksen sisällöistä sekä osaamisen li-

http://www.kalaluvat-etelakarjala.fi/
http://www.ekkalatalouskeskus.fi/
http://www.kalaluvat-etelakarjala.fi/


 

säämistä kalavesien käyttö- ja hoitokysymyksissä, jotta kalavaroja pyydetään kestävästi ja niitä yl-

läpidetään monimuotoisina ja tuottavina suunnitelmallisella ja ekologisesti kestävällä hoitotoimin-

nalla. Osakaskuntien yhdistäminen tapahtui kuuden (6) osakaskunnan vesialueiden osalta. Yhdistä-

minen koski 5.900 hehtaarin vesialuetta. Tämän lisäksi on edistetty osakaskuntien yhdistämistä laa-

jemmaksi kokonaisuudeksi kolmella (3) Suur – Saimaan ja yhdellä (1) Rautjärven alueella. Osakas-

kuntien osakkaiden kalastusoikeudet ja ulkopuolisten kalastusluvat ovat olleet myynnissä sekä fyy-

sisissä luvanmyyntipisteissä (mm. Urheilu Koskimies) että Etelä – Karjalan kalatalouskeskus ry:n 

kalastuslupien verkkokaupassa (www.kalaluvat-etelakarjala.fi). Fyysiset luvanmyyntipisteet ovat 

siirtyneet luvan myynnissä lupakuittivihkoista kalastuslupien myyntiohjelman käyttöön.  Sekä tuot-

teiden määrä (kalastusoikeudet ja kalastusluvat) että myyntimäärät ovat lisääntyneet vuosi vuodelta 

ollen 11.823 kappaletta vuonna 2017. Vastaavat luvut vuonna 2015 oli 6.379 kappaletta ja vuonna 

2016 7.923 kappaletta. Fyysisissä luvanmyyntipisteissä on jaettu esitteitä kalastuslaki hyötyä kaloil-

le ja kalastajille, merkitse pyydykset oikein kalasta norppaturvallisesti Saimaalla. Samat esitteet 

ovat olleet esillä sekä sähköisessä muodossa Etelä – Karjalan kalatalouskeskus ry:n kalastuslupien 

verkkokaupassa että postitettu pyydysmerkkien lunastajille. 

 

Kaikki maakunnan kalastusalueet (8 kpl) ovat kalatalouksen jäsenenä. Kalatalouskeskus on hoita-

nut kuuden (6) kalastusalueen isännöinnit. Kalastusalueiden sekä hallituksen kokouksissa (12 kpl) 

että yleisissä kokouksissa (7 kpl) on käyty läpi siirtymäprosessia kalastusalueista kalatalousaluei-

siin. Lisäksi kokouksissa on lisätty jäsenten tietämystä uuden kalastuslain- ja asetuksen sisällöstä ja 

kalastusalueiden taloushallintoasioissa. Kaakonkulman, Kivijärven, Ruokolahden, Rautjärven ja 

Parikkala – Saari – Uukuniemen kalastusalueet ovat laadituttaneet uuden rapustrategian mukaiset 

valuma - aluekohtaiset raputaloudelliset käyttö- ja hoitosuunnitelmat kalastusalueilleen. Kalastus-

alueiden toimihenkilöt ovat sekä osallistuneet valtakunnallisille kalastusaluepäiville (19 kpl) että 

Suomenlahden kalastusaluepäiville (14 kpl). 

 

6.2.Lainsäädäntöön ja strategioihin liittyvä tiedottaminen ja neuvonta sekä kalatalouselinkei-

nojen toimintaedellytysten parantaminen 

  

          Kalatalouskeskus on tiedottanut uudesta lainsäädännöstä ja strategioista sekä osakaskuntien että 

kalastusalueiden kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa. Asiasta on tiedotettu myös sähköpostitiedot-

teilla (ahvenposti). Paikallisille tiedotusvälineille on annettu haastattelut lohi- ja rapustrategioista. 

Kalatalouskeskus on järjestänyt sekä nykyisille että uusille kalastuksenvalvojille kolme (3) erillistä 

kalastuslain 104 §: n mukaista kalastuksenvalvontakoulutusta.  Koulutukseen on osallistunut yh-

teensä 48 kalastuksenvalvojaa. Lisäksi erikseen on järjestetty sähköisten valvontatyökalujen koulu-

tusta kalastusalueen kalastuksenvalvojille. 

 

         Kalatalouskeskus on tiedottanut sekä kalastusmatkailuyrittäjiä että kaupallisia kalastajia heidän 

elinkeinoonsa vaikuttavissa asioissa. Kalatalouskeskus yhdessä Varsinais – Suomen Ely – keskuk-

sen kanssa on järjestänyt koulutustilaisuuden kaupalliseen kalastukseen liittyvistä asioista maakun-

nan kaupallisille kalastajille marraskuussa 2017. Kalatalouskeskus yhdessä kaupallisten kanssa on 

hankeideoinut hanketta tutkijoiden ja kalastajien välille. Lisäksi kalatalouskeskus on neuvotellut 

kaupalliselle kalastajalle yhden (1) uuden ammattikalastuslupa – alueen vesipinta – alaltaan 5.000 

ha. 

 

 6.3.Toiminta valtion kalastusmaksukertymän kasvattamiseksi  

 

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

ja www.kalaluvat-etelakarjala.fi. Vuoden 2017 aikana kalatalouskeskuksen kotisivuilla vierailujen 

määrä oli yhteensä 38.752 kpl ja kalastuslupien verkkokaupan sivuilla yhteensä 24.886 kpl. Vuon-

na 2016 kalastuslupien verkkokaupan sivulla vierailuja oli 11.5356 kpl. Kalatalouskeskuksen koti-

sivut on linkitetty eräluvat.fi, mmm.fi ja ahven.net sivustoille. Paikallisille tiedotusvälineille on 

annettu haastatteluja kalastonhoitomaksujärjestelmästä ja sen kertymistä. 

http://www.kalaluvat-etelakarjala.fi/
http://www.ekkalatalouskeskus.fi/
http://www.kalaluvat-etelakarjala.fi/


 

 
 

SITOUTUMINEN TULOSTAVOITTEISIIN 

 

Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry:n hallitus on 21.12.2016 hyväksynyt sitoumussopimuksen kos-

kien valtionavustuksen oikean käytön toteutumisesta. Tähän perustuen Etelä-Karjalan kalatalous-

keskus on sitoutunut toteuttamaan tulostavoitteet niistä annettujen ohjeiden mukaisesti.  

 

7. TALOUS 

Yhdistyksen tilikausi on 1.1. - 31.12.2017. Tilintarkastajiksi valittiin HTM Vuokko Suutari , Nexia 

Oy:stä, Lappeenranta. Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry on merkitty työnantajarekisteriin. Kalata-

louskeskuksen omaa kirjanpitoa ja palkanmaksua on hoitanut Suomen Talousverkko Oy.  Kalata-

louskeskus ei saavuttanut taloudellisia tavoitteitaan vuonna 2017. Kalatalouskeskuksen tulot tulevat 

raputarkkailusta, hanketoiminnasta, kalastusalueiden isännöitsijätehtävistä, kalanvälityksestä, 

MMM tulostavoiterahoituksesta ja jäsenmaksuista. Varsinaisen toiminnan tuotot olivat 248.254,74 

€ ja varainhankinnan tuotot 4.170,00 €.  Yhdistyksen kulut koostuvat pääosin henkilöstökuluista, 

istutuskalojen hankinnankuluista, matkakuluista, toimisto- ja muita kuluista.  Vuoden 2017 kalata-

louskeskuksen tulos osoittaa alijäämää -19.022,35 €. Taseen loppusumma on 117.080,88 € josta 

oma pääoma 93.119,10 € ja vieras pääoma 23.961,78 €. 
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