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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. EteläKarjalan vesistöjen erikoisuuksia ovat mm. Saimaan järvilohi ja järvitaimen, Saimaan nieriä, Saimaannorppa, 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.
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 vapaaajankalastajapiiri on Etelä-Karjalan alueella toimivien kalaseurojen yhteinen järjestö. Piiriin kuuluu
14 seuraa ja näissä jäseninä yli 2500 kalamiestä, -naista ja -nuorta. Ammattikalastajarekisteriin
kuului 20 kalastajaa. Maakunnassa oli 9 luonnonravintolammikkoviljelijää.
2.

JÄSENYHTEISÖT

Kalatalouskeskuksen jäsenyhteisöjä olivat 135 yhteisen vesialueen osakaskuntaa, 8 kalastusaluetta, 6 kalastusseuraa ja 1 ammattikalastajaseura. Kalatalouskeskus hoitaa kahdeksasta kalastusalueesta seitsemän kalastusalueen isännöintitehtäviä. Kuolimon kalastusalue on tähän asti hoitanut
itse isännöintitehtävät.

3.

HALLINTO JA HENKILÖKUNTA

3.1. Hallitus
Kalatalouskeskuksen toimintaa ohjaa kalatalouskeskuksen hallitus. Hallituksen valinnassa pyritään
myös jatkossa noudattamaan ns. hyviä hallintotapoja eli jokaiselta kalastusalueelta, ammattikalastajilta sekä vapaa-ajan yhteisöjen edustajilta valitaan aina edustus hallitukseen.
Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Heikki Pellinen, Joutsenosta ja varapuheenjohtajana
Hannu Lattu Simpeleeltä.
Hallituksen varsinaiset ja varajäsenet:
- Läntinen Pien-Saimaa: Heikki Suppanen, varalla Jari Long
- Suur-Saimaa: Esa Rikkonen, varalla Heikki Pellinen
- 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)
- Ammattikalastajat: Jari Häkkinen, varalla Markku Törrönen
- Etelä-Karjalan Vapaa-ajankalastajan piiri ry: Taisto Huotari, varalla Risto Tenhu
3.2. Kokoukset
Hallituksen kokouksia on pidetty kolme kertaa, 6.3., 22.9. ja 17.12.2015. Vuosikokous pidettiin
14.4.2015 Ruokolahdella (50 kokousosanottajaa). Kokousesitelmän piti Kalatalouden Keskusliiton
lakimies Jenny Fredrikson.
3.3. Toimihenkilöt vuonna 2015
Toiminnanjohtaja Aarno Karels
Aarno on valmistunut vuonna 1993 kalastusbiologiksi ja ekotoksikologiksi Wageningen yliopistossa, Hollannissa, ja väitellyt ympäristötieteiden tohtoriksi Jyväskylän yliopistossa vuonna 2001, aiheena paperiteollisuuden jätevesien vaikutukset Etelä-Saimaan kalakantoihin. Vuodesta 2001 lähtien hän on toiminut tutkijana E-K kalatalouskeskuksessa, Saimaan vesiensuojeluyhdistyksessä
sekä Kaakkois - Suomen TE-keskuksessa ja Kalatalouskeskuksen toiminnanjohtajana vuodesta
2008. Hänen tehtävinä ovat toiminnanjohtajan tehtävät ja alan asiantuntijatehtävät.
Kalatalousneuvoja ja kalastusalueiden isännöitsijä Vesa Tiitinen
Vesa on koulutukseltaan yo-merkonomi sekä kalastusmestari. Vesa on ollut 28 vuotta töissä EteläKarjalan kalatalouskeskuksessa. Hänen työhönsä on kuulunut mm. kalastusalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien laatiminen, isännöintitehtävät, kirjanpito, hoitokalastushankkeiden ja muiden
projektien vetäminen sekä hän on toiminut Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksen toiminnanjohtajana vuosina 2003 - 2007. Hänen tehtävinä ovat kalatalousneuvonta-, kalastusalueiden isännöinti-,
kirjanpito- ja hallintotehtävät sekä hanketoiminta ja kalaistutukset.

Kaakon Jokitalkkari Manu Vihtonen
Manu on valmistunut vuonna 2007 iktyonomiksi (AMK) Turun Ammattikorkeakoulusta ja vuonna
2003 kalanviljelijäksi Savonlinnassa ja on toiminut myös yksityisenä elinkeinoharjoittajana. Manu
aloitti maaliskuussa 2014 Kaakon Jokitalkkari hankkeen vetäjänä Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksessa (katso: www.kaakonjokitalkkari.fi). Ennen sitä hän oli vuosina 2011 – 2013 Urpalanjoki - alueen kunnostushankkeen vetäjänä (katso: www.urpalanjoki.fi). Hänen työhönsä kuuluu jokikunnostustöiden lisäksi paljon tiedottamista, markkinointia ja yhteistyötä paikallisten ihmisten kanssa.
3.4. Yhteystiedot
Yhdistyksen tilat sijaitsevat Lappeenrannan Sammonlahdessa.
Yhteystiedot:
Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry (Y-tunnus 2164267-8)
Hietakallionkatu 2
53850 Lappeenranta (Sammonlahti).
Kalatalouskeskuksen www-sivun osoite: www.ekkalatalouskeskus.fi.
Kaakon Jokitalkkarihankkeen Facebook ja www-sivun osoitteet:
www.facebook.com/kaakonjokitalkkari ja www.kaakonjokitalkkari.fi.
Urpalanjokialueen kehittämishankkeen www-sivun osoite: www.urpalanjoki.fi.
Toimihenkilön yhteystiedot:
toiminnanjohtaja Aarno Karels puh. 040-5171785 / aarno.karels@ekkalatalouskeskus.fi
kalatalousneuvoja Vesa Tiitinen puh.0400-716120 / vesa.tiitinen@ekkalatalouskeskus.fi
Kaakon Jokitalkkari Manu Vihtonen puh. 044-7121722 / manu.vihtonen@urpalanjoki.fi
puheenjohtaja Raimo Haakana puh. 0400-908378
3.5. Jäsenyydet
Kalatalouskeskus on Kalatalouden Keskusliiton, Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry:n ja EteläKarjalan Vapaa-ajankalastajan piiri ry:n jäsen. Aarno Karels on Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen
hallituksen, Kaakkois – Suomen vesienhoidon suunnitteluun tähtäävän yhteistyöryhmän ja Lappeenrannan urheilukalastajien hallituksen jäsen. Vesa Tiitinen oli vuonna 2015 Itä-Suomen kalatalous-jaoston jäsen.

4. TOIMINTA
4.1. Järjestötoiminta
Toimihenkilöt kävivät kertomusvuoden aikana 208 kertaa kalastusalueen, osakaskunnan ja muissa
kokouksissa. Tilaisuuksissa pidettiin 42 alustusta tai esitelmää. Kokousesitelmät käsittelivät mm.
kalastuslainsäädännön muutoksia, elinkeinokalataloutta, osakaskunta ja kalastusaluetoimintaa,
kalavesien hoitoa, Saimaannorpan verkkokalastuskieltoa, hanketoimintaa, kala- ja raputalouden
kehittämistä, jokikunnostuksia. Osakaskuntien yhdistämistoiminta jatkui kuluneen vuoden aikana.
Kalatalouskeskus on kannustanut yhdistämisestä kiinnostuneita osakaskuntia yhdistämisasioissa ja
jakanut yhdistämiseen liittyvää materiaalia. Jäsenyhteisöille on lähetetty kuluneen vuoden aikana
kolme tiedotetta. 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 järvilohta, järvitaimenta, kirjolohta,
kuhaa, planktonsiikaa, ankeriasta ja karppeja. Kalavesiä ja kalakantoja seurattiin kirjanpitokalastuksen, koekalastuksen ja koeravustuksen avulla. Kalatalouskeskus vastasi Etelä – Saimaan ja
Vuoksen kalataloudellisista tarkkailuista, Haapajärven käyttö- ja hoitosuunnitelmasta, Kivijärven
Kuuksenenselän kunnostuksen esiselvityksestä ja Läntisen Pien – Saimaan hoitokalastushankkeesta (KALAPISA 2017). Raportit ovat nähtävissä www.ekkalatalouskeskus.fi.
4.3. Muut projektit ja neuvonta
Kalatalouskeskus oli mukana Itä – Suomen yliopiston Rapu-Kamu hankkeessa.
4.4. Elinkeinokalastukseen ja kalastusmatkailu kohdistuva neuvonta
Kalatalouskeskus avusti kalastusta ja matkailukalastusta harjoittavia tai toimintaa suunnittelevia
yrittäjiä. Annettiin henkilökohtaista neuvontaa ja avustettiin kalastuslupa – asioissa. Kalatalouskeskus osallistui Lappeenrannan kalasataman kehittämiseen ja selvittää Itä-Suomen kalatalousryhmän kanssa Saimaan muikkukalastuksen MSC kestävä-kalastuksen sertifioinnin mahdollisuudet.
4.5. Edunvalvonta
Kalatalouskeskus on avustanut vesialueen omistajia, vapaa-ajan ja ammattikalastajia neuvonnalla
ja lausunnoilla kalastusoikeuksiin ja vesistöhankkeiden lupajärjestelmiin liittyvissä kysymyksissä.
4.6. Yhteistyö sidosryhmien kanssa
Tärkeimpiä sidosryhmiä jäsenyhteisöjen lisäksi olivat kalastorakenteenkunnostajat, KaakkoisSuomen ja Etelä-Savon ELY-keskukset, Itä-Suomen kalatalousryhmä, Metsäteollisuus, Raputietokeskus, Kuopion yliopisto, Pro-Agria Pohjois Karjala/kalanviljely, Metsähallitus, Jyväskylän yliopisto, Kymenlaakson kalatalouskeskus, Etelä-Suomen merikalastajain Liitto, Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto, Meripelastus Etelä-Saimaa ry, Saimaan vesiensuojelyhdistys, Urpalanjokialue lohijoeksi ry, Pien-Saimaan suojeluyhdistys, Raija- ja Ossi Tuuliaisen Säätiö ja alueen kunnat.
4.7. Tiedotustoiminta ja yleisneuvonta
Toimihenkilöt antoivat televisiolle, radiolle ja lehdistölle yli 50 haastattelua ja sen lisäksi kymmeniä
juttuvinkkejä. Useilla kalastusalueilla oli omat lupaesitteensä, joiden kehittämisessä oltiin mukana.
Lisäksi kalastuksenhoitomaksuista ja läänin vieheluvista sekä kalastusalueiden luvista oli saatavilla
informaatiota osoitteessa www.ekkalatalouskeskus.fi. Yleisneuvonta oli pääasiassa puhelin – ja
sähköpostineuvontaa.
4.8. Muu toiminta
Toimihenkilöt ja luottamusmiehet osallistuivat Kalatalouden Keskusliiton vuosikokouksiin ja valtakunnallisille kalastusaluepäiville ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen vesienhoidon yhteistyöryhmään ja Vuoksen kalatoimikunnan kokouksiin.

5. HANKETOIMINTA
5.1. Kaakon jokitalkkari- hanke
Kalatalouskeskus on Kaakkois-Suomen jokitalkkari hankkeen vastuutaho Kymenlaakson kalatalouskeskuksen ja Kaakkois-Suomen ELY- keskuksen kanssa. Hankkeen tavoitteena on saada luontaisesti lisääntyvät lohikalakannat palautettua Kaakkois-Suomen vesiin. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä viranomaisten, kalastusalueiden, vesialueiden omistajien ja muiden paikallisten asukkaiden kanssa. Hankkeen tavoite on toteuttaa käytännössä kalavedenhoitoa niiden tavoitteiden
pohjalta, joita viranomaiset ja vesialueiden omistajat ovat asettaneet. Lohikalatalkkari Manu Vihtonen on toiminut itsenäisesti ja aloitteellisesti sekä tutkii ja luo edellytyksiä lohikalakantojen paluulle. Hankkeella on omat Facebook ja nettisivut www.facebook.com/kaakonjokitalkkari ja
www.kaakonjokitalkkari.fi. Hanke on saanut määrärahat Kaakkois-Suomen ELY –keskukselta, Raija
ja Ossi Tuuliaisen säätiöltä, Rapala rahastosta ja alueen kalastusalueelta.
5.2. Kalastuslupien verkkokauppa –hanke
Olemme vuonna 2014 - 2015 tehneet PTu Konsultointi Oy:n kanssa kalastuslupa - internet kauppasivut oman alueen kalastusalueiden ja osakaskuntien lupamyyntiä varten (www.kalaluvatetelakarjala.fi). Etelä-Karjalan kalastuslupien nettikauppa alkoi 1.1.2015. Hanke on saanut edistämismäärärahoitusta Kaakkois-Suomen ELY – keskukselta.
5.3. Nuorisotoiminta
Järjestimme valtakunnallisen kalastuspäivän Lappeenrannan satamassa yhdessä Lappeenrannan
urheilukalastajat ry:n kanssa ja olimme mukana Kivijärven kalaveikkojen kalastuspäivässä Taavetissa . Nuorisotoimintaan saimme edistämismäärärahaa Kaakkois-Suomen ELY -keskukselta.

6. MAA- ja METSÄTALOUSMINISTERIN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN
Tulostavoitteet Kalatalouden Keskusliitolle ja sen maakunnallisille jäsenjärjestöille vuodelle 2015
olivat:
1. Osakaskuntien neuvonnan ja toiminnan tehostaminen
2. Kalastusalueiden neuvonnan ja toiminnan tehostaminen
3. Kalastuslain muutoksista tiedottaminen
4. Toiminta kalastusmaksukertymien lisäämiseksi
5. Kaupallisen kalastuksen ja kalastusmatkailuyritystoiminnan toimintaedellytysten parantaminen
TULOSTAVOITTEET MAAKUNNALLISILLE JÄSENJÄRJESTÖILLE VUODELLE 2015
1. Osakaskuntien neuvonnan ja toiminnan tehostaminen
Osakaskuntien neuvonta oli pääasiassa puhelin-, sähköposti- ja kirjapostineuvontaa. Osallistuimme
53 osakaskunta- ja kalastusseurojen kokoukseen. Olemme käyttäneet, omien tiedotteiden lisäksi,
KKL:n ahvenpostia informaatiokanavana kalastusalue- ja osakaskuntatoimijoille. Osakaskuntien
yhdistymisten ja sukupolven vaihdon tuomista eduista, Saimaan ja meidän alueen rajajokien lohikalojen kestävästä kalastuksesta, kalatiestrategiasta, vesienhoitosuunnitelmien sekä uhanalaisten
kala- ja jokirapukantojen elvyttämisen suunnitelmista on tiedotettu kalastusalueiden ja osakaskun-

tien kokouksissa ja kalatalouskeskuksen jäsentiedotteissa. Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry on
vahvasti mukana alueen jokikunnostuksissa ja lohikalojen kestävä kalastushankkeessa.
Mittarit:
osakaskuntia yhdistynyt 2 kpl.
yhdistyneiden osakaskuntien vesipinta-ala 2914 ha.
maakunnallisia osakaskuntakoulutuksia 0 kpl.
maakunnallisia osakaskuntakoulutuksien osallistumismäärä 0 kpl.
maakunnallisia osakaskuntakoulutuksien koulutusvuorokausia 0 kpl.
ahvenposti uutiskirjeitä toimitettu 4 kpl.
ahvenposti uutiskirjeen jakelulevikki sähköpostiosoitteita 4 x 205 kpl
neuvojat osallistuneet osakaskuntien kokouksiin 26 kpl ja niissä osanottajia 300 hlöä.
osallistuttu erilaisiin tulostavoitteiden toteuttamiseen liittyviin kokouksiin ja tilaisuuksiin 14 kpl

2. Kalastusalueiden neuvonnan ja toiminnan tehostaminen
Kalastusalueita on jäseninä 8/8 kalastusalueesta ja kalatalouskeskus isännöi ja hoitaa kirjanpitoa 7
kalastusalueella. Kalatalouskeskuksen toimihenkilöt ovat osallistuneet kaikkiin kalastusalueen kokouksiin (vuosi- ja hallituksen kokoukset). Kokouksissa ja yleisötilaisuuksissa kalatalousneuvonnan
asiantuntemusta on tarvittu yleisimmin kalastuksen järjestämiseen ja kalaveden hoitoon, kalastuslain uudistukseen, lupa-asioiden, valvonnan, Saimaan norpan verkkokalastus-rajoitusten, Saimaan
lohikalojen kestävän kalastus-hankkeen, ravustuksen, sinileväongelmien, järvien ja rajajoen kunnostushankkeiden (Pien – Saimaan, Kivijärvi, Simpelejärvi, Haapajärvi, RIFCI-hanke Haapaveden
kunnostus-hanke, Kaakon Jokitalkkarihanke), sekä osakaskuntien yhdistymisiin liittyvissä kysymyksissä. Kalatalouskeskus on neuvonut osakaskuntia siirtämään kalastuksen valvonnan
kalastusalueelle. Kalastuksen valvonta ja lupa-asiat ovat olleet hyvin esillä maakunnan lehdessä.
Kalatalouskeskuksen toimihenkilöt osallistuivat helmikuussa KKL:n järjestämille Valtakunnallisille
Kalastusaluepäiville. Päiville osallistui 18 henkilöä.
Mittarit:
suomenkieliset kalastusaluepäivät osallistujia 18 kpl.
suomenkieliset kalastusaluepäivät koulutusvuorokausia 36 kpl.
ruotsinkieliset kalastusaluepäivät osallistujia kpl, 0
ruotsinkieliset kalastusaluepäivät koulutusvuorokausia kpl, 0
maakunnallisia kalastusalueiden koulutuspäivien osallistujia 0 kpl.
maakunnallisia kalastusalueiden koulutuspäivien koulutusvuorokausia 0 kpl.
uudet sähköiset oppaat kalastusalueille kpl, 0
alueella pidetty kalastusalueiden kokouksia 35 kpl ja neuvojien osallistuminen niihin 32 kpl.
3. Kalastuslain muutoksista tiedottaminen
Olemme tarjonneet kalastajille perusneuvontaa pyydysten merkitsemisestä ja kalastajan tunnistetietojen ilmoittamisesta sekä alamittaisten kalojen poisheittopakosta, nieriän kalastustäyskiellosta
ja norppa-alueen kevätverkkokieltoasiasta. Olemme informoineet asiasta osakaskuntien ja kalastusalueiden kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa. Olemme olleet mukana omalla neuvontapisteellä
kaikissa meidän alueen kalamarkkinatapahtumissa (Imatran kevätkalamarkkinat 4.000 kävijää,
Lappeenrannan kevätmarkkinat 18.000 kävijää ja syksyn Muikku ja Pottu kalamarkkinat 35.000
kävijää). Asiasta on tiedotettu myös sähköpostitiedotteilla (ahvenposti), tiedotteilla paikallismedialle sekä omilla verkkosivuilla.

Mittarit:
koulutustilaisuuksia kalastajille 33 kpl, osallistujia 320 kpl
julkaistu ahvenposti sähköpostilehteä kalastajille ja sidosryhmille 8 kpl
jakelulevikki 8 x 208 kpl

4. Toiminta kalastusmaksukertymien lisäämiseksi
Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry:llä on omat nettisivut osoitteessa: www.ekkalatalouskeskus.fi,
www.kaakonjokitalkkari.fi, www.urpalanjoki.fi ja www.kalaluvat-etelakarjala.fi. Vuoden 2015 aikana (1.1. - 31.12.2015) kalatalouskeskuksen www.ekkalatalouskeskus- kotisivuilla vierailujen määrä
oli yhteensä 52.121 kpl (298.616 sivut), www.kaakonjokitalkkari.fi 20.046 kpl (49.315 sivut) ja
www.urpalanjoki.fi 21.684 kpl (56.243 sivut). Kotisivut ovat linkitetty ahven.net sivustoon ja sisältävät maakuntakohtaiset kalastusalueiden yhteisluvat ja muita lupia. Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry on linkittänyt kalastusalueiden perustiedot ahvennettiin. Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksen
internetsivulle on sijoitettu banneri ”Luvat kunnossa” sekä linkki MMM:n kalastuslupien maksusivuille. Kalastuslupasivulla on tiedot myös kalastuksenhoitomaksusta ja läänikohtaisesta viehekalastusmaksusta sekä mobiilimaksutavasta. Olemme tehneet kalastuksen kesäkampanjan omalla
alueella ja lähettäneet suunnitelman kalastuksen kesäkampanjan toimenpiteistä toimialueellaan
keskusjärjestöön. Teemme tiedotustyötä omalla alueella rapuruton leviämisen estämiseksi ja luvattomien täplärapujen siirtoistutusten estämiseksi (Olemme mukana Life+ RapuKamu- hankkeessa). Olemme tehneet kalastuslupa-internet kauppasivut oman alueen kalastusalueiden ja osakaskuntien lupamyyntiä varten. Vuoden 2015 aikana (1.1. - 31.12.2015) www.kalaluvat-etelakarjala.fisivuilla vierailujen määrä oli yhteensä 23.172 kpl (91.532 sivut) ja kalastusluvan myynti oli 963 kpl
(29.400 euroa, Alv 0 %).
Kalatalouskeskus osallistui Imatran kevätkalamarkkinat 4.000 kävijää, Lappeenrannan kevätmarkkinat 18.000 kävijää ja syksyn Muikku ja Pottu kalamarkkinat 35.000 kävijää. Tapahtumissa jaettiin
tietoa paikallisista kalastusmahdollisuuksista, kalastusluvista, kalastuksenhoitomaksusta, ravustuksesta yms.
Kalastuskorttien myyntiä on edistetty myös neuvomalla osakaskuntia ja kalastusalueita kalastuksenvalvontaan liittyvissä kysymyksissä. Kalastuksen harrastajille on annettu neuvontaa kalastuslupiin liittyvissä asioissa.
Mittarit:
lehdistötiedotteet 8 kpl
medianäkyvyys 46 kpl
Kalastuksen valvonnan tarkastuksia kampanjaviikolla kpl, huomautuksia annettu kpl (emme saanut
vielä vuositiedot kaikilta kalastuksenvalvojilta).
Jäsenjärjestöjen verkkosivujen kävijämäärä vuonna 2015 117.023 kpl ja sivunavaukset 495.706 kpl.

5. Kaupallisen kalastuksen ja kalastusmatkailuyritystoiminnan toimintaedellytysten parantaminen
Kalatalouskeskus on vahvasti mukana uuden Lappeenrannan kalasataman kehittämisessä ja toiminnassa. Kalatalousneuvoja Vesa Tiitinen toimii Lappeenrannan Kalasatama Oy:n sihteerinä. Kalatalouskeskus on auttanut ammattikalastajia lupa-kysymyksissä sekä neuvonut norppa-asioissa ja

alueen muikkukantoihin liittyvissä asioissa. Kalatalouskeskus neuvoo ja opastaa ammattikalastajia
ohjelmakauden EMKR rahoituksen käytössä sekä yritystoiminnan kehittämisessä ja
monipuolistamisessa. Kalatalouskeskus toimii irtopakastetun muikun markkinointi ja
muikkukalastuksen MSC-sertifiointi esiselvityshankkeen vetäjänä Itä-Suomen kalatalousryhmän
kanssa. Saimaan muikkukalastuksen MSC sertifioinnin mahdolisuudesta olemme pitäneet useita
esitelmiä ja haastatteluja. Kalatalouskeskus tiedottaa ammattikalastukseen liittyvistä tärkeistä
asioista mm. hygienalainsäädännön uudistamisen vaikutuksista elinkeinotoimintaan sekä
kalastusmatkailun tarjoamista mahdollisuuksista.
Mittarit:
koulutustilaisuuksia ammattikalastajille 0 kpl, osallistujia 0 kpl.
avustettu kehityssuunnitelmien päivittämisessä, 0 kpl
julkaistu ahvenposti sähköpostilehteä ammattikalastajille 6 kpl ja jakelulevikki 24 kpl
Uusien ammattikalastuslupa-alueiden lukumäärä 0 kpl ja pinta-ala 0 ha
Uusien kalastusmatkailun lupasopimusten lukumäärä 0 kpl ja pinta-ala 0 ha.
SITOUTUMINEN TULOSTAVOITTEISIIN
Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry:n hallitus on 22.9.2015 hyväksynyt sitoumussopimuksen koskien
valtionavustuksen oikean käytön toteutumisesta. Tähän perustuen Etelä-Karjalan kalatalouskeskus
on sitoutunut toteuttamaan tulostavoitteet niistä annettujen ohjeiden mukaisesti.
6.

TALOUS

Yhdistyksen tilikausi on 1.1. - 31.12.2015. Tilintarkastajiksi valittiin HTM Petteri Valkonen, Nexia
Oy:stä, Lappeenranta. Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry on merkitty työnantajarekisteriin. Kalatalouskeskuksen omaa kirjanpitoa ja palkanmaksua on hoitanut tilitoimisto Aalef Oy. Kalatalouskeskus saavutti taloudelliset tavoitteensa vuonna 2015. Kalatalouskeskuksen tulot tulevat kalataloustarkkailusta, hanketoiminnasta, kalastusalueiden isännöitsijätehtävistä, kalanvälityksestä, MMM
tulostavoiterahoituksesta ja jäsenmaksuista. Varsinaisen toiminnan tuotot olivat 397 190,90 € ja
varainhankinnan tuotot 4140,00 €. Yhdistyksen kulut koostuvat pääosin henkilöstökuluista, istutuskalojen hankinnankuluista, matkakuluista, toimisto- ja muita kuluista. Vuoden 2015 kalatalouskeskuksen tulos osoittaa 23 622,63 € ylijäämä. Taseen loppusumma on 134 800,42 € josta oma
pääoma 110 155,20 € ja vieras pääoma 24 645,22 €.
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