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Uusia hankkeita ja alkukesän kuulumisia
Sisä-Suomen kalatalousryhmä on tänä keväänä
aloittanut kaksi uutta omaa hanketta, SisäSuomen matkailukalastuksen nykytila ja
tulevaisuuden edellytykset- ja Lähikalan
arvoketjun kehittäminen Sisä-Suomessahankkeet.
Ryhmän aktivaattoria ovat työllistäneet myös
korona-tilanteeseen liittyvät uudet kriisi- ja
investointituet. Lisäksi tässä kirjeessä PäijänneLeaderin kalatalouskoordinaattori Maiju Puranen
esittelee itsensä.

Korona-tilanne mietityttää yrittäjiä ja
työllistää aktivaattoria
Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen
vuoksi myös kalatuotteiden markkinat ovat
häiriintyneet. Suurin pudotus lienee tullut
kuhafileen kysynnässä, kun ravintolat sulkivat
ovensa. Myös kauppojen tuoretiskejä laitettiin
kiinni. Tämän vuoksi pakkaamattoman kalan
kysyntä väheni entisestään. Toisaalta
täyssäilykkeinä myytävien kalatuotteiden kysyntä
kasvoi.
Koronan vuoksi Maa- ja metsätalousministeriö
korotti koronasta selviytymiseen tarvittavien
investointien tukia. Lisäksi avattiin haku
kustannusperusteiselle suoralle tuelle. Näiden
tukien ohjaaminen yrittäjille on työllistänyt
aktivaattoria viime viikkoina. Tällä hetkellä
näyttää siltä, että kalatalousalan yritykset
kärsivät tilanteessa tuntuvia vahinkoja, mutta
kriisitukien ansiosta lähes kaikki pystynevät
jatkamaan toimintaansa kriisin
helpottaessa.
Kalatalouden kriisitukia on vielä hyvin jäljellä,
joten niitä kannattaa hakea! Hakuohjeet ja
hakulomake löytyy seuraavan linkin takaa:
www.keha-keskus.fi/poikkeusrahoitus/
kalatalouden-kriisituen-maksatus/

Sisä-Suomen matkailukalastuksen nykytila ja
tulevaisuuden edellytykset -hanke
Matkailukalastuksen olosuhteet ovat muuttuneet
huomattavasti viime vuosikymmeninä. Aiemmin
tehtyjen selvitysten tuloksina saadut tiedot eivät
enää välttämättä pidä paikkaansa. Alueen
vesistöjen potentiaali on kalastusoppaiden
mielestä kuitenkin entistä parempi.
Alan nykytila Sisä-Suomessa vaihtelee alueittain.
Keski-Suomessa on joitakin vahvoja matkailukalastuksen keskittymiä, kuten Kapeenkosken
ympäristö ja Konnevesi. Siellä tärkein toimenpide
on jo olemassa olevien yritysten toiminnan
tukeminen. Päijät-Hämeessä on jonkin verran
matkailukalastustoimintaa, mutta kehittämistarvetta
on kuitenkin vielä paljon.
Hyvistä vesistöistään huolimatta Kymenlaaksossa,
rannikkoa ja Kymijoen alaosia lukuun ottamatta, on
hyvin vähän kalastus-matkailutoimintaa. Näkyvissä
on, että hyvin pienillä panostuksilla voidaan
Kymenlaaksossa saada merkittäviä parannuksia
matkailukalastuksen edellytyksiin.
Sisä-Suomen kalatalousryhmän sidosryhmäkeskusteluissa on käynyt selväksi, että ryhmän
strategiassakin mainitulle matkailukalastustoiminnalle on luotava uutta nostetta, ja sen
edellytyksiä on pyrittävä lisäämään. Lisäksi Kouvola
Innovation Oy on valmis laittamaan hankkeeseen
myös rahallista panostusta. Tämä luo hyvät
mahdollisuudet Kouvolan alueen ja koko SisäSuomen matkailukalastuksen kehittämiselle.
Hankkeen tarkoituksena on selvittää matkailukalastuksen nykytila, edellytykset ja potentiaali
Sisä-Suomessa. Tämä tarkoittaa sitä, että
selvitetään jo olemassa olevat toimijat, olosuhteet
ja infrastruktuuri. Sen jälkeen selvitetään
edellytykset ja tarpeet alan kehittymiselle
tulevaisuudessa. Lopulta laaditaan raportit
kehittämiskohteista ja suositukset jatkohankkeistaja toimenpiteistä. Yksi odotettavissa oleva
jatkotoimenpide on matkailukalastusta tukevan
infrastruktuurin kehittäminen.

Järvikala on arvostettua, mutta sen
arvoketjua voi vielä kehittää
Suomalainen järvikala on viime aikoina saanut
kuluttajapiireissä arvoistaan nostetta. Tiedostavat
ja vastuulliset kuluttajat mieltävät järvikalan
ansionsa mukaisesti ilmastoystävälliseksi
lähiraaka-aineeksi ja -ravinnoksi. Alan kehittäminen
on siis tuottanut tulosta, mutta hyvää työtä on
edelleen syytä jatkaa.
Sisä-Suomen kalatalouden toimintaryhmän
alueella on paljon merkittävää elinkeinokalataloutta, jonka suurimpia kehitystarpeita
edistetään tässä hankeessa ennen nykyisen
ohjelmakauden loppua. Näin luodaan edellytyksiä
elinkeinon kehittymiselle tulevalla
ohjelmakaudella.
Hankkeeseen esiselvityksen pohjalta valitut teemat
kattavat lähikalan arvoketjun portaita
alkutuotannosta tuotteeksi ja jakeluun:
1.
2.
3.
4.
5.

kalankäsittely- ja jalostustilojen lisääminen
vesille pääsyn mahdollistaminen: lupapolitiikka
logistiikan kehittäminen
yhteistyön lisääminen
jalostuksen raaka-aineen saatavuuden
parantaminen
6. vajaasti hyödynnettyjen lajien käytön ja
kalastuksen edistäminen
7. alan imagoa edistävä viestintä.
Parhaaseen lopputulokseen päästäksemme
hankkeessa jatketaan ja edistetään kalastajien,
kalanjalostajien, alan kehittäjä- ja koulutusorganisaatioiden, alan kuljetusyritysten,
vesialueiden omistajien, Leader-ryhmien sekä
kuntien yhteistyötä.
Hankkeen ensimmäisenä toimenpiteenä on juuri
julkaistu särkikalojen käytön edistämisestä kertova
video. Löydät sen Facebook-sivujemme videoista!

Järvikalan arvoketjun kehittäminen Sisä-Suomessa hanke alkoi videokuvauksilla Jyväskylässä. Kalastaja
Arto Tuomainen (oik.) ja kisälli Henri Tyrväinen
esittelevät keväistä särkikalapyyntiä rysällä. Ohjeita
antavat kuvaajat Jorma Ronkainen (vas.) ja Ari Kungas.

Tervehdys kalatalouskoordinaattorilta
Hei! Ajattelin käyttää tilaisuuden hyväkseni
pienelle esittelylle, koska kaikkia en ole päässyt
vielä kasvotusten tapaamaan. Aloitin työni
kalatalouskoordinaatorina reilu vuosi sitten
Mestari-kisälli -hankkeen ja sen esiselvityksen
parissa, ja nyt saan jatkaa työtäni vielä Lähikalan
arvoketjun kehittämishankkeessa.

Taustaltani olen
vesistötieteiden asiantuntija, mutta kalastajaperheen tyttärenä olen
tutustunut alaan jo
lapsuudesta saakka.
Luonto ja kala-ala ovat
minulle sydämen asioita.
Odotan innolla, että
pääsemme tekemään
yhteistyötä järvikalan
arvoketjun parissa.
Ollaan yhteyksissä! Kesäisin terveisin Maiju.

Kalaisaa ja aurinkoista kesää!
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