
Ti la isuuksien  ajankohdat  ja  pitopaikat  aluei t ta in :

Pohjoinen  Keski -Suomi

Vi i tasaaren  val tuustosal i

Keskiv i ikko  25.8.2021  klo  17.00

I lmoit taudu  mukaan  KLIKKAAMALLA  TÄTÄ.

Linkki  Teams -kokoukseen:

KLIKKAA  TÄTÄ  25.8.

Päijät -Häme,  Pertunmaa  ja  Kouvola

Nastola ,  Autokor i

Torsta i  2.9.2021  Klo  17.00

I lmoit taudu  mukaan  KLIKKAAMALLA  TÄTÄ.

Linkki  Teams -kokoukseen:

KLIKKAA  TÄTÄ  2.9.

Eteläinen  Keski -Suomi  ja  Kuhmoinen

JAMK: in  pääkampus  (Kasvosal i  C119 ) ,  

Rajakatu  35,  Jyväskylä

Keskiv i ikko  8.9.2021  klo  17.00

I lmoit taudu  mukaan  KLIKKAAMALLA  TÄTÄ.

Linkki  Teams -kokoukseen:

KLIKKAA  TÄTÄ  8.9.

L isäksi  jär jestetään  kaksi  alueel l is ta  strategian

vi imeistelyyn  osal l is tavaa  työpajaa.  Näihin

työpajoihin  osal l is tuvat  kaikkien  sidosryhmien

edusajat  er ikseen  kutsuttuina.  Tarkemmat

kokouspaikat  i lmoitetaan  myöhemmin.

PÄIJÄT -HÄME,  PERTUNMAA  JA  KOUVOLA

Asikkala ,  15.9.2021  klo  13.00

KESKI -SUOMI  JA  KUHMOINEN

Jyväskylä ,  21.9.2021  klo  13.00

Toimintakausi  2014 -2020  on  päättynyt ,  mutta

Sisä -Suomen  kalatalousryhmän  to imintaa

jatketaan  to ista iseksi  vanhan  rahoi tuksen  turv in .

Samal la  valmistel laan  kovaa  vauht ia  tu levan

ohjelmakauden  strategiaa.  

Strategiaan  l i i t tyv iä  sidosryhmien

kuulemist i la isuuksia  on  jo  pidetty ,  ja  vi imeiset

pidetään  alkusyksystä .  Selväksi  on  tu l lut ,  että

kaikkia  sidosryhmien  jäseniä  ei  etäyhteyksin

tavoi teta .  Siks i  varaudumme  pitämään  osan

t i la isuuksista  alueel l is ina  lähi tapaamis ina,

turval l isuusnäkökohdat  toki  huomioiden.  

Ti la isuuksi in  kannattaa  osal l is tua.  Osal l is tumal la

pääsee  vaikuttamaan  alueen  Kala -Leader in

kehi t tämishankkeiden  rahoi tuksen

suuntaamiseen.  Lisäksi  t i la isuuksissa  kerrotaan

muistakin  kalatalouteen  l i i t tyv istä

rahoi tuslähteistä  ja  -muodoista .  

Osal l is tua  voi  myös  Teams -yhteydel lä .

Ti la isuudet  on  suunnattu  vesia lueen

osakaskunt ien  edustaj i l le ,  kehit tämistahoi l le ,

kunni l le  ja  ennen  kaikkea  kalatalousyr i t tä j i l le ,

sekä  muil le  kalatalouden  par issa  to imiv i l le .

Pyydämme  i lmoit tautumaan  tapahtumi in  kunkin

tapahtuman  al la  olevasta  l ink istä ,  jot ta  voimme

varata  tar jo i lut  oikeal le  osal l is tu jamääräl le .

Ti la isuuksi in  voi  toki  osal l is tua

i lmoit tautumattakin .

Strategiatyö hyvässä vauhdissa,
valmistelutilaisuuksiin kannattaa osallistua

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiwxJcdWlMhbcrP1aKKCDujwIMXIefs-GLCyGVO6-Na4WHZQ/viewform
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTQ2MDkxYzAtZjhlYi00NjA1LWEzZWUtZDcyNmQzNzIxZmVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226f501320-f5f1-4800-bd8e-c8c217dc3cdf%22%2c%22Oid%22%3a%227b650059-812d-4612-80d3-0b220f5743ad%22%7d
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBPZKw5VfNm9DfU6psUIMB1jCyxqNcpgCKsUG-WUEnE9AudA/viewform
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzViNWYwM2YtYzlkYS00ZjFjLWEzOTUtNDcwMzVmNmQxMWEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226f501320-f5f1-4800-bd8e-c8c217dc3cdf%22%2c%22Oid%22%3a%227b650059-812d-4612-80d3-0b220f5743ad%22%7d
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQNpuazdpmtgIG_zUAUYpyOzw0dRTyekzRkg-Bc7bMjq6KUg/viewform
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjY0Nzk0MjQtMjMwNy00MzM2LThiNDctNzMyNzNlYjU1OWEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226f501320-f5f1-4800-bd8e-c8c217dc3cdf%22%2c%22Oid%22%3a%227b650059-812d-4612-80d3-0b220f5743ad%22%7d
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWRdnWRXxTZqs9q-hA0eO1IfLOhwFV77xET3GneAqhTPHGg/viewform


Janne  Ruokolainen

Kalata lousakt ivaat tor i

+358  44  712  4209

janne. ruokola inen (at )pai janne - leader . f i

www.pai janne - leader . f i /kalata lousryhma

Kustaankuja  2,  17200  Vääksy

Mestar i -Kisäl l i -hankkeessa  on  suur in  osa

kahdeksasta  alkuperäisestä  kisäl l is tä  suor i t tanut

koulutuksen  tavoi t te iden  mukaisest i .  Osa  on

myös  het i  aloi t tanut  to iminnan  uusina

kalastusyr i t tä j inä.  Uusia  kisäl le jä  on  kui tenkin

tulossa,  joten  hanketta  päätett i in  ja tkaa  vielä

vuoden  2022  toukokuun  loppuun.  Hankkeen

budjet is ta  saadaan  uudel leenjär jestely i l lä

s i i r ret tyä  varat  vielä  kahden  mestar i -kisäl l i -par ien

palkkioihin  ja  kuluihin .  Lisäksi  koronan  takia

tekemättä  jäänyt  opintomatka  saadaan

toivottavast i  jär jestet tyä  syksyl lä  2021  ta i

v i imeistään  kevääl lä  2022.  

Vuoden  kestävän  ohjelman  aikana  kisäl l i  on

kuusi  kuukautta  mukana  kalasta jan  käytännön

työssä.  Käytännön  työn  jaksot  jaetaan  si ten,  että

kisäl l i  pääsee  osal l is tumaan  kaikki in  vuoden

kierron  mukais i in  pyynt i tapoihin .  Sekä  mestar i l le

et tä  kisäl l i l le  maksetaan  korvaus  työajasta .

Hanke  toteutetaan  yhteistyössä  Koulutuskeskus

Salpauksen  kanssa,  minkä  ansiosta  kisäl l i  saa

kalatalouden  perustutk intoon  kuuluvan

kalastuksen  tutk innon  osan.  Halutessaan  kisäl l i

voi  ja tkaa  kalasta jan  perustutk innon  loppuun

hankkeen  jä lkeen.

Pohjo is -Savon  ELY -keskus  

Puhel inva ihde:  0295  026  500  

Käynt iosoi te :  Kal lanranta  11,  Kuopio  

Post iosoi te :  PL  2000,  70101  Kuopio  

www.ely -keskus . f i

Eniten  korona  on  vaikuttanut  muikku -  ja

kuhamarkkinoihin .  Koska  tapahtumia  ei  ole

voi tu  jär jestää,  on  ns.  f r i t t imuikun  kysyntä

loppunut  lähes  kokonaan.  Myös

ravintolamyynt i  on  ol lut  hyvin  vähäistä .  Tämä

aiheuttaa  yl i tar jontat i lanteen  ja  laskee

tuotta jahintoja .  Kiv i järvel lä  to imiva  kalasta ja

Esa  Kot i la inen  Fish  Val leystä  

Heinosen  järv ikala  OY:n  yr i t tä jä  Vel i  Heinosen

mukaan  Päi jänteel lä  muikkua  kalastavien

t i lanne  on  ol lut  parempi ,  si l lä  muikku  on

keskimääräistä  suurempaa.  Suurta  muikkua

pystytään  hyvin  perkaaman  koneel l is t i  ja

perat tu  muikku  menee  kohtuul l isen  hyvin

kauppojen  vähi t tä ismyynnin  kautta .  Heinosen

arvio  on,  että  myynt i  on  laskenut  ”vain”  30

prosentt ia  normaal ivuosista .  

Facebook:

Sisä -Suomen  kalata lousryhmä -FLAG  Central  Finland

Instagram:  s isa_suomen_kalata lousryhma

Mestari- kisälli -hanketta jatkettiin

Korona on vaikuttanut kalan markkinoihin

Nyt  kauppiaat  näyttävät  suunnit te levan

kampanjoi ta  Päi jänteen  muikusta ,  el i

posi t i iv is ta  vi ret tä  on  i lmassa.

Osa  kalasta j is ta  on  lopettanut  pyynnin

väl ia ikaisest i  alhaisen  hinnan  vuoksi .  Valt io l ta

on  voinut  hakea  korvauksia  koronan

aiheuttamista  tu lonmenetyksistä .  Lisäksi

koronaan  sopeutumiseen  tähtäävi in

investointeihin  on  saanut  korotet tua  tukea

Euroopan  meri - ja  kalatalousrahastol ta .  Syystä

ta i  to isesta  osa  kalasta j is ta  on  jä t tänyt

koronatuet  hakematta .  

Täys -  ta i  puol isä i lykkeiks i  ja lostet tu jen

kalatuotte iden  myynt i  on  kasvanut .

Poikkeusajat  saavat  kulutta jat  varautumaan

toimitusvaikeuksi in ,  jo l lo in  pitkään  säi lyvät

tuotteet  tekevät  kauppansa.  Yr i t tä jä  Ari  Seppälä

JärkiSär jestä  kertoo,  että  vi ime  vuoden  kova

kysyntä  on  tasaantumassa  normaal iks i

kysynnäksi .  Toisaal ta  tuotte iden  tunnetust i

hyvä  laatu  ja  markkinoinnin  tehostaminen  ovat

pi täneet  kysynnän  hyvänä.  Myös  raaka -aineen

saant i  on  tänä  keväänä  ol lut  hyvä.  Seppälä

näkeekin  t i lanteen  oman  yr i tyksensä  kannalta

hyvänä.  Tämä  tarkoi t taa  si tä ,  että  tuotantoa

aiotaan  lähia ikoina  laa jentaa,  ja  uusia  tuotte i ta ,

kuten  aiemmin  lanseerat tu  chi l isärk i ,  on

val ikoimassa.

Savustetuista  kalatuotte istaan  tunnetun

Salpausselän  kalan  to imitus johtaja  Ari  Seppälä

kertoo  vi ime  vuoden  ol leen  hankala .  Yr i tys  on

prof i lo i tunut  alueel laan  ravintoloi ta

palvelevaksi  täsmätoimit ta jaksi .  Kun  ravintolat

joutuivat  ra jo i t tamaan  aukioloaan,  ja  jopa

sulkemaan  oviaan,  sakkasi  Salpausselän  kalan

myynt i  pahast i .  Uusia  myynt i -  ja

markkinoint ikanavia  hakemal la  saat i in

kui tenkin  sen  verran  myynt iä ,  että  tuotanto

pysyi  käynnissä,  ja  henki löstöstä  vain  osa

joudutt i in  lomauttamaan.  Täl lä  hetkel lä  kysyntä

on  kasvussa,  ja  näyttä is i  ehkä  normal isoi tuvan

kesän  aikana.  Pal jon  r i ippuu  myös

viranomaisten  l in jauksista  koronarajoi tusten

suhteen  ravintolasektor i l la .  Joka  tapauksessa

Salpausselän  kalassa  uskotaan  valoisampi in

aikoihin ,  ja  yr i tys  onkin  laa jentamassa

tuotantot i lo jaan  kasvavaa  kysyntää  vastaaviks i .


