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RAPORTTI 3/2009 – 12/2011 
 
 
Yleistä  
 
 Itä-Suomen kalatalousryhmän ”Jottei tiputtais venneestä” kehittämisohjelma toteutetaan 
 neljän maakunnan (Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan) sekä
 11 Leader-toimintaryhmän alueella. Toiminta-alueeseen kuuluu Vuoksen vesistöalueen 
 Suomen puoleinen osa kokonaisuudessaan sekä osa Kymijoen vesistöaluetta. Ohjelman 
 tavoitteena on parantaa kalataloussektorin toimintaa ja kannattavuutta alueella. 
 Painopistealueina ovat kalastusmatkailu, verkostoituminen, imagon kohottaminen ja 
 toimijoiden osaamisen kehittäminen. Ohjelma luettavissa kotisivuiltamme 
 www.piallysmies.fi sekä www.kalatalous.blogit.fi  
     

Suomessa toimii 8 kalatalousryhmää. Mannersuomessa Itä-Suomen kalatalousryhmän 
lisäksi toimivat Etelä-Suomen, Vakka-Suomen, Pohjanmaan, Perämeren, Kainuun-
Koillismaan ja Pohjois- ja Itä-Lapin kalatalousryhmät. Lisäksi Ahvenanmaalla toimii yksi 
kalatalousryhmä.  Kaikki ryhmät saavat rahoituksensa EU:n kalatalousrahastosta ja 
alueidensa kunnilta. Vuoden 2012 alussa Euroopassa:ssa toimii 18:ssä maassa yhteensä 
n. 240 kalatalousryhmää.  

 
Ammattikalastuksen tila 
 

Valtakunnallisesti ammattikalastus on voimakkaiden muutosten edessä. Alaa uhkaa 
yrittäjien vähentyminen ns. ”ukkoutumisen” myötä. Ammattikalastajat vanhenevat ja 
yritystoiminnan jatkajia ei tällä hetkellä tahdo löytyä eikä alaa koeta kiinnostavaksi. Myös 
yrityskoot ovat pieniä, lähinnä yhden ihmisen yrityksiä ja usein yrittäminen on sivutoimista, 
harrastuksesta tai elämäntavasta saadaan osa toimeentulosta. Ammattikalastus perustuu 
massakalastukseen, mutta saalismäärät ovat vielä varsin pieniä, mikä vaikeuttaa 
jatkojalostustoiminnan kehittämistä. Toisaalta teknologian kehittyminen tarjoaa uusia 

mahdollisuuksia myös kalatalouden kehittämiselle. On myös todettava, että alan yleisistä 

haasteista huolimatta Itä-Suomen kalatalousryhmän alueella on vahvoja 
ammattikalastusalueita, hyvin toimivia kalastus- ja kalastusmatkailuyrityksiä sekä 
kalanjalostajia. Myös ammattikalastusperinteet ovat tietyillä alueilla erittäin pitkät ja vahvat.    

  
Suomen kalatalousryhmien tehtävä on omalta osaltaan pyrkiä edesauttamaan 
ammattikalastuksen toimintaedellytysten parantamista sekä kalastusmatkailun kehittämistä.  
Suomalaiseen ruokapöytään kuuluu suomalainen kala, sekä perinneruokana että 
ekologisena lähiruokakonseptina.  
 

 Itä-Suomen kalatalousryhmän ohjelman tavoitteena onkin alan kehittäminen 
 verkostoitumisen, yhteistyön ja uuden teknologian hyödyntämisen kautta siten, että 
 kehittämistoimet lähtevät alueen eri osissa paikallisista olosuhteista ja 
 kehittämistarpeista Leader-periaatteiden mukaisesti tavoitteenaan parantaa 
 elinkeinon kestävyyttä ja kannattavuutta.  
 
Hallinto 
 

Itä-Suomen kalatalousryhmän toiminta käynnistyi maaliskuussa 2009. Aktivaattori, aloitti 
työnsä 13.3.2009. Kalatalousryhmän toimisto on perustettu Savonlinnaan. 

 

Pekka Sahama 
Ristimäenkatu 3 A 9, 57130 Savonlinna 
+358(0)50 550 2100 
pekka.sahama@kerimaki.fi 
www.kalatalous.böogit.fi 
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Kalatalousryhmän hallinnointi on myönnetty maaseudun kehittämisyhdistys Piällysmies 
ry:lle, jonka tiloihin on myös sovittu käyttöön toimistotilaa tarvittaessa.  Lisäksi on sovittu 
muiden Leader-ryhmien kanssa ns. aluetoimistojen käyttömahdollisuuksista tarvittaessa.  
 
Kirjanpidossa ja muissa hallinnollisissa tehtävissä käytetään Piällysmies ry:n olemassa 
olevia palveluita ja Piällysmies ry:n toiminnanjohtaja toimii kalatalousryhmän johtajana. 
 

Kalajaosto 
 

Itä-Suomen kalatalousryhmän kalajaosto koostuu yhteensä 16 jäsenestä, sekä 8 
varajäsenestä. 4 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä jokaisesta maakunnasta. 
Kalajaostossa on edustettuna alueen ammattikalastajat, kalastusmatkailuyrittäjät, alan 
neuvontajärjestöt sekä yksi leader - ryhmien edustaja jokaisesta maakunnasta. Kalajaoston 
kokoonpano käy ilmi kotisivuiltamme www.kalatalous.blogit.fi  
 
Kalajaosto on kokoontunut seitsemäntoista (17) kertaa. Kokouksissa on organisoitu 
kalatalousryhmän toimintaa, linjattu tavoitteita sekä sen pohjalta käsitelty esitettyjä 
rahoitushakemuksia.  (Kokousten pöytäkirjat saa erikseen pyydettäessä). Linjausten 
perusteella on hyväksytty rahoitettavaksi 33 hanketta vuosien 2009 - 2011 rahoituksesta 
(kts liite 1. hankerahoitustaulukko). Hyväksytyistä hankkeista 20 liittyy ammattikalastuksen 
kehittämiseen ja 13 kalastusmatkailuun. Itä-Suomen kalatalousryhmällä on käytössään n. 
200 000 €/vuosi tukirahaa hankkeille. Lisäksi on rahoitettu ” verkot vetehen” 
aktivointihankkeen sisällä 3 erillistä esiselvityshanketta. Hankkeita on myös osoitettu muille 
rahoittajille rahoitettavaksi yhteensä 12 kpl.   
 

Hankkeet ja toiminta 
 

Käynnistysvaiheessa toiminta painottui tiedottamiseen. Ammattikalastajille toimitettiin 
toiminnan käynnistyessä yleinen infokirje, jossa kerrottiin toiminnasta ja kalatalousryhmän 
tukimahdollisuuksista. Kirje postitettiin Ely-keskusten ammattikalastusrekisterissä oleviin 
osoitteisiin.  Yhdessä Leader-ryhmien ja kalatalousviranomaisten kanssa järjestettiin 
maakunnalliset tiedotustilaisuudet sekä ammattikalastajille että kalastusmatkailuyrityksille. 
Toimintaa esiteltiin kaikissa alueen Leader-ryhmissä ja keskusteltiin eri alueiden 
näkemyksistä ja toiveista kalatalouden kehittämisen suhteen. Koko toiminnan ajan on 
järjestetty alueellisia seminaareja sekä osallistuttu erilaisiin tilaisuuksiin joissa 
kalatalousryhmän toimintaa on esitelty. Alueen Leader-ryhmät ovat aktiivisesti tiedottaneet 
omille sidosryhmilleen kalatalousryhmän rahoitusmahdollisuuksista.  
 
Itä-Suomen kalatalousryhmälle laadittiin yhdessä alueen maaseututiedottajien kanssa 
tiedottamissuunnitelma. Kalatalousryhmälle avattiin blogi, jonka kautta on tiedotettu 
ajankohtaisista asioista ja tapahtumista, sekä esitelty toteutettujen hankkeiden myötä 
syntyneitä raportteja ja selvityksiä. Lisäksi teetettiin juliste, yhteystietokortti sekä yhdessä 
Suomen kalatalousryhmien kanssa esite. Toiminnasta on myös julkaistu sähköinen 
uutiskirje Atrain http://kalatalous.blogit.fi/files/2009/10/atrain-1.pdf jonka kautta tiedotetaan 
mm rahoitetuista hankkeista. Lisäksi on julkaistu ilmoitukset alueen maakuntalehdissä 
kalatalousryhmän rahoitusmahdollisuuksista. Itä-Suomen kalatalousryhmällä on myös 
facebook sivusto. 
 
Toteutetun tiedottamisen johdosta Itä-Suomen kalatalousryhmä on vuosien 2009 -2011 
aikana saanut n. 90 erilaista hanke-ehdotusta ja yhteydenottoa. Näistä on Itä-Suomen 
kalatalousryhmä päättänyt rahoittaa ne hankkeet, jotka selkeästi osoittavat pyrkimystä 
edistää kalatalousryhmän ohjelman tavoitteita. Listaus hanke-ehdotuksista ja 
yhteydenotoista on liitteenä 2.  
 

http://www.kalatalous.blogit.fi/
http://kalatalous.blogit.fi/files/2009/10/atrain-1.pdf


 

                                    

Hankkeet ovat erityisesti alkuvaiheessa olleet suurelta osin ns esiselvityshankkeita. Näissä 
hankkeissa on selvitetty mm alan olemassa olevaa infrastruktuuria, edellytyksiä 
tulevaisuuden kehittämiselle sekä tehty esim. selvitys Venäjän ja Baltian 
kalastusmatkailumarkkinoista. Esiselvitysten pohjalta on syntynyt toimenpide-ehdotuksia 
laajemmille kehittämishankkeille sekä investointihankkeille. Esim. Savonlinnan seudun 
ammattikalastuksen toimintaedellytysten selvityshanke on johtamassa investointiin 
kalalogistiikkakeskus – irtopakastuslaitoksen rakentamiseksi keskiselle Saimaalle. 
Investoinnin kokonaisarvo n. 2 m€. Toisena ja kolmantena vuonna painopiste yritys- ja 
yritysryhmähankkeiden suuntaan on kasvanut. 

 
Kalatalousryhmän toiminnan väliarviointi 
 

Kalatalousryhmän toiminnan arvioimiseksi tehtiin haastattelu vuoden 2010 lopussa alueen 
hanketoimijoille, sekä lähetettiin kysely Kalatalousryhmän taustaorganisaatioille 
Kalajaostolle, leader-yhdistyksille sekä Ely-keskuksille. 

 
Hanketoimijoille tehdyssä haastattelussa selvitettiin neljä kokonaisuutta: rahoitetut 
hankkeet, toiminta ja palvelut hanketoimijoille, tiedotus, sekä toiminnan tärkeys 
tulevaisuudessa. Vastaukset pyydettiin asteikolla 1 -4. Tulokset olivat kokonaisuudessaan 
hyvin positiiviset: Rahoitetut hankkeet keskiarvo 3.55, toiminta ja palvelut hanketoimijoille 
keskiarvo 3.44, toiminnan tärkeys tulevaisuudessa keskiarvo 3.63. Eniten kehittämistä 
nähtiin tiedottamisessa, vastausten oli keskiarvo 2.73. 
 

Sanallisia kommentteja hanketoimijoilta: 
- Erittäin positiiviset kokemukset toiminnasta 
- Byrokratia ollut ilahduttavan kevyttä, hallinnointi joustavaa 
- Toivottavasti toiminta jatkuu myös tulevaisuudessa. 

 
Itä-Suomen kalatalousryhmän Kalajaostolle ja Seurantaryhmälle (Leader-yhdistykset ja 
Ely-keskukset) lähetetyssä kyselyssä arvioitiin myös neljää asiakokonaisuutta. Myös 
tämän kyselyn vastaukset olivat hyvin positiiviset: Rahoitetut hankkeet tuovat lisäarvoa 
ammattikunnalle ja ovat hyödyllisiä (melko paljon 9, erittäin paljon 5), toiminta ja palvelut 
tuovat lisäarvoa ammattikalastajille ja kalastusmatkailuyrityksille (melko paljon 7, erittäin 
paljon 5) ja toiminnan todettiin olevan myös täydentävää muiden toimijoiden kanssa (10 
vast.).   
 

Kehittämiskohteissa tuli esille mm. seuraavia kommentteja: 
- Leader-ryhmiä voisi hyödyntää vielä enemmän 
- Rahoitettujen hankkeiden toteutuksista ja tuloksista tiedotettava enemmän 
- Enemmän keskusteluja muiden toimijoiden kanssa 

 
Toiminnan onnistumisista mainittiin mm. 
- Lyhyessä ajassa on luotu laajalla alueella ammattikalastajille tietoisuus uudesta 

rahoitusmahdollisuudesta ja saatu aktivoitua paljon kehittämishankkeita 
- Yhteistyö Etelä-Savon Ely-keskuksen kanssa toimii erinomaisesti 
- Paljon positiivista julkisuutta  
- Yhteistyö Leader-ryhmien kanssa on hankepuolella toiminut hyvin 
- Toiminta on nostanut kalataloutta esille myös varsinaisen kalaväen ulkopuolella ja 

herättänyt mielenkiintoa 
 

Muu toiminta 
 

Itä-Suomen kalatalousryhmä on osallistunut kaikkiin Suomen kalatalousryhmien yhteisiin 
tapaamisiin (Levi 17.3.2009, Helsinki 4.6.2009, Uusikaupunki 22-23.10.2010, Rantasalmi 



 

                                    

19.-20.5.2010, Kotka 6.-7.10.2010, Kuusamo 30.3.-1.4.2011, Oulu 26.-27.9.2011). Itä-
Suomen kalatalousryhmä on osallistunut Euroopan kalatalousryhmien verkostoyksikön 
FARNETin seminaareihin seminaariin Viron Pärnussa 4-6.6.2009 , Hollannin Almeressa 
16.-18.11.2010, Brysselissä 3.-4.11.2011. 

 
Yhteistyö ja tiedonvaihto Suomen kalatalousryhmien kesken on ollut aktiivista ja tiivistä. 
Yhteisten tapahtumien lisäksi tiedonvaihto sähköpostin välityksellä on ollut vilkasta. 
Kalatalousryhmien kesken on sovittu vastuuryhmät eri toimenpiteille. Itä-Suomen 
kalatalousryhmän vastuualueena on kalastusmatkailun kehittäminen. 
 
Piällysmies ry / Itä-Suomen kalatalousryhmä hallinnoi ”Norppaturvallisten pyydysten” 
kehittämishanketta. Hankkeen kesto on 3 vuotta ja kustannusarvio 239 000 €. Rahoitus 
EKTR tl 3. Hanke on listattu sisävesien kärkihankkeeksi ministeriössä. Hankkeen myötä on 
saatu käynnistymään laajempaa yhteistyötä ammattikalastajien kesken myös 
pyydyskehityksen lisäksi. Hanke on ollut esillä sekä maakunnallisissa, että 
valtakunnallisissa tiedotusvälineissä useasti ja sen myötä myös kalatalousryhmän toiminta 
on saanut paljon positiivista julkisuutta. 
 
Itä-Suomen kalatalousryhmä on ollut suunnittelemassa ja käynnistämässä hanketta 
Saimaan uhanalaisten vaelluskalojen suojelemiseksi. Hankkeessa kehitetään tekniikkaa 
vaelluskalojen poikasten lajittelemiseksi troolisaaliista. Hanketta hallinnoi Future Mission 
Oy, rahoitus 150.000 €, EKTR tl 3.  
 
Itä-Suomen kalatalousryhmä on käynnistänyt myös kansainvälistä yhteistyötä. Liettualaisen 
Utenan alueen kalatalousryhmän kanssa on solmittu aiesopimus hankeyhteistyön 
käynnistämisestä. Kalatalousryhmän toimintaan kävi tutustumassa Latvian 
kalatalousryhmät syyskuussa 2010 sekä Vörtsjärven kalatalousryhmä Virosta. Keskusteluja 
yhteistyön käynnistämisestä on myös käyty Hollannissa, Italiassa, Ruotsissa sekä 
Sloveniassa toimivien / toimintaa käynnistävien kalatalousryhmien kanssa.  
 
Itä-Suomen kalatalousryhmän kalajaosto teki opintomatkan Venäjän lähialueelle ja Viroon 
Peipsi- ja Vörtsjärven alueille 20.-22.10.2011. Aktivaattori osallistui kalatalousmatkalle 
Hollantiin sekä Pohjois-Savon leader-yhdistysten opinomatkalle Italiaan ja Piällysmies ry:n 
opintomatkalle Unkariin. Matkaraportit on luettavissa www.kalatalous.blogit.fi 
 
Itä-Suomen kalatalousryhmän aktivaattori on osallistunut ohjausryhmätyöskentelyyn 
osassa rahoitetuista hankkeesta. 
 

Itä-Suomen kalatalousryhmän aktivointihankkeen määrälliset tavoitteet ja toteutuma 
(hankkeen toteutusaika on kolme vuotta) 

 Tavoite 2009 - 2011 Tot. 2009 – 2011 

Tiedotustilaisuudet 60 kpl / 900 osallistujaa 58 kpl / n. 1100 
osal. 

Kalajaoston kokoukset 10 kpl 17 kpl 

Esiselvityshankkeet 8 kpl 3 kpl 

I-S kalatalousohjelmasta rah. hankkeet 18 kpl 33 kpl 

Muista rahoituslähteistä rah. hankkeet 33 kpl 12 kpl  
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LIITE 1. RAHOITETUT HANKKEET 2009 - 2011 

Hakija Hankkeen nimi Tukiosuus yhteensä 

Piällysmies ry aktivaattori 166600,00 

Varkauden kaupunki Elintarviketalouden edistäminen Varkauden 11823,92 

Sln seudun kuntayhtymä Kalastajien liiketoiminnan kehittäminen 19278,95 

Haaga intituutti 
Venäjän ja Baltian kalastusmatkailijoiden 

mieltymykset Suomessa 
13480,00 

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Vuokraveneen kulj.tutkinto 8800,00 

SeikkailuKuopio Oy kalastuslautan rakentaminen 1850,36 

Niemisen ja Sintsin kyläyhdistys Logistiikka-hanke 12000,00 

Suur-Saimaan kalastusalue Saimaan-rapu 20240,88 

Itä-Suomen yliopisto Ahvenen ja kuhan jatkokasvatus ruokakalaksi 0,00 

Pielaveden kunta Säviän kalatapahtumat 4747,91 

Rantasalmen lomakylä Kaakonlammen kalastusmatkailuhanke 0,00 

Sln seudun kuntayhtymä Puruvesi Baikal 23600,00 

Rantasalmen kunta Hietalammen kalastusmatkailuselvitys 6225,53 

Pielisen Karjalan 

Kehittämiskeskus 
Pielisen kalastuksen logistiikkaselvitys 23925,98 

Kesälahden kalasatama kalasataman kehittäminen 8925,68 

FIC Oy amm. kalastuksen vesien-käyttösuunnitelma 19952,00 

Valkeisen Lohi Oy kalastusmatkailukohteen investoinnit 8548,00 



 

                                    

Sln seudun kuntayhtymä Nimisuoja Puruveden muikulle 8800,00 

Sisä-Savon seutuyhtymä Irtopakastetun kalan tuotteistaminen 9046,82 

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Valtakunnallinen kalastusmatkailuseminaari 13127,00 

Piällysmies ry aktivaattori 83400,00 

Etelä-Karjalan kalatalouskeskus Tutustumismatka Hollannin elinkeinokalatalouteen 14846,36 

Future Mission Oy Lohikalojen kestävän kalastuksen parhaat käytännöt 45000,00 

Etelä-Karjalan kalatalouskeskus Muikku Jump Start 23100,00 

Suur-Saimaan kalastusalue Saimaan-rapu III 23900,00 

Mikkelin amk Oy Särvintä järvestä 40800,00 

Kiteen Mato ja Multa Oy Kalasyöttien viljely 10900,00 

Savonlinnan kuntayhtymä Kalastusmatkailun palvelujärjestelmä 37875,00 

Ylä-Savon Kehitys Oy Iisalmen kalasataman esiselvitys 12000,00 

Fishing Intelligent Oy Kalastusopastoiminnan liiketoimintaedellytykset 2840,00 

Etelä-Karjalan kalatalouskeskus Muikun sertifiointi ja kuluttajapakkaus 28000,00 

Pikes Oy Pielisen Pieni Makupala 29000,00 

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Rapusaaliin tehostamisen hyödyntäminen 29600,00 

 

Hankkeisiin on sidottu tukirahaa EU 327 760 € + kansallinen 434 474 € yhteensä 762 234 €. 

 
 

LIITE 2. TYÖSTETYT HANKEAIHIOT JA YHTEYDENOTOT  2009  – 2011: 

1. Varkauden kaupunki: Elintarvikekalatalouden edistäminen Varkauden seudulla. Myönteinen 
rahoituspäätös. 

2. Savonlinnan seudun kuntayhtymä: Kalatalouden ammattilaisten toimintaedellytysten kehittäminen. 
Myönteinen rahoituspäätös. 

3. Haaga-Perho instituutti: Venäläisten ja Balttien mieltymykset kalastusmatkailussa. Myönteinen 
rahoituspäätös. 

4. Seikkailukuopio Oy: Kalastusmatkailu Tahkovuoren ja Rauhalahden (Kivilampi)  läheisyydessä, 
investointi kalatuslauttaan ym. varusteisiin. Myönteinen rahoituspäätös. 

Kalastusveneinvestointi Pohjois-Savon TE-keskuksen yritysosastolta. 



 

                                    

5. P-K:n TE-keskus, kalatalousyksikkö: Satunnaisten (ei 30 % kalastajien) jäähileasemien ja 
kalasatamien  käyttäjien aktivoiminen. Panostettu tiedottamiseen. 

6. Ojalan Rapu yhteistyökumppaneineen: Liiketoiminnan kehittäminen ravunperkauskoneen 
ympärille. Myönteinen lausunto, hakijana Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 

7. Blue Outdoor, Saimaan Safarit, halukkaat ammattikalastajat: Tuotekehitys- ja markkinointihanke. 
Liittyy laajempaan kalastusmatkailun yritysverkostohankkeeseen. 

8. Pisankosken kalastustoimikunta ry: Pisankosken kalapaikan kehittäminen. Rakennetaan 
yhteistyötä matkailuyritysten kanssa, yksittäisen kalapaikan rahoittaminen ei mahdollista 

9. Yhteistyö Elämyksiä Etelä-Karjalasta hankkeiden kanssa. 

10. Imatran seudun kehitysyhtiö: Vuokraveneenkuljettajan turvallisuuskurssi. Myönteinen 
rahoituspäätös.  

11. Yhteistyö Elintarvikeosaamiskeskus EKONEUMin kanssa.  

12. Yhteistyö ”Onkamonjärvi puhtaaksi”-esiselvityshankkeen jälkeen toteutushankkeissa. Myönteinen 
rahoituspäätös, Niemisen ja Sintsin kyläyhdistys. 

13. Yhteistyö kalastusopaskoulutuksen kehittämisestä, P-K.n Ammattiopisto Niittylahti. 

14. Kalastaja Matti Partanen,  Kulennoinen:  Ammattikalastaja laajentaa toimintaa kalastusmatkailuun. 
Odottaa alueen käyttö- ja hoitosuunnitelman valmistumista. Tuotekehityshanke. 

15. MEK / Ismo Kolari: Suomen maaportaalin kalastusosion työstäminen edelleen suurten  järvien 
osalta. Avustettu tiedon kasaamisessa. 

16. Japen Kalamatkat, Iisalmi: Kalastusmatkailun tuotekehitys. Yrittäjä miettii toiminnan laajentamista.  

17. Sonkajärven kunta: Nurmijoen reitin kalastusmatkailun kehittäminen. Avustettu esiselvityshankkeen 
suunnittelussa.  

18. Itä-Suomen yliopisto: Kuhan ja ahvenen jatkokasvatus ruokakalaksi, myönteinen päätös. 

19. Rantasalmen lomakylä, Järvisydän, Aihkituvat: Hietajärven kehittäminen 
kalastusmatkailukohteeksi. Myönteinen päätös esiselvityshankkeesta, Rantasalmen kunta.  

20. Joensuun Yliopisto, matkailun koulutus ja tutkimus: Pilkkikoppien soveltuvuus Järvi-Suomen 
alueelle. Hankkeen vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja selvitellään. 

21. Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy: Lähikalan käyttömahdollisuudet ammattikeittiöissä – 
esiselvityshanke. Myönteinen päätös ”Särvintä jarvestä”. 

22. Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy / Matkailun osaamiskeskus: Saimaan 
kalastusmatkailuyritysten yhteistyöverkosto. Myönteinen päätös, Savonlinnan seudun kuntayhtymä. 

23. Raputietokeskus: Yhteistyössä Kuopion YO, E-K:n kalatalouskeskus, Saimaan alueen   
ammattimaiset ravustajat ja ravunvälittäjät. Ravun säilyttäminen myyntiä varten; ravustusajankohdan 
ja kuorenvaihtosyklin vaikutus ravun säilyvyyteen. Myönteinen päätös, Suur-Saimaan kalastusalue 

24. Tuomo Tuomela, Iisalmi: Kalan jatkojalostus, bioenergia, Markkinaselvitys. Suunnitelmat yhdessä 
Pro-Agrian ja Sisä-Savon seutuyhtymän kanssa. Investointisuunnitelmat ja hankehakemus suoraan 
P-S TE-keskukseen.  

25. Savonlinnan seudun kuntayhtymä: Sukelluskalastusmatkailutuotteen kehittäminen. Myönteinen 
päätös. 

26. Pielisen Karjalan kehittämiskeskus: Pileisen kalastuksen logistiikkaselvitys. Myönteinen päätös. 

27. Vempan Kalat, Rautalampi: Kalan jatkojalostus, markkinaselvitys. Suunnitelmat yhdessä Pro-Agrian 
ja Sisä-Savon seutuyhtymän kanssa. Investointisuunnitelmat ja hankehakemussuoraan TE-
keskukseen 

28. Kalavesifoorumi: Sosiaalisen median hyödyntäminen. 

29. Karelia Gottages, Rääkkylä Varpasalo : Kalastusmatkailun tuotekehitys. 

30. FIC Oy: Ammattikalastuksen ja vesiviljelyn sijainninohjaus. Myönteinen päätös. 



 

                                    

31. Kesälahden kalasatamaosuuskunta: Kalasataman toiminnan kehittäminen. Myönteinen päätös. 

32. Valekisen Lohi Oy: Kalastusmatkailukohteen investoinnit. Myönteinen päätös. 

33. Jari Matilainen: Sivutoimisen ammattikalastuksen aloittaminen. Neuvottu rahoitusmahdollisuuksissa.  

34. P-K:n Media Service Oy: Vaellus.info sivuston kehittäminen kalastuksen osalta 

35. Easyholiday Oy, Punkaharju: Huvipuistokalastuksen kehittäminen kesälle ja talvelle. 

36. Norppa-alueen kalastajaosuuskunnat: Norppaturvallisten pyydysten kehityshanke. Hakemus 
suoraan EKTR:n valtakunnalliseen hakuun. Hakijana Piällysmies ry/I-S kalatalousryhmä. Rahoitus 
EKTR tp. 3, ka 239.000 €, Piällysmies ry 

37. Henna Majuri & Markku Kettunen, Rantasalmi: Pohjoisen Haukiveden viehelupa-alueen 
perustaminen, avustus kalastuksenhoitomaksuvaroista. 

38. Karjalan Pyhäjärvi ry: Nuottakalustoinvestointi sekä nuottausperinteen säilyttäminen. 
Hankehakemus 1/2010. Ei esitetty tuettavaksi. 

39. Pohjois-Karjalan Ely-keskus, kalatalousyksikkö / Iconex Oy: Järvilohen ja taimenen 
vaelluspoikasten erottelusäleiköt trooliin – pyydyskehityshanke. Rahoitus EKTR tp 3. ka 150.000 €, 
Future Missions Oy. 

40. Savonlinnan seudun kuntayhtymä: EU:n alkuperäsuojan hakeminen Puruveden muikulle. 
Myönteinen päätös. 

41. Sisä-Savon seutuyhtymä: Irtopakastetun muikun tuotteistaminen. Myönteinen päätös 

42. Imatran seudun kehitysyhtiö Oy: Valtakunnallinen kalastusmatkailuseminaari, Myönteinen päätös 

43. Kalahullun kalamatkat, Mika Kärkkäinen, Ristiina: Kalapaikan kehittäminen, yrityshanke 

44. Jari Käyhkö, paluumuuttaja Tampereelta: Kalastusmatkailun yritystoiminnan käynnistäminen 
tukikohtana Savonranta, kalustoinvestoinnit, kehittäminen. Investointihanke Piällysmies ry. 

45. Timo Luukkanen, Savonlinna, Kesamonsaari: Ammattikalastus, kalanjalostus (kalakukkoleipomo), 
rahoitushakemukset Ely-keskuksessa, Jatkokehittäminen kalatalousryhmän kautta – tuottajaverkosto 
ym. 

46. Pielaveden kunta: Kalastuksen ja kalankäytön edistämiseksi yleisötapahtuma kesälle ja talvelle, 
Myönteinen päätös  

47. Future Missions Oy: Lohikalojen kestävän kalastuksen parhaat käytännöt. Myönteinen päätös. 

48. E-K:n kalatalouskeskus: Muikku Jump Start  - tuotekehityshanke. Myönteinen päätös. 

49. Kiteen Mato ja Multa Oy: Kalansyöttien viljely, yrityskehityshanke. Myönteinen päätös. 

50. Etelä-Karjalan kalatalouskeskus: Kansainvälisen yhteistyön käynnistäminen Hollannin 
kalastajajärjestöjen kanssa, opintomatka. Myönteinen päätös.  

51. Jesse Korhonen & Mika Berg, Uukuniemi: Ammattikalastuksen ja pyydysrakentamisen 
aloittaminen Pyhäjärvellä. Rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen. Halukkaita Mestari-kisälli 
ohjelmaan, odotetaan haun aukeamista syksyllä 2010. 

52. Suur-Saimaan kalastusalue: Saimaan Rapu III – hanke, myönteinen päätös 

53. Rantasalmen Lomakylä: Kalastusmatkailua tukevat investoinnit lomakylään. Myönteinen päätös. 

54. Jorma Turtiainen, Kerimäki: Halukas Mestari-Kisälli ohjelmaan, odotetaan haun aukeamista 
syksyllä 2010. 

55. Timitraniemi Camping, Lieksa: Kalastusmatkailun kehittämishanke, investointiosio Vaara-Karjalan 
Leader, kehittämishanke Kalatalousryhmä. 

56. Ensio Hirvonen, Roukalahti 

57. Antti Pesonen, Savonlinna 

58. Joensuun Kalastustaito Oy: Kalastusmatkailutoiminnan käynnistäminen Joensuu ympäristössä, 
Investointi- ja kehittämishanke 



 

                                    

59. Ossi Tahvanainen, Suhmura  

60. Future Missions Oy: Infotaulut kestävistä lohikalojen parhaista käytännöistä Pieliselle. Kielteinen 
lausunto. 

61. Ovaskala Oy, Savonlinna 

62. Servina Oy, Nurmes 

63. Ylä-Savon kehitys Oy: Iisalmen kalasataman esiselvitys, Myönteinen päätös 

64. Fishing Intelligent Oy: Kalastusopastoiminnan liiketoimintaedellytysten kehittäminen. Myönteinen 
päätös. 

65. MSC-sertifikaatin perusteet ja vientiselvitys: rahoitettu Verkot Vetehen hankkeesta. 

66. E-K:n kalatalouskeskus: Muikun sertifiointi ja kuluttajapakkaus. Myönteinen päätös. 

67. Pikes Oy: Pielisen pieni makupala, kalan perkuu- ja kuivaustekniikka. Myönteinen päätös 

68. Sosiaalisen median hyödyntäminen järvikalan käytön ja kalatalouden edistämiseksi: Aleksin 
Kaiku ym. 

69. Särkisalmen kyläyhdistys, Uusnoheva oks., yrittäjät: Särkisalmen kalastuspuisto. 

70. Kalastusopas Kari Porevirta, Saimaan uistelijat: Internet-pohjainen opaskartta 

71. Erä-Korpinen, Pieksämäki: Kalastusmatkailun kehittäminen. 

72. Antti Mannerkorpi, Karttula: Kalastusopastoiminnan käynnistäminen 

73. Kantelesärkän tila, Kontiolahti: Kalapaikan kunnostaminen 

74. Reilu Kala- hanke: Yhteishanke Suomen kalatalousryhmien kesken, ESKO – kalatalousryhmän 
pilottihanke 

75. Palokin koskien kunnostusmahdollisuudet: Heinäveden kyläyhteisöt, Esiselvityshanke E-S liitto.  

76. Treklog Oy: Kalastusmatkailutoiminnan investoinnit, hankehakemus Piällysmies ry. 

77. Miika Melanen ja Topi Pöyhönen, Uukuniemi: Ammattikalastuksen aloittaminen ja 
kalastusmatkailupalvelut, Matkailuinvestointihanke Kärki-Leader ry. 

78. Helansuo Esko ja Ahosola Esa: Kalastusmatkailuyritys- ja matkanvälitystoiminnan käynnistäminen  

79. Einoloimulohi / Eino Swartz: Kalanjalostustoiminnan kehittäminen 

80. Saimaa Rentals Oy: Kalastusmatkailuinvestoinnit 

81. Puruveden Harjus ry: Harjuskannan parantaminen 

82. Kuortin Kala / Juha Lindsberg: Kalanjalostustoiminnan kehittäminen 

83. Arto Nevalainen, Kajoo: Kalankasvatuksen aloittaminen 

84. Caviar Empirik Oy: Sammen käsittelymenetelmien (fileeraus, savustus ym.) kehittäminen, 
yrityskehityshanke. Myönteinen päätös 

85. Kerimäen kalalogistiikkakeskus, Kerimäen kunta ja ammattikalastajat: Investointihanke n. 2 m€ 
2012 – 2013 

86. Kalalogistiikkakeskuksen layout, kustannuslaskenta ja rakennustapaselvitys. Rahoitettu 
verkot vetehen hankkeesta. 

87. Matilainen Jari-Heikki: Ammattikalastuksen laajentaminen kalastusmatkailuun, kalustoinvestointi 

88. PTI Oy: Kuha-veneen kehittäminen heittokalastukseen soveltuvaksi kalastusmatkailuyritysten 
käyttöön. Yrityskehityshanke Mansikka ry. 

89. Onkamon Kala Oy: Kalanjalostustoiminnan kehittäminen. Investointihanke P-K:n Ely-keskus 

90. Mikkkelin AMK: Vähempiarvoisen kalan hyödyntäminen, jatkohanke. Myönteinen päätös. 

91. Caviar Empirik: Sammen nahan ja ilmarakkojen hyödyntäminen, yrityskehityshanke. 


