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  13.1.2021 

Hei!  

  

Vuosi 2021 alkaa ristiriitaisin miettein. Taakse jäänyt vuosi 2020 jätti lähtemättömän muiston 

-yllättäen olimme tilanteessa, jota emme olleet ennakoineet emmekä osanneet hallita. Vuoteen 

sisältyi paljon vaikeuksia ja epävarmuutta mutta myös uusia ratkaisuja sekä sopeutumista uu-

siin toimintamalleihin ja käytäntöihin.  Kansainvälisesti ottaen Suomi selvisi vuodesta hyvin, 

mutta ei ilman vaurioita. Vaikka näyttää yhä varmemmalta, että koronapandemia tuli jäädäk-

seen, arvellaan tämänkin viruksen lopulta taipuvan ja laantuvan monilukuisten kausi-

influenssojen joukkoon.  

 

Katsokaamme siis tulevaisuuteen luottavaisella mielellä. Vuosi 2021 tulee olemaan parempi. 

Helpolla emme pääse – parempi tulevaisuus on aina rakennettava. Itsestään se ei synny. Työ-

hön on tartuttava ripeästi ja yhteistuumin. 

 

Ulkolaisen kalan tunkeminen markkinoille jatkuu ja pitänee hinnan alhaisena kuluvana vuon-

nakin. Nyt on entistäkin tärkeämpää panostaa kotimaisen kalan ja siitä saatavien hyötyjen esil-

le tuomiseen. Kotimaisen kalan tarjontaa ja osuutta kulutuksesta on saatava nostettua ja se 

tehdään ainoastaan kalanviljelyn avulla. Kilpailukykyinen ja ennakoitava toimintaympäristö 

mahdollistaa kalanviljelyn kestävän kasvun ja uusien yrittäjien sekä pääomien saamisen alalle. 

Rakennetaan tänä vuonna yhdessä kestäviä menestystarinoita. Hyvää ja menestyksekästä 

vuotta 2021 ! 

 

Jäsenilta 27.1.2021 klo 17.00 

Pidämme kaikille jäsenille avoimen jäsenillan Teamsin välityksellä. Haluamme kertoa teille 

liiton tänä vuoden suunnitelluista tehtävistä ja tulevaisuudesta. Mutta vielä tärkeämpiä 

ovat teidän kuulumisenne ja mielipiteenne siitä, mitä pitäisi kehittää ja miten.  Tuo siis roh-

keasti keskusteluun omia toimenpide-ehdotuksiasi tai jaa kanssamme haasteellisia kokemuk-

sia. Eräs esiinnoussut kehitysteema on yhteistyön syventäminen MTK:n kanssa. Mitä mieltä 

Sinä olet asiasta – näetkö sen tuovan mahdollisuuksia edunvalvonnan vaikuttavuuden tehos-

tamiseen? 

 

Varaa ”mukaasi” iloista keskustelumieltä (sekä ruokaa ja juomaa tarvittaessa ). Vietetään 

yhdessä mukava keskusteluilta! Pyydä osallistumislinkki Marilta viimeistään 25.1.2021. (Voit 

kysyä Marilta ohjeita, jos Teamsin käyttö ei ole sinulle tuttua) 

 

Kalaterveyspäivä 2021 

Miten varmistetaan kalojen terveyttä ja hyvinvointia nyt ja tulevaisuudessa? Kalankasvattaja-

liitto ja Ruokavirasto järjestävät Kalaterveyspäivän 2021 etäseminaarina 25.3.2021 kello 12-

15. Lisätietoa tulee myöhemmin, mutta pistäthän päivän jo kalenteriisi!  

(Kalaviikkotapahtuma siirrettiin edelleen ensi vuoteen) 

 

Liiton kevätkokous pidetään 23.3. klo 17.00 Liiton toimistolla Pasilassa. Kokoukseen voi 

osallistua etäyhteydellä. Kutsu kokoukseen tulee myöhemmin. 

 

”Nähdään” Jäsenillassa! 

 Suomen Kalankasvattajaliitto, Irja ja Mari  


