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Kalankasvattajaliiton jäsentiedote 5/2021 

Terveiset toimistolta! 

 

Taas yksi kesä on ohi ja katseet siirtyneet syksyyn ja tulevaan talveen. Kalankasvattajaliiton toimin-

taan saatiin kesällä lisävahvistusta Marko Koivunevan aloittaessa liiton uutena työntekijänä. Markon 

tehtävänä on vastata yhteiskuntasuhteista – ja paljosta muustakin. Liiton toiminnassa edunvalvonta ja 

ympäristölupajärjestelmän uudistaminen pysyvät ykköstehtävinä, mutta asioita on vietävä eteenpäin 

monella rintamalla. Markon harteilla ovat ulospäin näkyvät tehtävät – kalanviljely tarvitsee väsymättö-

män viestinviejän puolustajakseen niin kotimaan kentillä kuin kansainvälisillä foruumeillakin.  

 

Uuden EMKVR- kauden valmistelu ja käynnistyminen sekä kotimaisen kalan edistämisohjelman toteu-

tus ovat olleet keskeisiä aiheita MMM:n elinkeinokalatalousyksikön, kala-alan järjestöjen ja sektorikoh-

taisten kehittämisryhmien tapaamisissa.  Ohjelma on askel oikeaan suuntaan. Kalankasvattajaliitto 

tekee kaikkensa, että tällä kertaa lupaukset myös toteutetaan! Suomella ei ole varaa menettää miljar-

din euron arvoisen kalatalouden arvoketjun kasvumahdollisuuksia.  

 

MMM ennakoi, että Liiton kauan ajama sähköveron alennus olisi nyt vihdoinkin etenemässä.  

 
IHN TILANNE 2021 

Rajoitusalueen laitoksilla on aloitettu saneeraustyöt elokuussa viranomaisvalvonnan alla. Kalusto ja 

materiaali, jossa on tartuntavaara, pestään, kuivataan ja desinfioidaan. Laitoksilla on sovittu pidennet-

ty tyhjänä oloaika, 16 viikkoa joista 8 viikkoa samanaikaisesti kaikissa pitopaikoissa. Pidennetty tyhjä-

nä oloaika päättyy helmikuun lopulla. Pitopaikoissa toteutetaan seurantaohjelmaa, kun niihin tulee 

uusia kaloja, seurantaohjelma kestää 2 tai 4 vuotta. Rajoitusvyöhykkeellä tehdään myös villien kalojen 

pyyntiä ja IHN-tutkimusta sekä IHN:älle alttiilta lajeilta että kantajalajeilta. 

 

Tanskassa on todettu 10 IHN-positiivista laitosta, joista viimeisin todettiin 12.8.2021. Tartuntojen alku-

perä ei ole selvillä ja Tanskan tartuntatilanne saattaa vielä muuttua.  

 

Ruokavirasto kehottaa kalankasvattajia huolellisuuteen ja varovaisuuteen tuonneissa. Lainsäädännön 

mukaan Tanskasta saa tuoda kalaa pois lukien rajoitusvyöhykkeiltä. Tuoja voi itse vaatia tuoretta IHN-

tutkimustulosta lähtöpaikasta. Tuontierät tutkitaan Ruokavirastossa. 

 

KALANVILJELYN KESÄPÄIVÄT VERKOSSA 

Kalanviljelyn kesäpäiville syyskuun alussa osallistui yhteensä yli 100 alan ammattilaista, kiitos kaikille 

osallistujille! Jos et päässyt osallistumaan tai haluat palata johonkin aiheeseen, löydät päivien esityk-

set täältä: https://www.kalankasvatus.fi/kalanviljelyn-kesapaivat-2021/ 

 

LIITON SYYSKOKOUS 
Kalankasvattajaliiton syyskokous pidetään 4.11.2021 klo 17.45 Scandic AviaCongressin tiloissa Van-

taalla. Kokouskutsu lähetetään vielä myöhemmin, mutta laita päivä jo kalenteriisi. Kokoukseen on 

mahdollista osallistua myös etäyhteyden avulla. 

 

https://www.kalankasvatus.fi/kalanviljelyn-kesapaivat-2021/
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KALANKASVATUKSEN YMPÄRISTÖNSUOJELUPÄIVÄ  

Kalankasvatuksen ympäristönsuojelupäivä pidetään torstai 30.9.2021 klo 9.30 –  15.15 etätilaisuute-

na. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille ennen tilaisuutta. Päivän aikana kuullaan kalankas-

vatuksen ympäristönsuojeluun liittyviä ajankohtaisia aiheita sekä tietoa meneillään olevista tutkimus-

hankkeista sekä käsitellään kalankasvatukseen liittyviä kysymyksiä ja käydään keskustelua ajankoh-

taisista teemoista. Lisätietoa: https://www.kalankasvatus.fi/tapahtuma/kalankasvatuksen-

ymparistonsuojelupaivat/ 

 

KALATALOUDEN INNOVAATIOPÄIVÄT  

Kalatalouden Innovaatiopäivät järjestetään 4.-5.11.2021 Vantaalla Scandic AviaCongressin tiloissa. 

Tapahtuman teemana on Kotimaisen kalan edistämisohjelma. 

 

Innovaatiopäivät aloittaa torstaina maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä esittelemällä käynnisty-

mässä olevan Kotimaisen kalan edistämisohjelman. Kuulemme myös innovaatio-ohjelmien ajankoh-

taiset kuulumiset sekä yrittäjien kommentit päivän teemaan. Perjantaina ohjelmassa on mm. paneeli-

keskustelu, saamme Yhteinen ruokapöytä -keskustelufoorumin terveiset ryhmän puheenjohtaja, vuori-

neuvos Reijo Karhisen välittämänä sekä kuulemme vuoden puhujavieraan, Arman Alizadin ajatuksia 

otsikolla "Jos et tee mitään, unelma on pelkkä toivomus" 

 

Uutuutena tänä vuonna näyttely, missä kala-alan yritysten yhteistyökumppanit esittelevät tuotteitaan ja 

palveluitaan. Ohjelmaan on varattu aikaa näyttelyyn tutustumiseen. 

 

Tutustu koko ohjelmaan tapahtumasivulla ja ilmoittaudu 20.10. mennessä: 

https://www.lyyti.fi/p/Kalatalouden_innovaatiopaivat_2021_7473/fi/kalatalouden_innovaatiopaivat_202

1 

 

Käykäähän välillä katsastamassa liiton www-sivuja ja siellä erityisesti kohtaa ajankohtaiset asiat. 

Päivitämme sinne alan kuulumisia säännöllisesti.  

 

Hyvää syksyä Terveisin, Irja, Mari ja Marko 
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