
 

 

 
 

TIEDOTE 26.11.2017 

Julkaistavissa heti 

 

Vapaa-ajankalastajat: Suomen vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategia on 

uudistettava pikaisesti 

Vapaa-ajankalastajat vaativat Suomen vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategian pikaista 

uudistamista nykypäivään. Strategian on laatinut maa- ja metsätalousministeriö vuonna 2001 

ja päivittänyt 2006. Uudistetun strategian tavoitteina on oltava vapaa-ajankalastuksen 

säilyminen merkittävänä suomalaisena luontoharrastuksena ja hyvinvoinnin tuottajana sekä 

vapaa-ajankalastukseen tukeutuvan yritystoiminnan laajentaminen. Sen tulee ohjata 

hallintoa, tutkimusta, vapaa-ajankalastuksen neuvontaa ja kalatalousalueita vapaa-

ajankalatalouden kehittämisessä ja rahoittamisessa.  

 

Suomen elinkeinokalatalouden kehittämiseksi on ministeriössä oma päivitetty toimintaohjelma 

(2014-20) ja sen toteuttamiselle on kansallinen ja EU:n rahoitus. Suomen vapaa-ajankalatalouden 

kehittämisohjelma on sen sijaan jäänyt pahasti ajastaan jälkeen, vaikka kalastuslaki on uudistettu ja 

vapaa-ajankalastuksessa ja suomalaisessa yhteiskunnassa on tapahtunut huomattavia muutoksia.  

 

Vapaa-ajankalastus kuuluu edelleen suomalaisten tärkeimpien luontoharrastusten joukkoon. 

Luonnonvarakeskuksen mukaan vuonna 2016 yli neljännes suomalaisista harrasti kalastusta. Vapaa-

ajankalastuksen yhteiskunnallinen ja taloudellinen merkitys on huomattava. Kotimaisesta kalan 

kulutuksesta saatiin vuonna 2016 vapaa-ajankalastamalla 44 prosenttia, kun ammattikalastuksen ja 

kalankasvatuksen osuudet ovat vastaavasti 25 ja 31 prosenttia. Kalastuksen hyvinvointi- ja 

terveysvaikutuksista on kiistatonta uutta tietoa. Kalastustarvikkeisiin ja -lupiin sekä -matkailuun 

käytetään vuosittain huomattavia rahamääriä. Vapaa-ajankalastuksessa on tapahtunut erikoistumista 

ja vastuullisuus sekä eettiset arvot ovat voimakkaassa nousussa.  

 

Tuoreelle tiedolle suomalaisesta vapaa-ajankalataloudesta, sen tulevaisuuden tarpeista ja 

kehittämiskeinoista on nyt entistä suurempi tarve. Maakuntauudistuksessa vapaa-ajankalastuksen ja 

kestävän kalastuksen edistäminen voivat muuten jäädä vähäiselle huomiolle ja maakuntien 

elinkeinopolitiikan jalkoihin. Strategiaa tarvitaan lisäksi uusien kalatalousalueiden aloittaessa 

toimintansa vuonna 2019, jolloin ryhdytään laatimaan niiden kalavarojen käyttö- ja 

hoitosuunnitelmia.   

 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on esittänyt useaan kertaan Suomen 

vanhentuneen vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategian uusimista ja maa- ja 

metsätalousministeriö on sen myös luvannut tehdä. Viimeksi lupaus annettiin SVK:n edustajien 

tavatessa ministeri Lepän 21.6.2017. 

 

Vuoden kalastusseura 

 



SVK:n syyskokouksessa 26.11. Kiljavalla julkistettiin vuoden 2017 kalastusseura Lesnan 

Naputtajat ry, jonka kotipaikka on Joensuu. Seura on nykypäivässä tiukasti kiinni järjestäen 

monipuolisia kalamatkoja ja maahanmuuttajien kalastustapahtumia. Poikkeuksellisen 

monipuolisesta ohjelmatarjonnasta löytyvät niin kalaruoat, virtuaalikalastus kuin kalakantojen 

tutkimustoimintaan osallistuminen. Seuran vireydestä kertoo erityisen paljon se, että kolmannes 

jäsenistöstä on nuoria. Seura esittelee itse ylpeästi olevansa "Pohjoisen pallonpuoliskon kovin ja 

komein kalaporukka". Sloganille on selvästi katetta. 

 

 

 

Lisätietoja: 

Toiminnanjohtaja Markku Marttinen, p. 044 759 9717, markku.marttinen@vapaa-ajankalastaja.fi  

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin 

vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien 

kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja järjestäytymättömiä 

vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 

vapaa-ajankalastajapiirin 525 seurassa toimii yhteensä noin 40 000 
kalastuksen harrastajaa. 
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