
TERVETULOA 

SUPERPÄIVÄÄN!



• Tilaisuuden avaus, Topelius-Sali

12.45

• Striimikahvit: Sisä-Suomen Kalaleaderin Kalaparlamentti - https://bit.ly/3VxC5YA

13.00 – 15.00

• Esittäytyminen: Johanna Möttönen ja Kari Kylkilahti, Leader Kantri

15.00 – 15.10 

• Kuha-Suomen Kalaleader – Paukkuja paikalliseen elinkeinokalatalouden kehittämiseen.

• Johanna Möttönen, kalatalousaktivaattori, Kuha-Suomen Kalaleader

15.10 – 15.30 

• Muut Euroopan Meri-, Kalatalous- ja Vesiviljelyrahaston rahoitusmahdollisuudet.

• Etäyhteyden päässä Jorma Kirjavainen, johtava kalatalousasiantuntija, Pohjois-Savon ELY-keskus

15.30 – 16.00 

• Rapustrategia kaupallisen kalastuksen näkökulmasta.

• Kaupallinen kalastaja Ilkka Raukola

16.00 – 16.20

• Terveiset pohjoisesta – Ammattikalastaja Seppo Luoma (Lappajärvi) ja Jari Pusaa (Ähtäri) 
etäyhteyden päässä. Verkostoitumista ja ideointia.

16.20 – 17.10

• [ Tauko - kahvit ja suolaista purtavaa ]

17.10-17.30

• Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen Ammattikalastajat ry:n kokous

17.30 – 19.00

https://bit.ly/3VxC5YA


Kuha-Suomen Kalaleader ponnistaa 
ensimmäiselle kaudelleen
Koko toimialueella 157 kaupallista kalastajaa, joista päätoimisia on 30 kalastajaa. 

Kalastusmatkailuyrittäjiä toimialueella on 25 kpl.

”Järvestä Lautaselle”-strategiassa neljä toimintalinjaa:

1. Lähikalaa kestävästi ja laadukkaasti kuluttajille.

2. Monimuotoisuuden lisääminen, puhtaat kalavedet sekä ilmastonmuutokseen varautuminen ja 

sen vaikutusten huomioiminen.

3. Kalatalouden bisneksen kehittäminen.
4. Uusia yrittäjiä kalatalouden aloille.
Ohjelmakauden budjetti 834 tuhatta euroa 

Haku avattu syyskuussa.
Ensimmäiset hankkeet tulossa käsittelyyn helmi/maaliskuussa.

www.kuha-suomi.fi
Ota seurantaan myös somekanavat Instagramissa ja Facebookissa

@kuhasuomi

http://www.kuha-suomi.fi/


Kalavesille pääsy rajoittaa 
ammatinharjoittamista puolella 
kalastajista: lupien saaminen vesialueiden 
omistajilta, jäätilanne.

Kaupalliset kalastajat haluavat vastata kuluttajien 
kysyntään: pyyntiponnistuksen lisäämistä 
suunnittelee kolmannes alueen  kalastajista. 2/3 
suunnittelee pyyntitapojen muuttamista ja 
suoramyynnin lisäämistä. Miltei puolet 
suunnittelee tai harkitsee jalostusasteen nostoa. 

TOP 3:

Lähiruoka-ajatuksen toteuttaminen, uusien 
pyyntimenetelmien ja uusien saalislajien 
hyödyntäminen ja alan 
kehittämismahdollisuudet

Koronapandemia runteli 
kalastusmatkailuyrittäjiä kovalla kädellä, moni 
käynnistelee/suunnittelee toimintaansa 
uudelleen.

Oppaat kaipaavat tukitoimia, jolla voidaan 
mahdollistaa toiminnan reipasta laajentamista 
ja tunnettuuden lisäämistä.

TOP 3:

Kotimaan ja ulkomaan markkinointi, 
yrittäjien osaaminen, yritystoiminnan ja 
palvelujen laadun kehittäminen.

”Jos lupia vaan saa niin hyvältä näyttää. 
Kalaa riittää.”  

”Miten markkinoida vesistöjä ja saada näkyvyyttä 
kalaisille vesistöille?”



185 000 147 000

136 000
113 000







https://kaju.mmm.fi/kaju2020





Lisäpisteet

Toimintalinjaan sijoittaminen ja arviointi

Toimintalinja 
1

Toimintalinja 
2

Toimintalinja 
3

Toimintalinja 
4

Hankehakemuksen laatu ja idean 
toteutettavuus

Leader-periaatteiden mukaisuuden arviointi



Saatava vähintään yksi piste, jotta voi edetä kohtaan 2 >>> Vähintään yksi piste jokaisesta kohdasta, jotta voi edetä TL-kohtaiseen 
arviointiin.











Kiitos!

Johanna Möttönen
johanna.mottonen@kuha-suomi.fi
040-845 7981
www.kuha-suomi.fi
Instagram & Facebook: @kuhasuomi

http://www.kuha-suomi.fi/
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