100 VUOTTA KALATALOUSNEUVONTAA KESKI-SUOMESSA
Keski-Suomen kalatalousneuvonnan 99 toimintavuosi saatettiin päätökseen Kuusaan Varjolassa
7.3.2008 pidetyssä Keski-Suomen Kalatalouskeskus ry:n vuosikokouksessa. Vuosikokouksen
yhteydessä pidettyyn Keski-Suomen kalatalousneuvonnan 100 -vuotisjuhlaan osallistui yhteensä
120 juhlijaa.

Kalatalousneuvonta ja kalanviljely
Kalatalousneuvonta käynnistyi Keski-Suomessa 100 vuotta sitten, kun ensimmäinen
kalatalousneuvoja, Evon kalastuskoulun käynyt Elis Karhusaari palkattiin Keski-Suomen
Maanviljelysseuran palvelukseen 1.6.1908. Alkuvaiheen tärkeimpiä tehtäviä oli kalahautomon
toiminnan käynnistäminen. Ensimmäinen kalahautomo aloitti toiminnan Viitasaaren Huopanassa
vuonna 1914. Koko sen toiminnan ajan vuosina 1914–1970 hautomon hoitajana toimi Eemeli
Kokko. Huopanan poikashautomo ja myöhemmin Laukaaseen perustettu Simunan poikashautomo
tuottivat Keski-Suomessa lohikalojen poikastarpeen noin 50 vuoden ajan.

Merkittävien muutosten aikaa
Paljon on vettä virrannut Keski-Suomenkin vesillä 100 vuoden aikana. Suuria vesiensuojelutaistoja
on käyty, kalastusoloja parannettu, kalastusalueita perustettu ja lakimuutoksiinkin sopeuduttu.
Yhteistyö eri toimijatahojen välillä on aina ollut tiivistä ja palkitsevaa. Viime vuosikymmenen
aikana kalatalousneuvonnan ja kalavesien osakaskuntatoiminnan muutokset ovat olleet merkittäviä.
Ohessa muutama, Keski-Suomen kalatalousneuvontaan keskeisesti liittynyt, viime vuosien muutos.
Kalojen luonnonravintolammikkotuotantoon keskittyvä L-S Laatukala Oy perustettiin vuonna 1998.
Laatukalan tuottamilla siianpoikasilla on pystytty korvaamaan maakunnan ulkopuolelta tuotuja
poikaseriä. Omalla poikastuotannolla on voitu varmistaa istutusten toteuttaminen ja saatu
taloudellista tukea osakkaille. Yhtiön myötä on osakkaiden, Pohjois-Savon, Etelä-Pohjanmaan ja
Keski-Suomen Kalatalouskeskusten, yhteistyö entisestään tiivistynyt.
Kalatalouskeskuksen ylimääräinen kokous päätti 10.9.2004 keskuksen rekisteröitymisestä. Samalla
se hyväksyi järjestölle uudet säännöt. Toimintaa jatkettiin yhteistyössä ProAgria Keski-Suomi ry:n
kanssa. Tämä tarkoitti toiminnan jatkamista entisissä toimitiloissa sekä tarpeellisten palvelujen
ostoja ProAgrialta. Kalatalousneuvonta toimi maaseutuneuvonnan yhteydessä melkein 96 vuotta.
Irtaantumisneuvottelut sujuivat hyvässä hengessä. Toiminta rekisteröityneenä käynnistyi 1.1.2005.

Juhlista henkilövaihdoksiin
Keski-Suomen kalatalousneuvonnan 100 -vuotisjuhlaan osallistui yhteensä 120 juhlijaa. Juhlia
vietettiin melko rennossa ”meiningissä”, pasuunapelimannien säestyksellä ja kalapitoisesta
lounaasta nauttien. Juhlaa kunnioittivat läsnäolollaan mm. Kalastusneuvos Pentti Munne (MMM),
Puheenjohtaja Pertti Mäki-Hakola (KKL) sekä Kalatalousjohtaja Matti Sipponen (Keski-Suomen
TE -keskus).
Juhlan yhteydessä pidetyssä vuosikokouksessa tapahtui merkittäviä muutoksia Kalatalouskeskuksen
hallituksen pitkäaikaisen puheenjohtajan, kalatalousneuvos Hannu Uusitalon jättäessä

puheenjohtajuutensa. Vuosikokous valitsi Keski-Suomen Kalatalouskeskus ry:n hallituksen
uudeksi puheenjohtajaksi kaudelle 2008-2011 eläkkeellä olevan lentokapteenin Reijo Suutalan
Sumiaisista. Suutala on aiemmin toiminut mm. Kalatalouskeskuksen hallituksen
varapuheenjohtajana sekä Ala- ja Keski-Keiteleen kalastusalueen hallituksen puheenjohtajana.
Kalatalouskeskuksessa vuodesta 1976 työskennelleen toiminnanjohtaja Ilkka Janhosen jäädessä
osa-aikaeläkkeelle toiminnanjohtajana aloittaa 1.5.2008 Timo Meronen. Meronen on toiminut
Kalatalouskeskuksen kalatalousneuvojana vuodesta 1998 lähtien. Kalatalouskeskuksen toisena
neuvonjana on vuodesta 1998 lähtien toiminut Jani Jokivirta.
Juhlan yhteydessä kalatalousneuvos Hannu Uusitalolle ja toiminnanjohtaja Ilkka Janhoselle
myönnettiin Kalatalouden Keskusliiton korkeimmat kunnianosoitukset, 100-vuotismitalit.
Kymmenelle keskisuomalaiselle kalatalousalan vaikuttajalle myönnettiin Kalatalouden Keskusliiton
hopeiset ansiomerkit. Merkit luovutti puheenjohtaja Pertti Mäki-Hakola ja toiminnanjohtaja Markku
Myllylä.
Keski-Suomen kalatalousneuvonta haluaa kiittää osakaskuntia, kalastusalueita sekä eri
yhteistyötahoja menneistä vuosista sekä toivoo yhteistyön jatkuvan saumattomana myös jatkossa.
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