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Suomen Kalastuslehden nro 1 julkaistiin 
17.1.1892



Julkaisija Suomen Kalastusyhdistys
Perustettu 1891

• Alusta pitäen Suomen Kalastusyhdistyksen tärkeimpiä tehtäviä oli kalastustiedon 
levittäminen, ”jotta kalastuselinkeinoa voitaisiin harrastaa järkiperäisesti”.
• Opetetaan kansaa järkevällä tavalla pyydystämään. On pyrittävä siihen, että kalat enenevät 

eivätkä  vähene
• Kalaveden omistajat oli saatava käsittämään, että vastuullinen kalastus lisää heidän tulojaan. 
• Tulee toimia siihen suuntaan, että kalastuslainsäädäntö saataisiin niin asianmukaiseksi kuin 

mahdollista. 
• Asiallisen kalataloustiedon levittämistä kansan keskuuteen pidettiin erittäin tärkeänä.
• Kalataloustiedon opetustoiminnan aikaansaamista pidettiin tärkeänä
• Pidettiin tarkoituksenmukaisena kalansiitoslaitosten aikaansaamista kalakantojen 

parantamiseksi
• Näissä tarkoituksissa aloitettiin jo ensimmäisenä täytenä toimintavuonna 1892 Suomen 

Kalastuslehden julkaiseminen ruotsiksi ja suomeksi. Sisällöt olivat aluksi yhteneväiset.
• Lehden tuli edistää kalastuselinkeinoa ja jakaa tietoa siitä, mitä muualla tehtiin kalastuksen 

saralla.
 



Karu ulkoasu aluksi

• Suomen Kalastuslehden ensimmäinen numero ilmestyi 
17.1.1892. Silloin ulkoasu oli toisarvoinen. Kansi oli 
suojapaperia, jossa oli neljä mainosta, ote Suomen 
Kalastusyhdistyksen säännöistä ja luettelo lehden asiamiehistä. 

• Alusta alkaen sivukoko on ollut käteen sopiva B5.
• Sivunumerointi aloitettiin vasta seuraavassa numerossa. Teksti 

oli fraktuuraa, joka vaihtui antiikvaan vuonna 1905. Kahdelle 
palstalle teksti ladottiin vasta 1944. 

• Ensimmäisenä vuonna kumpaakin lehteä (s + r) painettiin kolme 
numeroa, mutta kohta ne  ilmestyivät 12 kertaa vuodessa.



Sama sisältö sekä ruotsiksi että suomeksi

• Alkuvuosina yhdistyksen ruotsinkielisten jäsenten 
määrä oli yli viisinkertainen suomenkielisiin verrattuna 
pääteltynä siitä, että vuonna 1903 ruotsinkielistä 
lehteä toimitettiin jäsenille 811 kappaletta, ja 
suomenkielistä 159 kappaletta. 

• Se kuvastaa, että yhdistyksen ja lehden toiminnasta 
vastasi etupäässä maamme sivistyneistö ja että valistus 
kulki heidän kauttaan eteenpäin kansan syviin riveihin. 

• Siksi kirjoitusten taso suunnattiin paljolti  lukeneistolle. 



Senaatti myönsi valtionapua Suomen 
Kalastuslehdelle

• Suomen Kalastuslehden kustantamiseen (s + r) saatiin valtionapua 
alkuvuosista lähtien senaatilta 10 000 mk vuosittain (nykyrahaksi 
muutettuna vastaa noin 50 000 euroa)

• Lehden valtionapu edellytti, että sitä toimitettiin maksutta 
lukutupiin, kansanopistoihin, loistoihin, loistolaivoihin, luotsi- ja 
tullihöyrylaivoihin.

• Vuonna 1903 ilmaislehtiä jaettiin 749 kappaletta, joista 
suomenkielisiä oli yli kolme kertaa enemmän ruotsinkielisiin 
verrattuna. 

• Myös ammattikalastajat olivat huomanneet lehden tärkeyden ja 
alkaneet lähettää tekstejään  julkaistavaksi.



Kansikuva tuli käyttöön v. 1895



Sama kansikuva yli 40 vuotta

• Suomen Kalastuslehti alkoi käyttää kansikuvaa 
1895. Se oli tyylikäs asetelmallinen viivapiirros 
kalastajista työssään. 

• Samaa kuvaa käytettiin yli neljänkymmenen 
vuoden ajan, kunnes se vaihdettiin 
alakuloiseen merelle katsovaan kalastajaan. 

• Uutta oli siniharmaan taustavärin käyttäminen 
kannen pohjana. 



Mainostuottoja välinevalmistajilta



Suomen Urheilukalastajien Liiton 
äänenkannattajana

• Suomen Urheilukalastajien liitto perustettiin v. 
1919

• Uuden liiton puheenjohtajaksi valittiin asessori 
W:m Wallenius

• W:m Wallenius toimi vuodet 1912-1919 
Suomen Kalastusyhdistyksen puheenjohtajana

• Suomen Kalastuslehti toimi v. 1920 Suomen 
Urheilukalastajien Liiton äänenkannattajana



Suomen vanhin kalastusalan lehti

• Suomen Kalastuslehti on Suomen vanhin kalastusalan 
lehti, ja ilmestyy edelleen.

• Aloittamisestaan se on ilmestynyt säännöllisesti lukuun 
ottamatta vuosia 1912 ja 1913. Silloin kustantaja Suomen 
Kalastusyhdistys oli suurissa taloudellisissa vaikeuksissa. 

• Lehden asemasta käytiin kiivas keskustelu 
kevätkokouksessa 1911, jolloin arvosteltiin sitä, että 
lähes puolet yhdistyksen valtionavusta kului lehden 
tuottamiseen ja pienen tilauskannan takia se voitaisiin 
lopettaa. Näin tapahtuikin v. 1912-13.



Sotavuosina paperipulaa

• Suomen Kalastuslehti on ilmestynyt vuodesta 
1914 jälleen säännöllisesti

• Sota-aikana 1939-1944 oli lehden teossa omat 
hankaluutensa, osa kirjoittajista oli rintamilla 
ja painopaperistakin oli pulaa

• Lehti kuitenkin ilmestyi supistettuna, niin 
sivumääriltään kuin numeroiltaankin



Teknisiä tietoja
Sivukoko aina sama B5

• 1892 julkaistiin 12 numeroa ja sivumäärä 1. numerossa oli 16
 
• 1900 julkaistiin 8 numeroa ja sivumäärä 1. numerossa oli 16

• 1910 julkaistiin 12 numeroa ja sivumäärä 1. numerossa oli 72
• (vihko 1 ja 2 sivut yhteensä, kaksoisnumero, ei ole eritelty)

• 1920 julkaistiin 12 numeroa ja sivumäärä 1. numerossa oli 36
• (vihko 1 ja 2 sivut yhteensä, kaksoisnumero, ei ole eritelty)

• 1930 julkaistiin 12 numeroa ja sivumäärä 1. numerossa oli 16

• Sotavuosien numeroiden lukumäärä ja sivumäärä:, paljon 
kaksoisnumeroita ja supistetut sivumäärät:

• 1939 julkaistiin 12 numeroa ja sivumäärä 1. numerossa oli 28

• 1940 julkaistiin 12 numeroa ja sivumäärä 1. numerossa oli 12

• 1941 julkaistiin 12 numeroa ja sivumäärä 1. numerossa oli 12

• 1942 julkaistiin 12 numeroa ja sivumäärä 1. numerossa oli 20

• 1943 julkaistiin 12 numeroa ja sivumäärä 1. numerossa oli 20
 
• 1944 julkaistiin 12 numeroa ja sivumäärä 1. numerossa oli 20

• 1950 julkaistiin 10 numeroa ja sivumäärä 1. numerossa oli 28
 
• 1960 julkaistiin 6 numeroa ja sivumäärä 1. numerossa oli 20
 
• 1970 julkaistiin 8 numeroa ja sivumäärä 1. numerossa oli 32

• 1980 julkaistiin 8 numeroa ja sivumäärä 1. numerossa oli 32

• 1990 julkaistiin 8 numeroa ja sivumäärä 1. numerossa oli 40

• 2000 julkaistiin 8 numeroa ja sivumäärä 1. numerossa oli 48

• 2010 julkaistiin 8 numeroa ja sivumäärä 1. numerossa oli 32

• 2017 julkaistiin 8 numeroa ja sivumäärä 1. numerossa oli 32



Ulkoasu muuttuu harvakseltaan

• Suomen Kalastuslehden seuraava 
merkittävämpi  muutos nähtiin 1960-luvun 
alussa kun lehden sisällön muotoa 
nykyaikaistettiin. 

• Lehti sai mm. vakiopalstoja kuten ”virallista”, 
”pikku-uutisia” ja ”henkilöuutisia”. 



Ulkoasumuutos v. 1971

• Ulkoasua muutettiin jälleen 1971, jolloin 
kanteen ilmestyivät sinisellä pohjalla graafiset 
siiat. Siiat vaihtuivat myöhemmin silakoihin ja 
muikkuihin

• Samalla mustavalkoisten valokuvien käyttö 
laajeni. 

• Vuonna 1984 siirryttiin neliväriseen 
kansikuvaan. Lehden numerot erotti nyt 
toisistaan vaihtuvan kansikuvan perusteella.



Kustantaja  muuttui 1978

• Suomen Kalastuslehden kustantajana vuodesta 
1892 lähtien oli Suomen Kalastusyhdistys

• Vuonna 1978 tapahtui järjestöfuusio, jossa kaksi  
neuvontajärjestöä Suomen Kalastusyhdistys ja 
Suomen Kalastus- ja jakokuntien Keskusliitto 
yhdistyivät ja muodostui Kalatalouden Keskusliitto

• Tästä lähtien Suomen Kalastuslehden kustantajana 
on toiminut  Kalatalouden Keskusliitto



Ilmeen muutos v. 2005

• Lehden ilme muuttui vuonna 2005, jolloin 
siirryttiin lyhyisiin uutisluontoisiin teksteihin. 

• Pitkiä artikkeleja oli lehdessä enää vain 
muutama. 

• Lehti myötäili yleisen lukutavan muutosta. 
Asiat esiteltiin lyhyesti. 

• Painotekniikan kehittyessä siirryttiin lähes 
täysin 4-värikuvitukseen



Suomen Kalastuslehden ulkoasuja



Päätoimittajan näkemyksiä 1930-luvulta
(Yrjö Wuorentaus)



Lukijatutkimuksia 2006 ja 2011

• Vuonna 2011 tehdyn suppean lukijakyselyn mukaan lehden 
ulkoasuun oltiin hyvin tyytyväisiä ja enemmistö kannatti 
lyhyitä uutisia tai lyhyitä aukeaman mittaisia artikkeleja. 

• Vastaajat asettivat etusijalle tutkimustulosten esittelyn.
• Edellinen lukijakysely oli vuodelta 2006, ja se oli suunnattu 

osakaskuntiin. 
• Sen mukaan Suomen Kalastuslehteä pidettiin tärkeänä 

tiedonlähteenä. 
• Luetuimpia aiheita olivat kalavesien hoito, osakaskuntien ja 

kalastusalueiden toiminta ja kalantutkimus.
• Tilattavan lehden painosmäärä 2010 luvulla on noin 4500



Kalatutkijat sekä hallinnon ja neuvonnan 
kynämiehet tärkeitä kirjoittajia

• Suomen Kalastuslehden tilaajakunta muodostuu kalaveden 
osakaskuntien ja kalastusalueiden hallinnossa mukana olevista 
henkilöistä sekä kalatalousalan toimihenkilöistä, tutkijoista ja 
virkamiehistä. 

• Lehden aktiivisia asiamiehiä ovat olleet maakunnallisten jäsenjärjestöjen 
toimihenkilöt. 

• Tärkeitä ulkopuolisia kirjoittajia ovat olleet kalantutkijat sekä hallinnon ja 
neuvonnan kynämiehet. 

• Viime vuosien traditioksi on tullut, että kirjoittajakunta kutsutaan 
Keskusliittoon jouluglögille ja samalla maistelemaan erilaisia kotimaisia 
kalatuotteita.

 



Asiallisen tiedon välittäminen

• Suomen Kalastuslehden linjana on alusta pitäen ollut 
kalastustiedon asiallinen välittäminen.

• Toimituspolitiikassa on korostunut viranomaisen, 
kalataloustutkimuksen ja neuvontajärjestöjen välinen 
yhteistyö. 

• Lehti on välittänyt viimeisimmät tutkimustulokset ja 
viranomaispäätökset alan toimihenkilöille, kalastuskunnille ja 
muille asiasta kiinnostuneille.

• Suomen Kalastuslehti on ollut omalta osaltaan 
vaikuttamassa Suomen kalatalouden ja 
kalastuslainsäädännön kehitykseen yli 125 vuoden ajan



Suomen Kalastuslehden päätoimittajat 
vuosina 1892-2017

• Oscar Nordqvist 1892-1904
• J. Alb. Sandman 1905-11
• Einar Hellevaara 1914-18, 1930
• I.M. Wallenius 1914
• Viljo Jääskeläinen 1919, 1922-29
• Heikki Järnefelt 1920-31
• Yrjö Wuorentaus 1931-53
• Lauri Liedes 1954-84
• Markku Aro 1985-87
• Rauno Kostiainen 1987
• Heikki Hokka 1988-89
• Markku Myllylä 1989-2017
• Vesa Karttunen 2017-



Kalastusalan ammattilehden tulevaisuus

• Lukijatutkimusten mukaan tarvetta asiallisen kalataloustiedon 
välittämiseen Suomen Kalastuslehden avulla on edelleen

• Uusi digitekniikka on luonut uusia mahdollisuuksia lehtien tekoon
• Lehden painamisen kustannukset ovat laskeneet
• Lehden jakelukustannukset ovat nousseet räjähdysmäisesti. Jakelu on nyt 

kalliimpaa kuin painaminen.
• Siirtyminen sekajakeluun: painettu lehti ja digilehti???
• Suomen Kalastuslehden lukijatutkimus parhaillaan menossa ja kestää 

loppuvuoden 2017.
• Mahdollisia muutoksia vuoden 2019 alusta lukien?



Suomen Kalastuslehti on kalatalouden 
tietopankki

• Suomen Kalastuslehden vuosikerrat ovat arvokasta lähdeaineistoa 
kalatalouden vaiheista ja kehityksestä kolmelta vuosisadalta ja kahdelta 
vuosituhannelta, varsinkin nyt kun yliopistot ja tutkimuslaitokset ovat 
luopumassa kirjastoistaan.

• Kalastuslehden vuosikerrat ovat olleet monen kirjan, esitelmän, artikkelin 
tärkeitä tietolähteitä

• Suomen Kalastuslehden nidotut vuosikerrat ovat käyttäjäystävällisiä.
• Suomen Kalastuslehden kaikki artikkelit ja jutut on indeksoitu digimuodossa 

otsikon ja kirjoittajan mukaan vuodesta 1892 lähtien
• Printattu tieto säilyy tulevillekin sukupolville
• Säilyykö digitieto? 
• Miten saadaan talteen esim. lerpuille ja korpuille taltioitu tieto?



Kiitokset kulttuuriteosta

• Tässä yhteydessä haluan esittää erinomaisen suuret 
kiitokset tutkimusmestari Ari Savikolle todellisesta 
kulttuuriteosta eli Suomen kalakirjojen kokoamisesta ja 
Suomen Kalakirjaston perustamisesta.

• Samoin kiitokset tekijöille kolmiosaisen Suomen 
Kalabibliografian tuottamisesta. Tämä toimii omalta 
osaltaan Suomen kalakirjaston ”sisällysluettelona”.

• Toivotan onnea ja menestystä Suomen Kalakirjastolle. 
• On hyvä, että Suomesta löytyy edes yksi paikka, josta 

julkaistu kalakirjallisuus löytyy jatkossakin.



Suomen kalabibliografia I – III
Saatavana Suomen kalakirjastosta



Kiitokset mielenkiinnosta!

.
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