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Arvoisa juhlaväki,
meillä on käsillä hieno saavutus - todellinen kulttuuriteko, joka on kasvanut yhden ihmisen 
unelmasta ja talkootyötuntien loputtomasta virrasta hienoksi kalakirjastoksi.
Lämmin kiitos sinulle Ari Savikko, että saamme nauttia intohimoisen harrastamisen ja elämäntapasi
hedelmistä näin upeassa muodossa.
Myös  Arin appiukko Markus Roos kalakirjaston rakentamisesta vastanneena ja kaikki 
talkootyöläiset ansaitsevat lämpimän kiitoksen panoksestaan. Meillä Suomessa vapaaehtoistyöllä 
saadaan aikaan ihmeitä, ja nyt saamme ihastella yhtä niistä.
Minulle on suuri kunnia olla mukana tässä juhlassa, jossa vihimme käyttöön kalastuskirjaston, 
jonka kokoelman koko on häkellyttävä: noin 23 000 nimikettä, noin 5000 kiloa kirjoja, jotka on 
koottu 350 hyllymetriin. Niihin kiteytyy valtavasti tietoa kaloista ja kalastuksesta.
Uskallan väittää, että tästä kirjastosta muodostuu yksi alaa koskevan tutkimuksen kivijalka. Se, 
että aihepiirin kirjallisuutta on koottu näin laajasti yhteen paikkaan, voi poikia 
tulevaisuudessa löydöksiä, joista emme osaa tänä päivänä haaveillakaan. Muonion kunnalle oli myös
lottopotti saada kalakirjasto tänne meille, josta varmasti kehkeytyy vetovoimatekijä niin alan 
harrastajien kuin ammattilaistenkin parissa.

Arvoisa juhlaväki!
Kalastus on suosittu ja perinteikäs harrastus Suomessa. Lähes joka kolmas suomalainen harrastaa 
kalastusta. Suomessa on vapaa-ajankalastajia hieman alle 1,6 miljoonaa. Kalastajamäärät ovat 
laskeneet koko 2000-luvun, mutta trendi näyttää taittuneen viime aikoina. Kalastusharrastus 
lisääntyy erityisesti alle 10-vuotiaiden ja yli 45-vuotiaiden suomalaisten keskuudessa. Nuorista 
aikuisista kalaan ehtii yhä harvempi.
Kalastuspolitiikan keskiössä on paitsi kalakantojen kestävä käyttö, myös laajojen 
yleiskalastusoikeuksien ylläpitäminen. Kalastuspoliittisessa päätöksenteossa on otettava huomioon
se, että vapaa-ajankalastus on maassamme muuttunut perinteisestä kotitarvekalastuksesta koko ajan
elämyshakuisempaan suuntaan. Tämän vuoksi laissa säädettyjä yleiskalastusoikeuksia on edelleen 
kehitettävä.
Noin puolet kaikesta elintarvikkeeksi käytetystä kotimaisesta kalastetusta kalasta on vapaa-
ajankalastuksen saalista. Itä- ja Pohjois-Suomessa kalakantojen hyödyntäminen nojaa edelleen 
vahvasti verkko- ja rysäkalastukseen. Lähiruokakalastajat korostavatkin aiheellisesti kotivesiltä
pyydetyn kalan terveellisyyttä ja puhtautta.
Puhtaista suomalaisista vesistöistä pyydetystä kalasta ja siitä valmistetuista kalajalosteista 
voidaan luoda entistä arvostetumpi ruokabrändi. Kalan merkitys lähiruokana myös korostuu ja 
esimerkiksi viime kesänä sain mahdollisuuden tutustua Miekojärvellä hankkeeseen, jossa kalastajat
jalostivat kalan siihen muotoon, että sitä pystyi hyödyntämään niin päiväkodit, koulut ja 
ikäihmisten palvelutalot ruuan laitossaan. Lähiruokaa siis parhaimmillaan.

Matkailuelinkeino on Lapille tärkeä ja se on kovassa nosteessa. Matkailutulot on nyt noin 4,4 mrd
ja kasvumahdollisuuksia on paljon. Matkailuvirtojen lisääminen Lappiin edellyttää ympärivuotisen 
palvelukonseptin kehittämistä ja kesämatkailun kannalta lohen nousu paitsi väylään, niin myös 
Simojoelle ja Tenolle, on tärkeässä roolissa. Parhaillaan haetaan tehokkaimpia keinoja ja tapoja,
jotta lohi saataisiin myös Ounasjoelle. Kalateiden rakentamisen osalta peruskysymys on, lohien 
luontainen lisääntyminen ja miten sitä saataisiin tuettua parhaalla mahdollisella tavalla.

Asetus, jolla lohenkalastusta aikaistettiin rannikolla on osoittautunut väylästä lohta pyytävien 
kannalta kehnoksi. Toivon, että ministeriöllä on aito tahto löytää hyvä ratkaisu jokivartisten 
kanssa jo ensi kesäksi. Näin ei voi jatkua ja tilan muuttamiseksi tarvitaan yhteistyötä. 
Tiedämme, että lohen arvo joesta pyydettynä on moninkertainen rannikkopyyntiin verrattuna.

Kalastusmatkailu eksoottisessa pohjolan luonnossa on yksi Lapin valteista. Sillä on myös 
heijastusvaikutuksia työllisyyteen. Tenon kalastussopimus on rokottanut kävijöitä Pohjois-Lapissa
ja sen vaikutuksia on seurattava tarkkaan ja tarvittaessa tehtävä muutoksia.

Kalakantoja ja vesistöjen ekologista tilaa parantava kalatalous- ja ympäristöpolitiikka 
mahdollistaa kalastuselinkeinon jatkuvuuden ja luo uusia mahdollisuuksia 
kalastusmatkailuyrittäjille.
Poikkeuksellisen lämmin kesä toi haasteensa myös kaloille. Jokivesien lämpötilojen nousu johti 
mm. lohikalojen hapen puutteeseen. Helteiden vuoksi useita koskia suljettiin kalastukselta. Tämä 
on meille kaikille hyvä muistutus siitä, miten herkkä luonto on epätavallisille sääilmiöille ja 
miten suuria muutoksia ympäristössämme tapahtuu hyvinkin helposti.

Arvoisat kuulijat!



Vuoden 2016 alusta voimaan tullut kalastuslakiuudistus toi jonkin verran parannuksia uhanalaisten
vaelluskalakantojen tilanteeseen. Jatkossa uhanalaisten vaelluskalakantojen säilyttäminen on 
varmistettava oikeanlaisella kalastuksen sääntelyllä, ohjeistuksella ja riittävällä valvonnalla. 
Lisäksi uhanalaisten vaelluskalojen kudulle pääsyn vaellusesteitä on määrätietoisesti 
poistettava. Esimerkiksi Lapin liitto vetää Kemi- ja Ounasjoen vesistöalueen vaelluskalakantojen 
elvyttämisen toimenpidesuunnitelman laatimista. Suunnitelmaa tehdään yhdessä alueiden toimijoiden
ja sidosryhmien kanssa. Tämä työ tukee hallitusohjelman kirjauksia kalakantojen elvyttämisestä.

Uusi kalastuslaki on herättänyt monenlaisia intohimoja ja se on edelleen sen verran tuore, että 
sitä on vaikea kokonaisuudessaan arvioida. Uudessa laissa verkkokalastusta ryhdyttiin 
sääntelemään siten, että se on koettu paikoin liian tiukaksi. Tässä kuten monissa muissakin 
kalastukseen liittyvässä asiassa keskustelun vastapuolina ovat olleet Kalatalouden Keskusliitto 
ja Vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestö. Usein lainsäätäjä on hyvin viisaasti taiteillut tässä 
välissä ja löytänyt kompromisseja näiden tahojen edustamien näkemysten  väliltä. Joka tapauksessa
tämänkin säädöksen toimivuutta on tarkkailtava ja tarvittaessa muutettava. Meidän on saatava 
säädöspohja toimivaksi ja kestäväksi pidemmälläkin aikavälillä. Jatkuvat muutokset lisäävät 
epävarmuutta ja aiheuttavat usein alan toimijoille kestämättömiä tilanteita.

Me Lapin kansanedustajat olemme myös olleet aktiivisia kalastuslain suhteen. Uuteen 
kalastuslakiin jäi vähän kaikkien yllätykseksi este paikallisten maksuttomien kalastuslupien 
myöntämiselle. Esitimme lakialoitteessamme, että maksuton viehelupa Enotekiön, Inarin ja Utsjoen 
kunnissa säilyisi entiseen tapaan kuntien asukkailla.

Lohen ja taimenen kalastus vapavälineillä on elintärkeä harrastus monelle lappilaiselle alueella,
jossa harrastusmahdollisuudet ovat eräpainotteiset. Moni ihminen on valinnut alueen 
asuinpaikakseen juuri tästä syystä ja näitä mahdollisuuksia meidän on vaalittava.

Hyvä juhlaväki!
olemme onnellisessa asemassa, kun asumme täällä Lapissa ainutlaatuisen luonnon ja 
poikkeuksellisen kauniiden maisemien keskellä. Meidän pohjoisen ihmisten luontosuhde on jotain 
aivan toista kuin kaupungeissa varttuneiden eteläsuomalaisten.

Siitä aidosta luontosuhteesta kumpuaa ymmärrys siihen, että luontoa ei voi riistää. Me tiedämme, 
että luonto tuottaa meille paitsi ruokaa arki- ja juhlapöytään niin mielihyvää ja 
ansaintamahdollisuuksia, kunhan suhtaudumme siihen arvostaen.

Lopuksi päätän tämän puheen runoudella ja Lauri Pohjanpään ajatuksilla. Vielä tuokio tämän runon 
parissa muistellen lämmintä - ja sääsketöntä - kesää.

Hauki se makasi kaislikossa
Alla sinilaen,
hautuvan kuumassa kaislikossa
päivää paistattaen.
Päivä se porotti, laine se liplatti,
laiskana makasi hauki
niinkuin vanha uponnut ruuhi...
Toinen silmä vain auki
Tuolla ois punaista ahvenenvatsaa
särkeä, salakanpoikaa,
mutta en viitsi evää kääntää...
ystävät, hyvästi voikaa!
Ystäväkullat, rakastan teitä
saatte jos huovata, soutaa
tänään tämän ihanan ilman tähden!
Voi tätä päivää ja poutaa!
Särjet ne katseli tyhmin silmin.
Laiskana keinui hauki
Suloisen kuumassa ruohon rinnassa,
toinen silmä vain auki.

DOLCE FAR NIENTE – SULOINEN JOUTILAISUUS
Tänään - juhlan hetkellä - toivon, että myös talkooväkeen tarttuu tämä hauen suloinen 
joutilaisuus ja teillä on aika nauttia kuukausien, viikkojen ja päivien työn uurastuksesta ja 
kättenne jäljestä. Hyvää juhlapäivää!



Näillä sanoilla, hyvät ystävät, vihimme uuden upean Suomen Kalakirjaston käyttöön. Kiitos!


