Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL r.y.

vuosikokous 7.4.2017

Ammattikalastaja palvelee suomalaista. Yrittäjä luonnon ehdoilla.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 - perusosa
Toimintasuunnitelman perusosa sisältää liiton sääntöjen ja vuosikokouksen hyväksymät pitkän aikavälin perusteet liiton toiminnalle. Suunnitelma sisältää sitovat suuntaviivat hallituksen, työvaliokunnan ja työntekijöiden työlle vuoden aikana.
1. Liiton toiminnan yleinen tarkoitus
Sääntöjen määrittelemä liiton tarkoitus
Suomen Ammattikalastajaliitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton aatteellinen yhdistys, jonka
tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä taloudellisesti kannattavaa ja kestävää kalastustoimintaa. Liitolla on myös elinkeinoon liittyvä luonto-, ympäristö- ja kulttuuriperintötehtävä.
Perusperiaatteet liiton toiminnassa
Liiton jäsenet toimivat avomerellä, rannikkoalueella, saaristossa ja sisävesialueella. Liitto ottaa
huomioon ja edustaa tasapuolisesti kaikkia ammattikalastajaryhmiä ja kalastusmuotoja.
Liiton päätehtävänä on elinkeinolle hyväksytyn strategian toteuttaminen. Liiton tehtävänä on
myös elinkeinon kehittäminen sekä sisäisen tiedotus ja ulkoinen viestintä, yhteistyö sidosryhmien kanssa ja tarvittavan rahoituksen järjestäminen liiton toiminnalle.
Liiton toiminnan arvot ovat asiallisuus, rehellisyys, avoimuus ja luottamuksellisuus.
2. Liiton strategiat ja suunnitelmat
Liiton strategia vuosille 2014-2020 muodostaa perustan liiton edunvalvontatyölle (hyväksytty
maaliskuu 2013). Strategian linjaukset ohjaavat edunvalvontatyötä. Strategiaan liittyy myös vastuullisen toiminnan periaatteet sekä rannikko- ja sisävesikalastuksen hyvän käytännön ohjeet.
Liiton strategiat tarkistetaan vuoden aikana sääntömuutoksen sekä MSC-arvioinnin yhteydessä.
Liiton viestintäsuunnitelma on hyväksytty elokuussa 2013 (tarkistus 2015).

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 –
TOIMENPIDEOSUUS
Toimintasuunnitelman toimenpideosuus sisältää vuosikokouksen hyväksymät perusteet liiton toiminnalle ja keskeiset tavoitteet liiton työlle vuonna 2017. Suunnitelma sisältää sitovat suuntaviivat
hallituksen, työvaliokunnan ja työntekijöiden työlle vuoden aikana.
1. Edunvalvonta
Edunvalvonnan keskeiset asiat vuonna 2017
Liiton edunvalvontatyö vuoden aikana pohjautuu liiton strategisiin toimintalinjauksiin ja niitten
perusteella tehtyihin vuoden 2017 painotuksiin ja käytännön toimiin:
1. Kalastuselinkeinolle lisää vastuuta kalavarojen hallinnassa ja markkinoilla
 osallistutaan aktiivisesti toimijakohtaisen kiintiöjärjestelmän toimeenpanoon, seurantaan ja kehittämiseen
 selvitetään mahdollisen kiintiöpoolin perustamista
 osallistutaan aktiivisesti Pro Kala ry:n toimintaan, etenkin markkinoinnin innovaatio-ohjelman toimeenpanoon
 jatketaan työtä, jolla voidaan kotimaisen luonnonkalan profiilia nostaa
2. Riittävät kalastusoikeudet – mahdollisuus kalastaa monipuolisesti
 osallistutaan uuden kalastuslainsäädännön toimeenpanoon
 toimitaan alueellisesti ELY-keskusten yhteistyöryhmien kautta
 valvotaan ammattikalastuksen etua uuden lohiasetuksen valmistelussa
3. Toiminnan kokonaislaatu arvoalueeksi
 vastuullisen toiminnan periaatteiden jatkojalostaminen ja markkinointi jäsenille,
MSC-täysarvioinnin toteuttaminen silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastuksessa
 kalaan liittyvä laatutyö
4. Toimiva infrastruktuuri
 kalasatamien ja omien purkupaikkojen huomioiminen toimintaohjelmassa 20142020, MMM:n kalasatamatyöryhmään osallistuminen
 hallinnon tietotekniikkaongelmiin kiinnitetään huomiota
 alan digipalvelut, sähköisten palveluiden hyödyntäminen
5. Tutkimus kartalle
 tutkimuksen ja elinkeinon välisen yhteistyön kehittäminen
 kalastajien ja tutkimuksen innovaatio-ohjelmaan osallistuminen (katso
kehittäminen)
6. Vahinkoeläinkannat tasapainoon
 hylje- ja merimetso-ongelman esillä pitäminen poliittisessa keskustelussa
 hylkeiden ravinnonkäytön sekä hyljekantojen aiheuttamien kokonaiskustannusten
selvittäminen
 parannetaan hyljekorvausjärjestelmän toimivuutta
 osallistuminen alueellisten merimetsotyöryhmien työskentelyyn
7. Kalavarojen ja kalastuksen optimointi
 EU:n lohikantojen monivuotinen hoitosuunnitelma, siihen vaikuttaen
 siikatutkimusohjelman seuranta
 osallistuminen kansallisen lohi- ja meritaimenstrategian seurantaryhmän sekä kuhatyöryhmään työskentelyyn

8. Ennakointi
 osallistutaan Luken arviointi- ja ennakointihankkeeseen
 varaudutaan uuden rakennekauden avainkysymyksiin
9. Muut toimet
 valvotaan kalastuksen etua Nord Stream II -hankkeen yhteydessä, mahdolliseen
sopimukseen pääseminen
2. Järjestötyö
Liiton edunvalvontatoimintaa rahoitetaan pääasiallisesti jäsenmaksuilla. Liiton toimintaa kehitetään huomioiden elinkeinossa ja jäsenkunnassa tapahtuvat muutokset lähivuosina. Vuoden aikana muutetaan liiton säännöt.
Vuosikokous
Liiton korkein päättävä elin on valtuustotyyppinen vuosikokous, joka myös on avoin koko jäsenistölle. Vuosikokouksen tehtävänä on tehdä päätöksiä yleisistä linjoista. Sääntömäärinen vuosikokous järjestetään 7.4.2017 Turussa. Ylimääräinen vuosikokous järjestetään 3.3.2017 Turussa
sääntömuutoksen ensimmäistä käsittelyä varten.
Hallitus ja muu hallinto sekä talous
Hallitus toteuttaa vuosikokouksen päätökset, tekee päätöksiä juoksevista asioista ja johtaa liiton
käytännön toimintaa. Hallitus kokoontuu kaksi - kolme kertaa vuoden aikana. Kesäkokous järjestetään kaksipäiväisenä kehittämiskokouksena. Liiton toimintaa hoitaa kokoaikainen työntekijä sekä käytetään tarvittaessa ostopalveluita tehtävien suorittamisessa. Toimitusjohtaja työsuhde on kokoaikainen.
Edunvalvonta ja järjestötyö rahoitetaan täysin jäsenmaksutuotoilla. Kaupallisia kalastajia edustaville alueellisille järjestöille voidaan käyttösuunnitelmaa vastaan myöntää avustuksia alueellista toiminta varten. Käytöstä on annettava selvitys liitolle.
3. Sisäinen tiedotus ja ulkoinen viestintä
Tiedotuksen ja viestinnän osalta muutetaan osittain toimintatapoja ulkopuolisen rahoituksen vähentyessä (toimi kalatalouden edistämisen rahoitus puolitetaan).
Sisäinen tiedotus tapahtuu lähinnä sähköpostitse ja liiton verkkosivuja käyttäen. Verkkosivujet
ylläpidetään käytettävissä olevien resurssien mukaan. Sivujen tavoitetasoa alennetaan jonkin
verran.
Ulkoinen viestintä hoidetaan hyväksytyn viestintäsuunnitelman mukaisesti, kuitenkin niin että
suunnitelma mukautetaan uuteen resurssitilanteeseen. Viestinnälliset avainlauseet ovat:
Ammattikalastaja palvelee suomalaista. Yrittäjä luonnon ehdoilla.
Liitto osallistuu alan yhteisen viestinnän suunnitteluun ja toimeenpanoon Pro Kalan
markkinoinnin innovaatio-ohjelman puitteissa. Tähän kuuluu myös Suomen 100-vuotisjuhlan
huomioiminen kirjaprojektilla ”Elinkeinokalatalouden kehitys – kirja innovaatioista” (työnimi).
Suomen Kalakauppiasliitolle myydään omakustannushintaan tiedotuspalveluita.

4. Kehittäminen
4.1. Kalatalouden edistäminen
Eduskunta on hyväksynyt 50 000 euron suuruisen määrärahan liitolle käytettäväksi kalatalouden
edistämiseen. Hanke toteutetaan erillisen suunnitelman mukaisesti. Hankkeen pääkohdat ovat:
- kalastusyrittäjille suunnattu tiedotus (verkkosivut)
- alan yleinen viestintä
- hankevalmistelu ja -osallistuminen (katso muun muassa kohta c alla)
4.2 Muu kehittäminen
Vuoden aikana toteutetaan tai suunnitellaan seuraavia hankkeita:
a. MSC-täysselvitys, silakka ja kilohaili (EMKR-hanke, myönnetty)
Vuoden aikana selvitetään MSC-merkinnän käyttöön oton edellytyksiä silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastuksen osalta täysselvityksen avulla. Sertifiointilaitoksena toimii ostopalvelusopimuksella Acoura Skotlannista. Omarahoituksen osuuden arvioidaan
selvitysvaiheen aikana olevan noin 6 000 euroa.
b. TTS Työtehoseura: Yritysten valmennusohjelma (EMKR-hanke, myönnetty)
Liitto myy vuoden aikana palveluita omakustannushintaan TTS Työtehoseuran Kalanviljely- ja kalastusyritysten valmennusohjelmalle.
c. Kalastuksen innovaatio-ohjelma (EMKR-hanke, hakuvaiheessa)
Liitto osallistuu Luken hallinnoiman kalastuksen innovaatio-ohjelman toteuttamiseen
partnerina. Liiton rooli, osuus ja työpanos täsmentyvät hankkeen tarkemman suunnittelun aikana.
d. Kalaviikko 2018 (EMKR-hanke, haetaan vuoden aikana )
Liitto on Kalaviikko 2018 -tapahtuman vastuullinen järjestäjätaho. Toteutus tapahtuu
erillisen suunnitelman mukaan ja talousarvion puitteissa. Suunnittelu käynnistyy keväällä 2017.
e. Jatkotoimet
Toimintasuunnitelman hyväksymisen jälkeen arvioidaan mahdollisten muiden hankeaihioiden toteuttamismahdollisuuksia. Tällaisia voivat olla:
- merikalastuksen turvallisuushanke, kalastajien turvallisuuskurssit
- osallistuminen innovaatiohankkeisiin
- Itämeren roskaantuminen ja haamuverkot Suomen vesissä

