
 
4. – 5.2. 2015 M/S Silja Galaxy, miniristeily Turku – Tukholma – Turku 
(kaikki ajat ovat Suomen aikaa) 
 

 

SEMINAARIN TEEMA ”2015 – MUUTOSTEN VUOSI” 
 

 
Keskiviikko 4.2.  

 
07.20 Maihinnousukorttien jako aloitetaan Silja Linen terminaalin pohjakerroksessa 

   

08.00 Laivaan nousu ja matkatavarat hytteihin 
 

08.15          Laiva lähtee 
 

♫ Yhteishengen kohottamista vapaavalintaisissa paikoissa ♫ 
 

09.00 Kokoontuminen kokousosastolla (kansi 5 keulassa). Kokousosaston aulassa 

on tarjolla kahvia, hedelmiä ja keksejä koko päivän ajan 
 

09.10 Päivän avaus / ammattikalastaja Olavi Sahlstén, tiedotus- ja koulutusristeily-
hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja 

  
09.20 Kalataloushallinnon ajankohtaiset asiat ammattikalastuksen näkökulmasta 

(mm. Suomen kalataloushallinto uudistuu, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto 

EMKR, Suomen toimintaohjelma ja tukimuodot 2014 – 2020) / Risto Lampinen, 
Maa- ja metsätalousministeriö 

 

10.00 Miten uusi kalastuslaki parantaa ammattikalastuksen edellytyksiä Suomessa? 
/ Kari Ranta-aho, Varsinais-Suomen ELY – keskus  

 

10.30 EU:n yhteisen kalastuspolitiikan säännösten noudattamisen valvonta ja sään-
nösten noudattamatta jättämisen seuraamukset 
- 1.1.2015 voimaan astuvan lain sisältö 
- esimerkkitapaus: saaliin poisheittokielto ja purkamisvelvoite 
Paavo Suominen, Varsinais-Suomen ELY – keskus 

 

11.00 Kalatuotteiden pakkausmerkinnät ja jäljitettävyys käytännössä. Miten dioksii-
nivalvonta tehostuu? / Kim Jordas, Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry 

 

11.30 Keskustelua aamupäivän aiheista 
 

12.00 Buffet – lounas (sis. oluet, viinit ja virvoitusjuomat) kansi 7 keulassa      
 

13.30 Kansallinen lohi- ja meritaimenstrategia; toimeenpano ja vaikutukset ammatti-
kalastukselle / Kari Ranta-aho, Varsinais-Suomen ELY – keskus 

 

14.00 Katsaus ehdotukseen Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kan-
toja hyödyntäviä kalastuksia koskevaksi monivuotiseksi suunnitelmaksi / Risto 
Lampinen, MMM 

 

14.15 Onko Saaristomeren kalastus kestävää?  Arvioita ja tutkimuksia / Jari Setälä, 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 

 

14.45 Merimetson ravintotutkimuksia meillä ja muualla / Heikki Auvinen, Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitos 

 
 
 



 
 
 

15.15 Tauko   

 
15.45 Katsaus Kalatalous- ja ympäristöopiston ammattikalastuksen kehittämishank-

keisiin / Maria Saarinen, Kalatalous- ja ympäristöopisto 
 

16.15 Päivän aikana palautepostilaatikkoon kertyneiden kommenttien ja kysymysten 
purku 

 

n. 17.00 Päivän yhteenveto ja mahdolliset muut ajankohtaiset asiat /  Kim Jordas ja 
  Olavi Sahlstén, Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry 

 
 

21.00 Á la carte – illallinen (sis. kuohuviini, ruokaviini ja avec) Grill House 
  -ravintolassa (kansi 7 laivan keskiosa) 

  
 

 
Torstai 5.2. 

 

06.00 -        Meriaamiainen Buffet-ravintolassa (kansi 7 keulassa) 

 
 
07.00 Laiva saapuu Turkuun 


