
Onko vastuullisuus vapaa-ajan 

kalastajan eetoksena?
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Eetos

Eetos on antiikin Kreikasta peräisin oleva termi, joka 

tarkoittaa vakiintunutta paikkaa, tapaa ja moraalista luonnetta. 

Retoriikassa eetos on yksi kolmesta suostuttelun välineestä 

paatoksen ja logoksen ohella. Eetoksessa on kyse siitä, 

missä määrin puhujan henkilö kykenee saamaan yleisön 

vakuuttuneeksi siitä, että hän on uskottava.

Sana ethos on sanan ethikos “moraali“, "moraalisen luonteen 

osoittaminen", juuri, ja näin latinankielisen muodon ethica 

kautta sanan “etiikka“ alkuperä.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Eetos
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• Suomen Vapaa-ajankalastajien 

Keskusjärjestön hanke

• Aloitettu vuonna 2012, silloin nimellä 

Vastuullinen Vapaa-ajankalastaja
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Vastuullinen Vapaa-

ajankalastaja

• Hanke pohjautuu Euroopan 

sisävesikalastuskomission antamiin 

ohjeisiin eettiseen vapaa-

ajankalastukseen; Code of Practice

for Recreational Fisheries

• Maa- ja Metsätalousministeriön 

rahoittama
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Hankkeen tavoitteet

• Edistää kestävää vapaa-ajankalastusta.

• Ohjata omaehtoiseen kalastuksen 
säätelyyn, koska kalastussäännöt ja -lait 
ovat monelta osin riittämättömiä 
kalastuksen kestävyyden turvaamiseksi.

• Ohjata vapaa-ajankalastusta niin, että 
kalastuspaine uhanalaisiin kalalajeihin 
ja –kantoihin vähenee.



Millainen on vastuullinen 

vapaa-ajankalastaja

• Ymmärtää ja hyväksyy sen, että omalla 

toiminnalla on vaikutuksia

• On selvillä kalastusta koskevista säännöistä 

ja määräyksistä

• Pyrkii harrastuksessaan minimoimaan kaloille 

ja muulle ympäristölle aiheutuvat haitat

• Edistää kalakantojen ja vesiluonnon 

hyvinvointia
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Tapahtumat ja toiminnot 2016

• Vastuulliset kalastuskilpailut

• Kalavesien kunnostaminen ja kalakantojen 

elvyttäminen

• Kalastuslain toimeenpano

• Vastuullisen vapaa-ajankalastuksen 

edistäminen
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Vastuulliset kalastuskilpailut

• Vaasa, ahvenen 

heittokalastuskilpailu

• Tuomiojärvi, petokalakilpailu

• Talvella pilkkikilpailuja, 

joissa saaliskalojen välitön 

tappopakko

• Tulossa myös C&R pilkkikisa 

Vaasassa

• Yhteistyökumppanina 

muissa kisoissa esim. WPC
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Suurkalakilpailut

Suurkalakilpailun vapautussarja

- Erityisen hyvät palkinnot vapautetuille suurkaloille.

- Vuonna 2015 ilmoitetuista kaloista 39% oli vapautettu. 

- Vapautettujen kalojen osuus on noussut vuosittain.

Suurkalapyytäjien Hall of Fame

- Kalastajakohtainen lista eri lajien suurkalarekisteröinneistä. 

- Vain vavalla saadut kalat lasketaan.

- Ohjaa kalastusta myös muihin kuin perinteisesti suosittuihin

lajeihin.
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Kalavesien kunnostaminen ja 

kalakantojen elvyttäminen

• Turoja kutualustoiksi 

kaupunkien rakennetuilla 

rannoilla.

• Pilotti Vaasassa 2016.

• Joulukuusikeräykset 

isoissa kaupungeissa 

vuodenvaihteessa.

• Joulukuusensa tuoneet 

pääsevät laskemaan sen 

veteen turoksi.
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Kalavesien kunnostaminen ja 

kalakantojen elvyttäminen

• Osallistutaan WFMD-

tapahtumaan.

• #vaelluskaloillaonväliä

merkitse kohde, jossa 

vaelluskalat on hyvin 

huomioitu.
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Kalastuslain toimeenpano

Kalastajan vastuut ja

velvollisuudet

• Kahdeksanosainen

videosarja

• Kalastuslakiuudistuksen 

vaikutukset, uudistunut 

lupajärjestelmä ja 

kestävän kalastuksen 

toteuttaminen
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Kalastuslain 

toimeenpano
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Vastuullisen vapaa-

ajankalastajan sitoumus

• Sitoumus löytyy hankkeen 

sivuilta.

• Tarkoituksena kannustaa 

vastuulliseen toimintaan.

• Allekirjoittaneille hankkeen 

nimikkotarra ja kiitoskirje.

• Kilpailu tarran parhaaseen 

paikaan liimanneiden 

kesken.

• 1290 allekirjoittanutta (20.5.)
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Kiitos
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