Lue selaimessa

KALATALOUSPÄIVÄT

Lapin kalatalouspäivät pidetään
Rovaniemellä 24.-25. marraskuuta
Kalatalouden toimijoille, asiantuntijoille ja virkamiehille tarkoitetut Lapin
kalatalouspäivät järjestetään vuoden tauon jälkeen 24.-25. marraskuuta 2021.
Kalatalouspäivät ovat Rovaniemellä Sky Hotelissa (Lapland Hotel Sky
Ounasvaara).
Kalatalouspäivien teemoina ovat kalatalousalueiden toiminta ja rahoitus, uuden
EU-ohjelmakauden vaikutukset kalatalouteen ja kalastumatkailun nosteen
hyödyntäminen koronan jälkeen. Pidätämme oikeuden muuttaa ohjelmaa.
Lisätiedot löydät Lapin kalatalouskeskuksen verkkosivuilta. Ilmoittautuminen
alkaa viikolla 43.
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KAUPALLINEN KALASTUS LAPISSA

Kemijärvelle koulutetaan kaupallisia kalastajia
alan tulevaisuuden turvaksi
Kaupallisia kalastajia Kemijärvelle -hanke pyrkii saamaan uusia nuoria kalastajia
turvaamaan kaupallisen kalastuksen jatkuvuuden ja kehittymisen Kemijärvellä.
Hanke alkoi vuoden 2021 maaliskuussa ja on jatkumassa ensi kesään saakka.
Käytännön tavoitteena hankkeella on saada Kemijärvelle uusia nuoria kalastajia
tiedottamalla alueen tarjoamista hyvistä mahdollisuuksista harjoittaa kaupallista
kalastusta. Hanke ei kuitenkaan tyydy pelkkään tiedottamiseen, vaan Kemijärvellä
jo toimivat kalastajat opastavat kiinnostuneita käytännössä kalastuksen saloihin.
Samalla mallilla toteutettiin kalastajien rekrytointi- ja koulutushanke Lokan ja
Porttipahdan tekoaltaiden ympäristön ikääntyvän ammattikunnan
nuorentamiseksi. Hanketta rahoitti Lapin kalatalouden toimintaryhmä.
Lokassa ja Porttipahdassa kokeneet ammattikalastajat kouluttivat uusia kalastajia
kahden ja puolen vuoden ajan käytännön kalastukseen. Koulutus erosi
perinteisestä mestari-kisällimallista siinä, että kukin vanhempi kalastaja keskittyi
omaan erityisosaamiseensa.
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Kotimaisen kalan
edistämisohjelma
Valtioneuvosto hyväksyi kesällä
Kotimaisen kalan edistämisohjelman.
Ohjelman tavoitteena on saada
suomalaiset syömään keskimäärin
2,5 kala-annosta viikossa vuoteen
2035 mennessä. Erityisesti halutaan
lisätä kotimaisen kestävästi tuotetun
kalan kulutusta.
Pääosa edistämisohjelman
toimenpiteistä rahoitetaan
parhaillaan valmisteltavan Euroopan
meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelman kautta.
Lue lisää

Osakaskunnalle oma
sähköpostiosoite
Lapin kalatalouskeskuksen vanhoilla
verkkosivuilla oli osio "Osakaskunnat
Lapissa", jota hyödynsivät muun
muassa asiantuntijat ja viranomaiset.
Tietosuojalain asuttua voimaan
vuoden 2018 lopulla me emme voi
julkaista tai antaa enteenpäin
osakaskuntien yhteystietoja, koska ne
sisältävät yksityishenkilöiden
osoitetiedot. Yhtenä ratkaisuna
näemme sen, että osakaskunnat hankkivat oman
osakaskuntasähköpostiosoitteen.
Tämä kannattaa, sillä sähköinen viestintä on lisääntynyt ja osakaskunnan
sähköpostilla minimoidaan yksityishenkilöiden tietojen käsittely, jota tietosuojalaki
ohjaa. Jos osakaskunnalla on oma sähköpostiosoite, sitä ei tietosuojalaki koske.
Osakaskunnan toimijat vaihtuvat ajoittain. Osakaskunnan sähköpostiosoite takaa
sen, että vaikka toimijat muuttuvat, tämä yhteinen sähköpostiosoite säilyy.
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ProAgria tarjoaa asiantuntijapalveluja ja
osaamista maatalouden ja maaseudun
yritystoiminnan kilpailukyvyn
kehittämiseen.
Seuraa meitä:

ProAgria Lappi
Raidetie 1
96900 Rovaniemi

Jos haluat peruuttaa tilauksen, klikkaa tästä.
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