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KALALEADER TAMMIKUU 2023

Kainuun ja Koillismaan Kalaleaderin tehtävä on kehittää alueensa
kaupallista kalastusta, kalankasvatusta ja kalanjalostusta. Käytännössä
Kalaleader tarjoaa rahoitusta paikallisiin kehittämishankkeisiin.
Aktivaattori myös avustaa tarvittaessa yritystukien haussa ja
suunnittelussa. Tarvittaessa Kalaleader järjestää koulutuksia ja muita
tilaisuuksia.

Käyntiosoite:
Kalliokatu 4, Kajaani. Sisäpihan
kautta. 

www.kainuunkalaleader.fi
tea.nousiainen@oulujarvileader.fi
050 434 0150



Nimeni on Tea Nousiainen ja aloitin
aktivaattorina maaliskuussa 2022.
Siirryin tehtävään suoraan koulun
penkiltä, joten opettelemista on ollut
paljon. Opiskelin Helsingin yliopistossa
vesi- ja kalabiologiaa. Alkujani olen
Siilinjärveltä. Tutustuminen alueeseen
ja ihmisiin on vielä kesken. Otan
kuitenkin tulevat haasteet innoissani
vastaan ja pyrin viemään paikallista
kehittämistä eteenpäin. 

Ottakaa rohkeasti yhteyttä
kysymyksissä ja hankeideoissa. Autan
mielelläni ja mikäli en jotain vielä osaa,
selvitän sen.

Alapuolella Luken Paltamon
tutkimusasemalla käydessäni ottamani
kuva pikku- ja isolimaskasta, jotka ovat
löytäneet hyvän talvehtimispaikan.
Limaskat ovat kelluskasveja, joiden
kasvatusta ja käyttömahdollisuuksia
kalanrehutuotannon valkuaisraaka-
aineena on tutkittu ja kehitetty
kalaleader-hankkeilla.

Aktivaattorin
kuulumisia

Ajankohtaista

Helmikuussa järjestetään osakaskunnille
suunnattu tietoisku osakaskuntien
yhdistämisestä. Tiedotamme lisää, kun ajankohta
ja sisältö varmistuvat. Kannattaa siis seurata
nettisivujamme tai Facebook-sivuamme!

Uuden kauden rahoitushaku on avattu! Vuonna
2022 ehdimme puoltaa rahoitusta ensimmäiselle
hakemukselle: Perkeet käyttöön - tiekartta
kalasivuvirtojen hyötykäytölle Kainuussa. Hakija on
Kajaanin ammattikorkeakoulu. Hankkeen
tavoitteena on luoda katsaus vaihtoehtoisista
tavoista sivuvirtojen hyödyntämiselle ja käsittelylle
joko sellaisenaan tai kevyesti jatkojalostettuna.
Uusia tapoja tarvitaan, kun perkeiden toimittaminen
turkiseläinten rehuksi on hiipuva käyttökohde. 

Toteutetaanko nuorten kesätyökampanja?! Jotta
kala-alalle riittäisi tekijöitä myös tulevaisuudessa,
alaa kannattaa tehdä tutuksi nuorille. Tehdäänkö
tästä yhteinen kampanja jo vuonna 2023? Jos
toiminta-alueeltamme löytyy vähintään viisi eri
kalatalousyrittäjää tai muuta alan toimijaa, jotka
voivat tarjota kesätyö- tai harjoittelupaikan nuorelle,
kokoamme ne yhteen ja markkinoimme eri
kanavissa. Samalla saadaan myönteistä näkyvyyttä
alalle! Jos haluat mukaan kampanjaan, ota yhteyttä
aktivaattoriin viimeistään 31.1.!

17.15 Teams-linjat avautuvat
17.30 Tervetuloa!
Tea Nousiainen, aktivaattori, Kainuun ja Koillismaan
kalaleader
17.35 EMKVR -tukimahdollisuudet
energiainvestoinneissa
Atte Juutinen, kalastusbiologi, Lapin ELY-keskus
18.00 Aurinkopaneelit
Tuomas Niskanen, projektipäällikkö, Oulun
yliopistokeskus, KAHINA-hanke
18.25 Kiinteistöjen energiatehokkuus yrityksissä
Tuuli Pohjola ja Miika Huhtala, Pohjois-Suomen
energianeuvonta
19.05 Mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä
19.30 Tilaisuuden päätös

12.1. klo 17.30-19.30 Kainuun ja Koillismaan
kalatalouden energiailta Teamsin välityksellä.
Alla ohjelma. Lisätietoa www.kainuunkalaleader.fi,
josta löytyy myös tilaisuuden osallistumislinkki. 

Yhteistyöterveisin

Tea Nousiainen



 

Kalaleader -strategia 2021-2027 
Kalasta yhdessä -strategiamme 2021–2027
keskittyy kolmeen painopisteeseen. Lisäksi
läpileikkaavia teemoja on neljä. Toiminta-
alueemme laajeni, kun Pudasjärvi ja Ranua
tulivat mukaan uusina kuntina.

Rahoitus
Rahoitamme paikallisia kehittämishankkeita
toiminta-alueellamme. Hakijoina voivat olla
yhdistykset tai vastaavat yleishyödylliset
yhteisöt tai julkinen taho. Tuen määrä kuntien,
yliopistojen, ammattikorkeakoulujen,
elinkeinoyhtiöiden tai muiden vastaavien
suurten toimijoiden hankkeille on enintään 90
%. Pienille yhdistysmuotoisille hakijoille
enintään 100 %.

Hakeminen tapahtuu sähköisessä Hyrrä-
järjestelmässä. Ennen hakemuksen jättämistä
ole yhteydessä aktivaattoriin ja tutustu
hankevalintakriteereihin nettisivuillamme, joilta
löydät myös hankesuunnitelman pohjan. 

Kainuun ja Koillismaan Kalaleaderin toiminta-alue

Vuonna 2023 käsittelemme hakemuksia kaksi kertaa. 
Viimeistään 30.4. jätetyt valmiit hakemukset toukokuussa
ja viimeistään 31.10. jätetyt marraskuussa.



 EMKVR -rahoitus

Pienimuotoisen rannikko- ja sisävesikalastuksen kehittämishankkeissa tuki enintään 60 %/200
000€, muissa tapauksissa 50%/200 000€

Kalastuksen ja vesiviljelyn investointihankkeissa tuki enintään 40 %
Kalan jalostuksen ja tukkukaupan investointihankkeissa tuki enintään 20 %

Hanke perustuu korkeakoulun, tiedelaitoksen tai tutkimusorganisaation ja yrityksen yhteistyöhön
10 %
Hanke edistää merkittävästi vajaasti hyödynnettyjen kalalajien tai kalateollisuuden sivuvirtojen
jalostamista elintarviketuotteiksi tai korkean lisäarvon tuotteiksi 10 %
Kyse on ympäristön tilaa tai eläinten terveyttä ja hyvinvointia edistävästä hankkeesta 10 %
Kyse on pienimuotoisen rannikko- tai sisävesikalastuksen hankkeesta 10 %

tukea voidaan myöntää enintään 24-metrisen kalastusaluksen päämoottorin tai apumoottorin
korvaamiseen tai nykyaikaistamiseen
Uusi tai nykyaikaistettu moottori päästää vähintään 20% vähemmän hiilidioksidia tai kuluttaa
polttoainetta 20 % vähemmän kuin korvattava moottori
Tuki korkeintaan 40%

Yritystuet haetaan suoraan Lapin ELY-keskuksesta sähköisesti Hyrrä-palvelun kautta.
Paperihakemukset ovat poistuneet käytöstä. 

EMKVR -tuen enimmäismäärät kehittämishankkeissa

EMKVR -tuen enimmäismäärät investointihankkeissa

Tukea voidaan korottaa seuraavilla perusteilla:

Korotusten jälkeen tuki voi olla korkeintaan 60 % rannikko- ja sisävesikalastuksessa ja
50 % muussa kalastuksessa sekä vesiviljelyssä, jalostuksessa ja tukkukaupassa.

Hyvä tietää:
Moottoreiden vaihtoa ja energiatehokkuuden parantamista koskeva haku muuttui jatkuvaksi hauksi
24.10.2022

Kalaleader-rahoituksen lisäksi aktivaattori neuvoo tarvittaessa suoraan ELY-keskuksesta
haettavien EMKVR -tukien hakemisessa. Neuvonta tapahtuu pääsääntöisesti Teams-yhteydellä.

Olemme kumppanina mukana Vesiviljelyn Mestari - Kisälli -toimintamallin kehittäminen -hankkeessa, jonka
toteuttajana on Päijänne-Leader/Sisä-Suomen kalaleader ja jota rahoittaa Päijät-Hämeen Liitto. 

Hankkeessa muodostetaan alan yrittäjien, koulutusorganisaatioiden, tutkimuslaitosten ja kehittäjäkumppanien
verkosto osaamistarpeiden kartoittamiseksi ja siihen vastaamiseksi. Tämän verkoston avulla valmistellaan
vesiviljelyn osaamisen lisäämiseen tähtäävä koulutuskonsepti. Varsinainen vesiviljelyn Mestari-Kisälli
koulutushanke toteutetaan myöhemmin esiselvityksen tuotoksia hyödyntäen.

Roolinamme on selvittää Pohjois-Suomen kalanviljely-yritysten tarpeita ja toiveita sekä kiinnostusta uusien
kalanviljelijöiden kouluttamiseen ja Mestarina toimimiseen. Aktivaattori ottaa yhteyttä yrityksiin, mutta yrittäjänä
voit olla aktiivinen itsekin ja olla yhteydessä Teaan. Saat häneltä linkin kyselyyn, johon vastaamalla autat
koulutuksen kehittämistä.

Mestari-kisälli -malli vesiviljelyyn


