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Koulutuskeskus Salpauksen kalatalouden podcastin 1. jakson litterointi. 

Jakso 1. Kalatalouden perustutkinto ja ammattitutkinto 

musiikkia  

Koulutuskeskus Salpaus, podcast.  

musiikkia 

Veneen kaasutusääntä vesillä. 

Linda Kukkonen: Tervetuloa kuuntelemaan Koulutuskeskus Salpauksen omaa podcastia. 

Mun nimi on Linda Kukkonen ja tässä jaksossa tutustutaan kalatalouteen ja kalatalouden 

opiskeluun. Jakso nauhoitetaan Asikkalan kampuksella Päijänteen rannassa, josta 

kalatalouden opiskelijat opiskelevat. Nyt ääneen pääsee kalatalouden opettaja, Arto 

Immonen, sekä alan opiskelija, Lasse Järvenpää. Tervetuloa, ja kertokaa hieman itsestänne.  

Arto Immonen: Kiitos. No, Immosen Arto, Kainuusta syntyisin, nykyään asustan Lahessa, ja 

ollut täällä Asikkalassa jo yli 20 vuotta kalapuolella töis.  

Lasse Järvenpää: Lasse Järvenpää. Mä oon kotosin tuolt Tampereelta, asun nykyään tost 

Mäntyharjulla ja sitte osittain tuol Pohjois-Karjalassa Puhoksella, ja käynyt tätä nyt puoltoist 

vuotta tätä kouluu.  

Linda Kukkonen: Miten te päädyitte kalatalouteen? Arto tota niin niin lehtoriksi ja sitte Lasse 

opiskelijaks.  

Arto Immonen: No, yhtäkkiä avautu sillon yli 30 vuotta sitte, että pääsin RKTL:lle töihin, 

elikkä kalatalousalalle työskentelemään ja noin kymmenen vuotta siellä oltuani sitte täällä 

Asikkalassa tuli paikka auki ja tuli haettua sitä, ja täällä ollaan.  

Lasse Järvenpää: Mulla tuli sitte ihan tossa harrastuksen takii. Eka mietin, et, no, kaks vuotta 

sitte mietin eka, niin kokkialaa ja sitte mä rupesin miettii, saanks mä omasta harrastuksesta 

niinku ittelleni työpaikan, ja sitte rupesin ettii, ja täält löyty paikka.  

Linda Kukkonen: Eli mikä sun harrastus on? 

Lasse Järvenpää: No, kalastus pääsääntöisesti.  

Linda Kukkonen: Okei.  Mä en ite oo hirveen perillä kalastuksesta, eiks siinä oo erilaisia 

kaikkia... 

Lasse Järvenpää: Siinä on erilaisii. 

Linda Kukkonen: ...tapoja. On perhokalastusta ja muuta, niin mikä se on se sun juttu? 

Lasse Järvenpää: No, mä, miten mä nyt sen sanon? Käyhä heittelemäs, heittää virvelii ja sitte 

uistelu ja onkiminen, pilkkiminen, aika lailla.  

Linda Kukkonen: Niin, et monenlaista? 

Lasse Järvenpää: Juu.  

Linda Kukkonen: No, sitte, Arto, minkälainen koulutustausta sulla on ja miksi kalatalous? 
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Arto Immonen: No, vaikee sanoo, et miksi kalatalous. Tosiaan mullaki on tottakai sitä 

harrastuneisuutta ollu paljokin, niinku Lassellaki, mutta tuota, sitten, sitte vähä tuota 

mutkien kautta ajautunu, mutta ensin se perinteinen kalakoulu Simossa, ja sitten 

kalastusmestariksi Livian kautta ja tuota, no, vaikee sanoo, miksi, se on vaan tää ura lähteny 

tänne kalapuolelle, ja siellä siellä on pysytty.  

Linda Kukkonen: No, mikä siinä kalastuksessa tai siinä harrastuksessa on parasta? 

Lasse Järvenpää: Se, että pääsee luontoon ja sitte, no, pääsee viettään kavereitten kaa aikaa 

, pääsee siihen järvelle ylipäätänsä. Siinä on se oma tunnelma. 

Arto Immonen: Ja aina se yllättää. Voit luulla osaavasi ja olla varma, että nyt se onnistuu, 

mutta sitte huomaa taas, jotta ei se tänään ehkä onnistunutkaan.  

Linda Kukkonen: Mitä sitte kalatalouden opiskelu täällä Asikkalassa pitää sisällään? 

Meillähän on täällä tarjolla perustutkintoa ja ammattitutkintoa.  

Arto Immonen: No, jos perustutkinnosta lähetään, niin meillä on suuntautumisvaihtoehtona 

kalastuksen ohjaaja, kalanviljelijä, kalanjalostaja ja niin sanottu ammattikalastaja. Ja tuota 

kaikkiin näihin opintoihin sisältyy kalaveden hoidon juttuja, limnologian juttuja. Sitte vesillä 

liikkumista, veneilytaitoa, kelkkailua, mönkijän käyttöö, eri kalastusmuotoja. Kaikilla on 

kalanjalostusta. Kalanjalostuksen perusteet tulee kaikille tutuksi. Kalan viljely on myös 

semmoinen, mitä tuota kaikkiin suuntautmisvaihtoehtoihin kuuluu. Ja sitte valinnaisuuksien 

mukaan tuotekehitystä, kalastusvälinekauppaa, yritystoimintaa ja tämäntyyppisiä kuvioita.  

Linda Kukkonen: Ja sitte varmaan ne yto-opinnot eli... 

Arto Immonen: No, kyllä ne kaikkien rakastamat 35 osaamispistettä, mitkä sisältyy kaikkiin 

koulutusaloihin.  

Linda Kukkonen: Minkälaiset valmiudet kalatalouden koulutus antaa työelämään? 

Arto Immonen: No, tämänhetkinen perustutkinto antaa niinku kalatalouteen hyvin laaja-

alaiset valmiudet, eli kalatalouden perustutkinnossa jokainen opiskelija joutuu väkisellä 

tutustuu kuitenki kaikkiin kalatalouden sektoreihin. Ne on tavallaan niinku sen semmoinen 

perusvalmius työllistyä melkeen mihin vaan näistä suuntautumisvaihtoehdoista. Tottakai 

jokainen sitte niinku sen suuntautmisensa mukaan niin käy käy enemmän siihen omaan 

juttuun liittyen, mutta kuitenkin kaikkia aloja jokainen raapasee väkiselläki.  

Linda Kukkonen: No, miten sitten ne suuntaukset eroaa toisistaan? Mikä niissä on se 

varsinainen, mennäänkö esimerkiks samalla tavalla ensimmäinen vuosi opintoja joka 

suuntauksessa, vai? 

Arto Immonen: No, meillä on tällä hetkellä tosiaan silleen, että ensimmäisen vuoden kaikki 

mennee ihan samaa tahtia ja toinen vuosi on sitten milloin niinku mennään se oman oman 

suuntautumisen mukaan, jotta se nimike aika paljon kertoo, että kalanviljelijä on tietysti 

sitte kalanviljelyn kuvioissa, kalanjalostaja on ihan selkeesti taas enemmän keskittyy niihin 

kalanjalostuksen juttuihin, ja ammattikalastaja, ammattikalastuspyydyksillä kalastamiseen, 
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ja kalastuksen ohjaajalla sitte se asiakkaitten opastus ja siihen liittyvät kuviot on hyvin 

keskeisiä.  

Linda Kukkonen: No, miten koulutuksen jälkeen, missä se työllistyminen vois ihan 

konkreettisesti olla kalastajalla tai kalatalouden perustutkinnon suorittaneella?  

Arto Immonen: No, varmaan parhaat mahollisuudet niinku oikeasti työllistyä ihan niinku 

tämmöiseen perinteiseen työpaikkaan, niin on ehottomasti kalanviljelijä ja kalanjalostaja, 

jotta sitte niinku ammattikalastaja ja kalastuksen ohjaaja, niin ne työpaikat on hyvin monesti 

tämmösiä yritysvetoisia, eli sitte toimitaan itsenäisenä yrittäjänä monesti, kun näissä 

työtehtävissä ollaan.  

Linda Kukkonen: Ite ku tuun tuolta hevosalalta, niin kalanjalostajasta tulee ensimmäisenä 

itelle mieleen semmoinen niinku jalostus, että valitaan kaksi yksilöä, joilla halutaan jatkaa 

sukua, niin mitä se käytännössä kalapuolella on? Mä oon ymmärtäny, et se ei ehkä ihan mee 

niin? 

Arto Immonen: No, ei tässä, ei näillä meiän kalanjalostajilla, että nehän tekkee tuota 

viljellystä kalasta tai järvestä pyydetystä kalasta, niin sitten tuotteita ja käsittelee sitä 

semmoiseen muotoon, että kuluttujan on niitä helpompi käyttää, mutta kyllähän 

tämäntyyppinen jalostus, mitä mainitsit, niin sitä on sitten kalanviljelyssä ehdottomasti, ku 

siellä parannetaan kasvuominaisuuksia ja monia muita ominaisuuksia, että ne lajit sovelutuis 

hyvin kalanviljelyyn.  

Linda Kukkonen: Eli jalostaja tekee enemmän niinku tuotekehittelyä? 

Arto Immonen: Joo. Kyllä. 

Linda Kukkonen: Joo. No, mitäs sitte, Lasse. Minkälainen on sulla tyypillinen koulupäivä 

täällä Asikkalassa? 

Lasse Järvenpää: No, maanantaisin ekana herätään siinä seittemän aikaan, mennään 

aamupalalle, sit tehään vähä ytoja tossa, tiistai, keskiviikko, torstai ja perjantai on sitte, ku 

ollaan tuolla mummolalla päin, esim. tehään verkkoo tai sitte käydään läpi näitä kalojen 

alamittoj, sun muita. Käyään noit teorioit läpi tai sitte ollaan vaan järvellä.  

Linda Kukkonen: Mainitsit tossa mummolan, niin mistä on kyse? 

Lasse Järvenpää: No, siitä miss tossa koul-, missä nää kalapuolen opiskelijat niinku on, ku 

tässä on päärakennus ja sit on toi vanha mummola, niin siin on toi kalapuolen opiskelijat 

pyörii siinä.  

Linda Kukkonen: Mites, ootko ollu jo työssäoppimisjaksolla?  

Lasse Järvenpää: Olen ollut.  

Linda Kukkonen: Missä päin? 
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Lasse Järvenpää: Mä olin Varkaudessa päin, ööh, ööh, tossa Sepon lihatorilla, siinä mä olin 

kalaa leikkaamassa. Siellä meni ihan hyvin ja sitte alkaa siellä nää kesätyöt, ku sain sielt, sain 

vähä töitä.  

Linda Kukkonen: Okei. Onko Arto tyypillinen työpolku meiän opiskelijoille, että sieltä 

työssäoppimisjaksolta jo aukee sitte paikka, vaikka kesätöiden kautta? 

Arto Immonen: No, kyllä, ennen kaikkea näille kalanjalostajille, niin on tuota hyvin 

tyypillinen ja, että joka vuosi oikeastaan, ku ovat siinä ensimmäisessä jalostuksen 

työssäoppimisessa, niin joku saa sitä kautta työpaikan, ja niinku tästä Lassen ryhmästäkin, 

niin osa jää sitte jo oppisopimuksella töihin, jotta pyydettiin, että olisitko innokas jatkaa 

opintojasi sillä, että tekis edelleen heillä töitä ja tekis opintoja loppuunsa oppisopimuksen 

kautta.  

Linda Kukkonen: Minkä verran tota opinnoista on sitä työssäoppimista? 

Arto Immonen: No, se vaihtelee niin su-, sen mukaan, jotta mihin on suuntautunu ja tuota 

sitten myös sen oman oman innokkuuden ja halukkuuden mukaan, mutta tuota, 

minimissään tällä hetkellä, niin semmoinen 40-50 osaamispistettä, hyvin tyypillisesti, eli 

noin reilun puolen vuoden jakso vähintään.   

Linda Kukkonen: Onko työssäoppimisjaksot ulkomailla mahollisia?  

Arto Immonen: Kyllä on mahollisia vaikka kalapuolella ovat ollu erittäin harvinaisia, mutta 

ihan joitakin on ollu tossa Pohjoismaissa ja muuta, mutta on ehdottomasti mahdollisia.  

Linda Kukkonen: Okei. Mikäs on tota Lassen mielestä parasta kalatalouden opiskelussa? 

Lasse Järvenpää: Parasta? No, mää tykkään nyt eniten siitä, et lähetään tonne järvelle ja 

tehään sitä itse asiaa. Ku ite suuntaudun tohon opashommiin sun muihin, niin ei mua, no, 

pitäähän ne käyä ne pakolliset teoriat siinä, sun muita, mut mä tykkään siin järvellä olla ja 

tehä asioita. Ja sitte kaikki mielenkiintoinen, no, jalostuski oli ihan kivaa. Mut aika lailla sitä, 

et ollaan järvellä, niin mä tykkään siitä eniten.    

Linda Kukkonen: Meillähän on tässä aika hyvällä paikalla niinku Päijänteen rannassa nää tota 

kalatalouden opiskelijat ja ymmärsin, että tossa vastikään hankittiin uus vene. Osaatko, 

Arto, siitä kertoo? 

Arto Immonen: No, joo, saatiin tosiaan tämmöinen hieno Alucatin v14 vene, missä on 200 

hevosvoiman tuota perämoottori ja nykyaikainen luotaintekniikka ja keulakone 

taivasankkurilla, ja, eli erittäin ajanmukainen kalasto. Ja talvella meillä on ihan hyvä 

moottorikelkkakalusto ja kaks mönkijää myös käytettävissä, että se millä liikumme vesillä ja 

jäällä, niin on hyvin tuota ajantasalla olevaa kalustoa.  

Linda Kukkonen: Minkälainen on sitten tyypillinen päivä tuolla vesillä? Mitä kaikkee siihen 

teillä yleensä sisältyy vai meneeks se jotenkin vuodenajan mukaan?  

Arto Immonen: No, tottakai siihen vuodenaika paljon vaikuttaa ja vähä sen mukaan, että 

ollaanko papakalastusvälineillä liikkeellä vai verkkokalassa vai peräti nuottakalastuksessa tai 
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tämmöisessä, että se kalastusmuoto kovasti vaikuttaa siihen, mut ympäristä ei välttämättä 

hirveesti muutu, mutta tehtävät on hyvin erilaisia kuitenkin.  

Linda Kukkonen: Mitäs sitten kalalajeja tosta meiän Päijännevesistöstä löytyy?  

Lasse Järvenpää: No, siitä löytyy taimenta, sitten löytyy järvilohta muistaakseni. Öh, 

harjusta, siikaa, muikkua, lahnaa, kuhaa, haukea, salakkaa ja särkee.  

Linda Kukkonen: No, mikäs on teiän suurin saalis Päijänteestä? 

Lasse Järvenpää: Varmaan 6,9 kuha.  

Arto Immonen: Olihan, Lasse, syksyllä, kun nuotattiin yli 300 kilon saalis muikkua rannasta.  

Lasse Järvenpää: Niin, no, se oli, mut jos yksittäisii, nii 6,9 kiloinen kuha.  

Linda Kukkonen: Mitäs Lasse sä haluaisit vielä päästä tekemään tässä opintojen aikana?  

Lasse Järvenpää: No, mä haluun nyt ainakin vielä, no, tän lukuvuoden aikana päästä tohon 

vesille.  

Linda Kukkonen: Eli sä opiskelit nytten ensimmäistä vai toista vuotta?  

Lasse Järvenpää: Ensimmäistä.  

Linda Kukkonen: Joo.  

Lasse Järvenpää: Nyt oon menos toiselle ens lukuvuonna.  

Linda Kukkonen: No, sitte vähän ehkä kummallekin, että minkälaiselle ihmiselle tää alan 

koulutus sopii? 

Arto Immonen: No, varmaan pitää olla semmoinen, että tykkää olla luonnossa ja tykkää olla 

ulkona, ja yleensä aina paistaa ja järvi on tyyni, mutta sitte taas sattuu satamaan ja tuulee, 

niin uskaltaa myös silloin lähteä tuonne ulos.  

Lasse Järvenpää: No, aika lailla näin.  

Linda Kukkonen: No, mikä on teiän oma sellainen unohtumattomin kalastuskokemus? Saa 

olla huippuhetki, mutta voi kertoa myös vähä, jos on jääny mieleen, joku sellainen ei niin 

tota putkeen menny reissu. 

Lasse Järvenpää: No, ootas hetki, tuleekohan, no, mull on yks tulee mieleen tässä, että eka 

oli sydänsuruja ja sitte päästiin faijan kaa vesille ja sielt tuli sitte ennätyshauki ja sydänsurut 

jäi siihen.  

Arto Immonen: No, mullaki tuli haukeen liittyvä juttu, että joskus saatiin noin 10 kilon hauki 

vetouistelemalla, ja luultiin ensin, että meillä on järvilohi kiinni, niin se ehkä niin kun nosti 

aluksi huimasti sitä tunnelmaa, ku luulimme, että nyt on iso järvilohi, mutta haueksi se 

paljastu, mut hauskaa se oli siitä huolimatta.  

Linda Kukkonen: Miten tota, Arto, sä koet, että tää ala tai työelämä alalla on muuttunu sun 

oman uran aikana? 
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Arto Immonen: No, varmaan työelämässä, että varmaan kiire on lisääntyny siellä, vähän 

niinku joka puolella, että se henkilökunta työpaikoilla, niin ei oo enää semmoista 

ylimääräistä porukkaa niin sanotusti paljon, että kaikki on sitte aika lailla sidottuja niihin 

tehtäviin ja muuta, mutta kuitenkin tämä ja opiskelijat sitte otetaan siellä kyllä hyvin 

vastaan, että ne oikeesti pääsee sitte tekemään niitä töitä, mitä siellä yrityksessä tehään, 

että eivät joudu pääsääntöisesti varaston siivoukseen tai pihan lakaisuun, vaan ovat oikeesti 

mukana niissä yrityksen työtehtävissä.  

Linda Kukkonen: Mitäs sitte, Lasse, aiot tehä valmistumisen jälkeen? 

Lasse Järvenpää: Joko mä haen tohon, no, kalanjalostukseen tai sitte mä meen tonne Oulun 

korkeudelle, siihen [Eumarille? 00:15:13] töihin. Pääsis siinä sitte tohon 

kalastusohjaajakuvioihin, ku siinä sitä on, niin, tai sitte mä haen tohon Ruotoon, yritän siihen 

päästä duuniin, tai sit, no, sit mä oon miettiny tota tuotekehittelyä, että pääsis ite uistimii 

kehittelemään.  

Linda Kukkonen: Okei. Kuulostaa, et on monipuoliset mahdollisuudet. No, minkälaisena te 

näätte alan tulevaisuuden?  

Arto Immonen: No, tällä hetkellähän kalapuolella näyttää silleensä hyvältä, että niinku 

esimerkiksi kalanviljelypuolella, niin nää nykyaikaiset kiertovesilaitokset, niin niitä tulee 

jatkuvasti uusia ja sitä kauttahan tullee myös uusia työpaikkoja sitte. Ja myös 

kalanjalostuspuolella, että kala on niinku hyvänä, hyvässä maineessa elintarvikkeena, ja 

suomalaiset haluaa syödä kalaa, mut hyvin harva haluaa sitten sitä itte kotona kuitenkaan 

käsitellä ja muuta, että se halutaan ostaa sitte mahollisimman helposti valmistettavana tai 

valmiina tuotteena, ja. 

Lasse Järvenpää: Hyvin tää menee täst eteenpäin.  

Linda Kukkonen: Minkälaisia ohjeita te antaisitte alalle haluavalle tai kenelle suosittelisitte 

alaa?  

Lasse Järvenpää: Öh, öh, no, alalle aloittelevalle sitä, että no, tykkää ekaksi olla luonnossa. 

Sitä, et tää on myös itsenäistä opiskelua täällä. Mut se, että toimitaan myös välillä myös 

ryhmässä, et sit löytyy se hyvä tiimihenki.  

Arto Immonen: No, var-, noita, mitä Lasse mainitsi, mut tosiaan se, että myös on sitte, että 

uskaltaa olla luonnossa semmoisina päivinä kun aurinko ei paista ja muuta ja tehä niitä 

tehtäviä, mitkä kuuluu sitten sen päivän ohjelmaan.  

Veneen ääntä vesillä. 

Linda Kukkonen: Tähän päättyi tämänkertainen jakso. Jos kiinnostuit jakson aiheista, löydät 

lisätietoa osoitteesta www.salpaus.fi sekä seuraamalla somekanaviamme: @salpausasikkala 

Instagramissa sekä Facebookissa koulutuskeskussalpausasikkala. Kiitos, että kuuntelit.  

Äänite päättyy. 


