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Yhteenveto hankkeesta

Nyystblan osakaskunta on jarjestanyt ravustuksen SM-kilpailuja vuodesta 2008 lahtien.
Tapahtuma tarjoaa oivan foorumin taplaravun ja vahempiarvoisten kalalajien kaytbn llsaamiseen
tahtaavalle vaiistus- ja opetustyblle. Lasten ja nuorten mukaan kutsumisella saadaan tulevaan
kalankayttajasukupoiveen siirrettya tietoa, joka kannustaa naiden lajien kayttbon kodeissa. Lasten
mieltymykset ovat nykyaan erittain merklttavassa asemassa perheiden ravinnonkaytbssa.

Tapahtuman ja siihen liittyvan valistustybn riittavan huomion saamiseksi tulee markkinointiin

erityisesti panostaa. Markkinoinnissa ja ilmoittelussa tahdennetaan taplaravun ja
vajaastihybdynnettyjen kalalajien osuutta tapahtumassa.

Hankkeesta nahdaan olevan hybtya seka ymparistblle, etta koko ellnkeinokalatalouden
arvoketjulle.

Tavoitteet

Tavoltteena oil lisata tietamysta taplaravun ja vajaasti hybdynnettyjen kalalajien kaytbsta.
Pyrittiin mybs ensisijaisesti lisaamaan lasten ja nuorten tietamysta kaloista ja ravuista, koska he
ovat ennakkoluulottomia kuulijoita ja maistelijoita. Kalankasittelynaytbksien ja ohjeiden avulla
pyrittiin rohkaisemaan yieisba eri kalalajien kayttbon.

Yhtena tavoltteena oil valistaa ihmisia taplaravun aiheuttamista ongelmista ekosysteemlssa.
Vieraslajina taplarapu on syyta kayttaa ihmisravinnoksi sen sijaan, etta kaupallisen kaytbn
ulkopuolelle jaavia pienia rapuja siirretaan vesistbsta toiseen. Talla lisataan jokiravun
mahdoliisuuksia selviytya taplaravun aiheuttamasta paineesta.

Tavoitteiden toteutumiseksi oil tapahtumalle saatava nakyvyytta. Yksl tavoite oil hybdyntaa
sosiaalista mediaaja internetia tehokkaasti tapahtuman markkinoinnissa ja tiedottamisessa.

Toimenpiteiden toteutus

Markkinointi

Hankkeelle luotiin internet- ja facebook-sivut. jotka jaavat pysyviksi ja nilta paivitetaan
ajankohtaisilla asioilla. Lahempana tapahtumaa fb-markkinointia kohdistettiin potentiaalisille
ryhmille ja jarjestajat jakoivat fb-sivuja. Perinteista lehti-ilmoitteluakin kaytettiin. Sosiaalisen median
palvelut toteutettiin ostopalveluna. Lisaksi tapahtumasta jaettiin lehdistbtiedote, jota muutamat
lehdet julkaisivat ja tekivat omia artikkeleita tapahtumasta.



Ohjelma

Vajaasti hyodynnettyjen kalojen ja rapujen esittely ja kasittely jarjestettiin paaasiassa
kolmipaivaisen tapahtuman kesklmmaisena paivana, lauantaina. Silloin yielsoa on oilut eniten ja
kilpailijoillakin oli tauko.

Paijat-Hameen Kalamiespiiri jarjesti aamupaivalla lapsille ja aikuisille onkikilpailun jarvella, missa
saalis oli takuuvarma. Nain lapslilekin jai kllpailusta hyva ja innostunut mieli, kun jokalnen sal kaloja
ja sen lisaksi kalkki kilpailijat palkittiin.

Kalojen kasittelyyn ja valmlstukseen tarvlttavat kalat ostettiin paikalliselta ammattlkalastajalta.
Rapujen kelttonaytos toteutettiln kilpailusla saaduilla ravuilla. Rapukoulua varten ravut ostettiin
valmiiksi keitettyina.

Osa naytoskaloista perattiin ja eslvalmisteltlln jo edellisena paivana. Helsingin ylloplston tutkija Karl
Nyberg johti ja opasti ensin talkoolaisia kalan kasittelyssa ja varsinaisena tapahtumapaivana
neuvoi ja naytti tuoreen kalan kaslttelya seka valmlsti eri tavoilla kaloja ja maistatti nilta yieisolla.

Tapahtuman vetovolmaa lisaamaan oli hankittu kalastusta ja kaloja tunteva julkisuuden henkilo
Sakari Kuosmanen. Kuosmanen kertol kalojen kaytdsta, omista suosikki ohjeistaan seka kasittell ja
valmlsti mm. haukea.

Vajaasti hyddynnettyja kaloja pyrittiin eslttelemaan mahdollisimman monia lajeja. Kasittelyssa oli
mm. hauki, lahna, sarki, ahven ja lisaksi tututsiika ja muikku. Kaloja marinoitiin, paistettlin, keitettiin
ja savustettiln flleina, kokonaisina jajauhettuna massana. Erilaisia kalaruokien valmistusohjeita
jaettiin monistelna.

Rapujen keittonaytoksen yhteydessa kerrottiin erilaislsta ravun kayttomahdollisuuksista.

Lapsille ja nuorille jarjestettiin oma rapukoulu. Kalastuskunnan jasenet opastivat lapsia rapujen
kasittelyssa seka kertoivat ravunsyontiin kuuluvista rituaalelsta ja pdytatavoista.
Luonnonvarakeskuksen tutkija Esa Erkamo kertoi lapsille ravun biologiasta seka naytti ja ohjasi
rapujen avaamisessa ja kuorimisessa. Rapukoulussa kavl 14 lasta ja nuortaja he saivat koulusta
muistoksi rapuveitset.

Talous

Hankkeen budjetti oli 7290 €, johon sisaltyi talkootyota 2000 €;n arvosta. BudjettI toteutui
kokonaisuutena suunnitellun mukaisestl. Talkootdlhin sisallytettiin vain selvasti hankkeelle
kohdistuneet tydt, vaikka erilaisia valmisteluja tehtiin kevaasta alkaen yhdessa muun tapahtuman -
valmistelujen kanssa. Hankkeen talkootyot olivat n. 10 % koko SM-rapukilpailujen talkoptoista ja
niihin osallistui 12 henkilda. Ilman hankerahoitusta ei olisi oilut mahdollista esim. ostaa some-

markkinointia ja ulkopuolista esiintyjaa. Nailla molemmilla oli selva vaikutus tapahtuman
kavijamaaraan.

Hankkeen tulbkset ja vaikutukset

Hankkeen vaikutus jaa nahtavaksl vasta mydhemmin. Tapahtumassa yielsd seurasi
kiinnostuneena sarklen ja ahvenlen perkausta, hauen flleointia. Moni uskaisi maistaa keitettya
haukea ja marinoituja sarkia, kun kaverikin maistoi. Rapukoulun lapsllla ei oilut minkaanlaisia
ennakkoluuloja rapujen avaamiseen ja sydmiseen, vaikka lasten vanhemmat eivat niihin
koskeneetkaan. Todennakdista on, etta vajaasti hyddynnettyja kaloja seka rapuja tullaan
kokeilemaan mukaha olleiden perheiden keittidlssa.

Rapu-ja kalakoulujen toimintamallia voidaan hyddyntaa muissa hankkeissa ja tapahtumissa,
Kuluttajien kautta pystytaan lisaamaan vajaasti hyodynnettyjen kalojen pyyntia ja jatkojaiostusta-
kysynta lisaa tarjontaa.

Taplaravun ja vajaasti hyddynnettyjen kalojen menekinedistaminen muksusta mummoon- hanke
linkittyy mm. VAKAVA -Vajaastihyddynnettyjen kalalajien verkosto- ja aktivointihankkeeseen.
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Linkit: www.smrapu.fi

https://www.facebook.com/ravustuksensm/


