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Keskiviikko 1.12. 

Lähdimme matkaan bussilla klo 8.00 Päijänne-Leaderin toimistolta Vääksystä, mukaan lähti 6 innokasta 
osallistujaa (liite 1). Ensimmäisenä kohteena oli vierailu Kalaneuvoksen tehtaalla Sastamalassa. Matkan 
varrella pysähdyttiin nopeasti aamukahvilla. 

 

Kuva 1. Iloinen ja innokas ryhmä lähdössä opintomatkalle. 

KALANEUVOS www.kalaneuvos.fi 

Kalaneuvos Oy, aiemmin V. Hukkanen Oy, on suomalainen perheyritys. Yritys valmistaa kalatuotteita lähes 
50 vuoden kokemuksella. Suurimmat jalostuksessa käytetyt kalalajit ovat norjalainen merilohi ja suomalainen 
ja ruotsalainen kirjolohi. Lisäksi tehtaalla käsitellään kalastajien toimittamia luonnonkaloja, lähinnä 
suomukaloja. Työntekijöitä Sastamalan tehtaalla on noin 140. Kalaneuvos omistaa myös Martin Kala Oy:n, 
joka on erikoistunut silakan ja luonnonkalojen fileointiin sekä lipeäkalan valmistukseen. Martin kalan 
tuotantolaitokset sijaitsevat Turussa ja Kaskisissa. Syksyllä 2015 Kalaneuvoksen takana toimiva Hukkasen 
yrittäjäperhe laajensi toimintaansa kirjolohen kasvatukseen ostamalla silloisen Taimen-konsernin. 
Kalankasvatuskonserni toimii nykyään Suomessa ja Ruotsissa nimen Nordic Fish alla, ja sen tytäryrityksen 
Nordic Troutin pääkonttori ja suurin tuotantolaitos sijaitsevat Ahvenanmaalla.  

Sastamalan tehdasta on laajennettu ja vanhoja osia saneerattu paljon vuosien varrella. Yrityksen 
tukkutoiminnasta vastaavan, Wili Hukkasen, johdolla pääsimme tutustumaan vuonna 2019 valmistuneeseen 
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tuotantotilaan, jonka kolmella eri fileointilinjastolla pystytään käsittelemään jopa 100 000 kg kalaa 
vuorokaudessa. Tilat näyttivät moderneilta ja kalat liikkuivat linjastolla ja niitä fileoitiin vinhaa vauhtia. 
Tuotantotilojen yläpuolelle oli rakennettu erillinen katseluparvi, josta pystyi hienosti seuraamaan toimintaa, 
hygienian vaarantumatta. Käsittelytilojen esittelyn jälkeen Wili Hukkanen piti esityksen, jossa kertoi 
tarkempia tietoja yrityksestä. Esityksen aikana ja sen jälkeen keskusteltiin paljon kalataloudesta ja erityisesti 
siitä, miten voitaisiin hyödyntää enemmän esimerkiksi pientä muikkua ja kuoretta kalanjalostuksessa. Yksi 
matkaan osallistunut kalastaja olikin ollut jo yhteydessä Wiliin ennen reissua ja he voisivat mahdollisesti 
tehdä yhteistyötä tulevaisuudessa. Antoisa vierailu kaiken kaikkiaan.  

Kalaneuvoksella vierailun jälkeen jatkoimme matkaa kohti Euraa ja Pyhäjärvi-instituuttia, matkan varrella 
pysähdyimme lounaalla Sastamalassa. 

PYHÄJÄRVI-INSTITUUTTI www.pyhajarvi-instituutti.fi JA APETIT www.apetit.fi 

Pyhäjärvi-instituutin tehtävänä on edistää ja kehittää elintarviketaloutta ja ympäristöä koskevaa koulutusta, 
tutkimusta ja muuta kehitystoimintaa. Erityisosaamisalueita ovat elintarviketalous sekä vesistöjen tila, 
vesiensuojelu ja -kunnostus. Heillä työskentelee hanketilanteen mukaan 17–20 henkeä. Instituutin 
kehittämispäällikkö Tero Forsman tarjosi opintomatkaajille kahvit. Kahvittelun aikana hän kertoi Pyhäjärven 
tilasta ja kalastuksesta. Pyhäjärvi on yksi Suomen kalataloudellisesti merkittävimmistä järvistä, erityisesti 
ravustuksella on suuri merkitys alueen ihmisille ja taloudelle. Joidenkin arvioiden mukaan, parhaimpina 
vuosina järvestä on saatu jopa 1 000 000 kappaleen rapusaaliit. Järvellä on useita ammattikalastajia, joista 
monet kalastavat pääsääntöisesti vajaasti hyödynnettyjä kalalajeja. Ennen taloudellisesti hyvin tärkeän 
muikun kannat ovat romahtaneet Pyhäjärvellä, eikä sitä pääsääntöisesti kalastavia juuri enää ole. Lämpimät 
vedet ovat olleet kohtalokkaita muikkukannalle. 

Pyhäjärvellä ja Pyhäjärvi-instituutilla on ollut paljon hankkeita, joilla on pyritty mahdollistamaan näiden 
kalojen elintarvikekäyttöä. Näiden hankkeiden myötä useampi kalastaja saa elantonsa lähes yksinomaan 
vajaasti hyödynnetyn kalasaaliin kalastuksella. Forsman kertoi myös käynnissä olevista kalahankkeista, joissa 
mm. selvitetään kuoreen jalostuskäyttöön soveltumista sekä muikun ja kuoreen ravinnonhyödyntämistä 
kasvussa.  

Pyhäjärvi-instituutin tiloihin saapui myös Apetitin brändi- ja tuoteryhmäpäällikkö Hanna Pere. Apetit on 
suomalainen suuri elintarvikeyhtiö, joka valmistaa myös erilaisia kalajalosteita. Yritys valmistaa mm. erilaisia 
järvikalatuotteita ja tänä syksynä lanseerattuja Itämeren kalapuikkoja. Pere kertoi esityksessään, että kaikki 
kalatuotteet on otettu todella hyvin vastaan kuluttajien keskuudessa. Menekki on ollut niin hyvää, että 
kalaraaka-ainetta ei ole ollut tarpeeksi saatavilla vastaamaan kysyntään. Tuotteet ovatkin olleet loppu 
kauppojen hyllyiltä aika-ajoin. Tämä ei tietenkään luo luotettavuutta tai pitkäjänteisyyttä toiminnalle, vaan 
aiheuttaa pettymyksiä kuluttajien keskuudessa. Apetit painii samojen ongelmien kanssa kuin kaikki muutkin 
kala-alalla toimivat yritykset. Kalojen saatavuus on sesonkiluontoista ja hyvin paljon riippuvainen keleistä. 
Lisäksi suuri ongelma on logistiikka. Mahdollisia jalostukseen sopivia kalasaaliita saattaisi hyvinkin olla tarjolla 
esim. hoitokalastuksista, mutta saaliit ovat pieniä ja toimijat ovat kaukana toisistaan, jolloin keräily on 
hankalaa ja kallista.  

Tällä hetkellä Apetit hyödyntää mm. Säkylän Pyhäjärven särkikalasaaliita, jotka Kolvaan Kala toimittaa heille 
kalamassan muodossa. He voivat myös hyödyntää heille toimitetut nahattomat kalafileet. Tuotteisiin 
soveltuva raaka-aine pitää aina täyttää sopivat kriteerit, mm. toimitusvarmuus, jäljitettävyys ja laadukas 
kalanliha, jossa ei ole sivumakuja. Hanna Pere kertoi kuinka he muodostavat sopimuksen Apetitin ja 
kalastajan välille, jonka jälkeen he voivat tehdä yhteistyötä ja kalastaja saa toimittaa kalojaan heille.  
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Kuva 2. Tero Forsman vastaanottamassa vierailijoita instituutin tiloihin. 

Pyhäjärvi-instituutilla vierailun jälkeen jatkoimme lyhyen automatkan päähän Säkylän kalasatamaan. 

KOLVAAN KALA www.kolvaankala.fi 

Ryhmämme saapui Pyhäjärven rannalle Säkylän kalasatamaan. Satamassa sijaitsee kalastaja Jouni Aaltosen 
yrityksen, Kolvaan kalan, myymälätilat. Yrityksellä on tuotantolaitos Yläneellä, jossa mm. savustetaan kalaa 
ja tehdään kalamassaa Pyhäjärven särkikaloista. Kalamassaa Kolvaan kala toimittaa mm. Apetitille. Säkylän 
kalasatamassa toimii myös muita kalastajia, mutta niiden määrä vähentynyt huomattavasti. Aaltosen mukaan 
ennen satamaa hyödynsi useampi kymmenen kalastajaa, tällä hetkellä n. 6 kalastajaa. Pyhäjärvelle onkin 
pyritty löytämään uusia kalastajia erilaisten hankkeiden muodossa.  

Aaltonen esitteli rannassa kalustoaan ja kertoi, miten kalastus on sujunut tänä syksynä. Kovat tuulet 
vaikeuttivat kalastusta ja kalat eivät parveutuneet kunnolla. Kuten monelle muullekin kalastajalle, ”talvi pääsi 
yllättämään”. Pyhäjärvi sai jääkannen hyvin aikaisin, joka päätti syyskalastuskauden hyvin lyhyeen. Jouni 
Aaltonen mainitsikin suureksi ongelmaksi kalastuksen sesonkiluonteisuuden, raaka-aineen saatavuus ei ole 
tasaista ympäri vuoden. Lisäksi ongelmaksi on muodostunut työvoiman saatavuus, tämäkin on suurimmaksi 
osaksi sesonkiluonteisuuden syy. Ammattitaitoista työvoimaa ei tahdo saada, kun työtä ei ole tarjolla 
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kokoaikaisesti. Aaltonen esitteli myös sataman tiloista löytyvän uudehkon hankinnan, kalanlajittelukoneen. 
Ryhmän jäseniä kiinnostivat laitteet ja välineistö, joista Aaltonen kertoi mielellään ja näytti videon 
lajittelukoneen toiminnasta. Ryhmän kalastajille jäi varmasti paljon ajatuksia vierailusta. Kalamyymälästä 
halukkaat pääsivät myös ostamaan kalatuliaisia.  

 

Kuva 3. Jouni Aaltonen esittelee kalanlajittelukonetta. 

Säkylän kalasatamasta bussi ja sen kyytiläiset jatkoivat matkaa Uuteenkaupunkiin. Siellä ryhmä majoittui ja 
pääsi vielä kuulemaan paikallisen kalaleaderin, Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmän, 
kuulumisia. 

SELKÄMEREN JA PYHÄJÄRVEN KALATALOUDEN TOIMINTARYHMÄ www.kalaleader.fi 

Opintomatkalle osallistuneet saapuivat Uuteenkaupunkiin ja hotelli Aittarantaan. Siellä paikallisen 
kalaleader-ryhmän aktivaattori, Mika Halttu, piti esityksen. Halttu esitteli tulevan rahoituskauden strategiaa 
ja sen keskeisiä toimintalinjoja. Ryhmän tärkeimmät toimintalinjat tulevalle kaudelle ovat: 1. Uudistuva 
kalatalous 2. Hyvinvointi & osaaminen ja 3. Tulevaisuuden toimintaympäristö. Haltulla on pyrkimys uudistaa 
alueen kalataloutta, heillä on paljon ikääntyneitä kalastajia ja kalastajien kalusto on melko vanhaa. Monet 
pienet kalastusyritykset ovat lopettaneet ja suuret virolaiset toimijat omistavat suuria silakkatroolareita, 
joilla on hallussa suuri osa silakan pyyntiluvista.  
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Alueen kalataloutta leimaa myös tutut merellä tapahtuvaa kalastusta vaivaavat ongelmat, hylkeet ja 
merimetsot. Nämä ovat jo tuttuja ongelmia, mutta niihin on sopeuduttava ja löydettävä uusia ratkaisuja 
kalastukseen ja välineistöön. Tulevalla kaudella kalaleaderin toiminta-alue laajenee useampaan uuteen 
kuntaan. Halttu kertoi, että kuntien sitoutumista ryhmään ei ole ollut vaikea saada. Monet alueen kunnat 
haluavat olla mukana kehittämässä alueen kalataloutta. 

Mika Haltun kanssa keskusteltiin myös menneestä kaudesta ja alueen kalataloudesta. Alueella on paljon 
kalastajia (350), mutta melko vähän aktiivisia 1-ryhmän kalastajia. Merikalastusta vaivaavat ongelmat 
karsivat kalastajia, ja moni onkin lopettanut ammattimaisen kalastuksen. Hylkeiden ja merimetsojen lisäksi 
yksi suuri ongelma on ollut silakoiden heikko kunto. Kalat ovat suhteellisen kookkaita, mutta hyvin laihoja. 
Haltun mukaan silakan ravinto on huonolaatuista, eikä kalat pysty hyödyntämään sitä kovinkaan hyvin. Isolla 
silakalla olisi kyllä kova kysyntä, mutta sitä ei saada tarpeeksi toimitettua. Lisäksi alueen troolarit ovat jo 
melko vanhoja, joiden välineistö on vanhanaikaista. Silakan laatu kärsii, kun välineistö ei ole nykyaikaista. 

Menneellä rahoituskaudella alueen toimintaryhmällä on ollut useita hankkeita (52 kpl). Hankkeiden rahoitus 
ollut muutamasta tuhannesta eurosta lähes 100 000 euroon. Suurimman rahoituksen saanut hanke oli 
hieman vastaava Säkylän Pyhäjärvelle suuntautunut mestari-kisälli-hanke, kuin missä opintomatkan 
osallistujatkin ovat olleet mukana. Heidän hankkeensa kuitenkin epäonnistui koronan vuoksi. Lisäksi 
hankkeeseen osallistujien sitoutuminen hanketoimintaan olisi voinut olla parempi. Haltun kanssa 
keskusteltiin paljon kalatalouden haasteista ja mahdollisuuksista. Paljon värikästä keskustelua saatiin aikaan 
sekä paljon uusia ideoita ja innovaatioita muodostui.  

Ryhmä majoittui hotelli Aittarantaan. Halukkaat osallistuivat omakustanteiselle illalliselle, johon myös Mika 
Halttu lyöttäytyi matkaan. Illan aikana keskusteltiin paljon kala-asioista ja verkostoiduttiin. 

Torstai 2.12. 

Päivä alkoi aamupalalla, jonka jälkeen klo 8.30 lähdettiin kohti Kustavia ja Niemisen Kalastus Oy:n toimitiloja. 

NIEMISEN KALASTUS OY 

Jouni ja Anitta Nieminen kalastavat merellä Kustavin alueella. Heillä on leasing-tyylisellä sopimuksella 
useampi kalastaja töissä aliurakoitsijoina. Kalastajat saavat käyttöönsä vuokraa vastaan Niemisen kalustoa, 
saaliinsa he toimittavat Niemisille. Tällä tavalla uusien kalastajien on helppo päästä aloittelemaan 
toimintaansa, kun kalliita alkuinvestointeja ei tule. Kalastus tapahtuu pääasiassa rysillä (60 kpl pyynnissä) 
keväällä ja syksyllä. Kevätkalastus on suurin sesonki. Talvi kuluu pitkälle uusia rysiä rakentaen ja vanhoja 
korjaillen. Saaliskalat ovat pääasiallisesti vajaasti hyödynnettyjä kaloja (kuore, särkikalat) ja silakka. Saaliin 
Niemiset toimittavat suurimmalta osin Viroon tankkiautolla, jossa kalat käsitellään. Silakkasaaliista he 
toimittavat myös esimerkiksi Länsi-rannikon kalalle. Niemisen kalastajat kalastavat myös pienimuotoisemmin 
verkoilla mm. kuhaa ja ahventa. Suomukalat he toimittavat pääosin Kalaset Oy:lle Uuteenkaupunkiin. 
Jalostustiloina toimii liikuteltava kontti, joka on muutettu käsittelytiloiksi. Jouni Nieminen kertoi, että hylkeet 
ovat ongelma, mutta he pyrkivät löytämään ratkaisuja niihin liittyviin ongelmiin eikä anna niiden häiritä liiaksi 
toimintaa. Isompi ongelma on Jounin mukaan merimetsot, jotka hajottavat kalaparvet rannassa, jolloin 
rysäkalastus vaikeutuu. 

Niemiset ovat kehittäneet jatkuvasti toimintaansa rakennuttamalla uusia veneitä ja laajentamalla 
tuotantotiloja. Veneet Jouni suunnittelee itse ja ne on tehty pääasiallisesti alumiinista ja ovat tasapohjaisia 
ja selkeäpiirteisiä, jolloin rysäkalastus on mahdollisimman nopeaa ja helppoa. Hieman ongelmia on tullut 
rakennuslupien ja muiden kalastajien yhteistyöhaluttomuuden kanssa. Rakennuslupaongelmien vuoksi 
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uusien jalostus- ja kalankäsittelytilojen rakennus on viivästynyt. Nyt luvat ovat kunnossa ja tilojen laajennusta 
aletaan tekemään piakkoin.  

Kuva 4. Jouni Nieminen esittelemässä rysäkalastuksessa käytettävää kalustoa. 

Kuva 5. Teollisuushalliin muokatuissa tiloissa kaluston huolto ja rakennus on helppoa. 
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LÄNSI-RANNIKON KALA OY www.lrk.fi 

Niemisillä vierailun jälkeen saavuimme lyhyen siirtymän jälkeen Taivassalon kalasatamaan, Länsi-rannikon 
kala Oy:n tiloihin. 

Länsi-rannikon kala on perustettu vuonna 1973. Yrityksellä on Taivassalossa yli 8000 m2 suuruiset 
tuotantotilat, toimitusjohtajana Aarne Paesalu. Pakastevarastoja on kuusi, niihin voidaan varastoida 
yhteensä yli 9000 tn kalaa. Yrityksen kolmesta pikapakastus-osastosta yksi toimii vain sivutuotteiden 
pakastuksessa. Osastolla on kolme levypakastinta ja mylly murskausta varten. Tiloissa käsitellään lähes 
yksinomaan silakkaa, josta suurin osa käsitellään fileiksi koneellisesti ja myös käsin. Osa saaliista pakastetaan 
kokonaisena lähinnä venäjän säilyketeollisuudelle. Kokonaisena pakastetaan myös kuoretta, särkeä, ahventa 
ja lahnaa. Loppuosa tuotteista on erilaisia suomukalatuotteita, mutta niiden merkitys on lähes olematon. 
Paikalliset kalastajat toimittavat kalojaan laitokselle, mutta tärkeimmät silakkasaaliin toimittajat ovat suuret 
troolarit, joiden omistaja on sama yritys kuin Länsi-rannikon kalankin. Suurin osa tuotteista menee siis 
vientiin (mm. Venäjälle ja Baltian maihin). Kotimaahan silakkaa menee suurtalouskeittiöihin, jalostajille ja 
jälleenmyyjille.  

 

Kuva 6. Koneellinen silakan fileointikone käytössä. 

Länsi-rannikon kalalla on huomattu sama ongelma kuin mikä tuli ilmi Mika Haltun kanssa keskustellessa, 
silakoiden kunto on heikentynyt. Kalat ovat hyvin laihoja. Tällä hetkellä silakkaa fileoidaan myös 1-
kokoluokan (25–32 kpl/kg) kaloista, kun ennen fileoitiin pääasiassa 0-luokan (18–24 kpl/kg) kalaa. 
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Työntekijöiden saatavuudessa on myös ajoittain ongelmia, tämä johtunee pääasiassa työn 
sesonkiluonteisuudesta. Osan aikaa vuodesta työntekijät ovatkin usein lomautettuna. Ennen lomautuksia 
pyrittiin välttämään työllistämällä henkilöstöä suomukalojen käsittelyllä, mutta nyt yritys on lopettanut 
niiden käsittelyn lähes kokonaan, koska toiminta ei ollut kannattavaa.  

Taivassalon kalasatamasta opintomatkalaisten matka jatkui kohti Paraisia, lounas syötiin matkan varrella. 

AMMATTIOPISTO LIVIA, KALATALOUS- JA YMPÄRISTÖOPISTO www.livia.fi/livia/livian-toimipaikat 

Viimeinen opintomatkan kohde oli Paraisilla ammattiopisto Livian kalatalous- ja ympäristöopistolla. Paikan 
päällä opiston lehtori Arto Katajamäki kertoi opiston koulutuslinjoista (mm. uudesta kalastusmestari 
erikoisammattitutkinnosta, joka on kehitetty paikkaamaan lopetettua iktyonomikoulutusta). Vielä muutama 
vuosi sitten koulutukseen oli vaikea saada nuoria ja opintoryhmät olivatkin melko pieniä. Nyt kiinnostuneita 
opiskelijoita on ollut enemmän ja näyttääkin siltä, että ala on alkanut jälleen kiinnostamaan ihmisiä. Uudet 
koulutuslinjat mahdollistavat myös monipuolisemman tarjonnan ja koulutuksen voi suorittaa helposti myös 
monimuotoisena.  

Kuva 7. Siianmätiä haudontasuppiloissa. 

Koululla pääsimme tutustumaan uudehkoon vesiviljelyn kiertovesijärjestelmään. Viljelytiloihin on rakennettu 
pieni, mutta täysin toimiva kiertovesilaitos. Valitettavasti vesiongelmien vuoksi tällä hetkellä yhtään kalaa ei 
ollut kiertovesialtaissa. Hiekkasuodattimien kanssa on ollut ongelmia, kun savinen vesi on päässyt tukkimaan 
ne, jolloin laitos ei ole toiminut kunnolla. Bakteeriperäiset taudit ovat päässeet täten vaikuttamaan kaloihin 
ja tuotanto on jouduttu keskeyttämään. Tällä hetkellä laitoksella oli vain siian ja kirjolohen mätiä hautumassa. 
Emokalat saadaan koulun omasta kasvatuksesta. Opistolla käytetään hieman enemmän vaihtuvaa vettä 
kierrossa kuin normaalissa kiertovesilaitoksessa, n. 15 % kierrossa olevasta vedestä vaihtuu uuteen, kun 
isommassa laitoksessa tavoitellaan n. 5 % tasoa. Tällä hetkellä veden kulutus on n. 2–5 l/min. Seuraavalla 
kalatalousryhmän ohjelmakaudella mestari-kisälli-hanketta on tarkoitus laajentaa myös vesiviljelyn puolelle. 
Paraisilla sovittiinkin Livian edustajan kanssa alustavasti yhteistyöstä liittyen tulevaan tässä tulevassa 
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hankkeessa. Kävimme tutustumassa koululla myös puuveneenrakennukseen, Paraisilla on mahdollisuus 
suorittaa veneenrakennusalan ammattitutkinto. Koululle tulivat myös Hailia Nordic Oy:n ja Fishcraft Oy:n 
edustajat.  

FISHCRAFT OY www.fishcraft.fi 

Yksi viimeisistä iktyonomikoulutuksen suorittaneista on Lauri Junnila, joka on perustanut yhdessä 
yhtiökumppaninsa kanssa Fishcraft Oy:n. He ovat juuri aloittaneet toimintansa koulun jalostustiloissa. Yritys 
valmistaa kirjolohijerkyä, joka on luotu haastamaan markkinoilla kuivalihaa. Kala kypsennetään ja 
maustetaan, ja sitä voidaan säilyttää huoneenlämpötilassa. Raaka-aineena käytetty kirjolohi on täysin 
kotimaista. Yrityksellä on juuri avattu nettisivut ja ensimmäiset kuluttajapakatut tuotteet saatiin juuri 
valmiiksi. Heillä on mahdollista valmistaa tuhansia paketteja päivässä. Hienoa uutta innovatiivista käyttöä 
kalalle. 

HAILIA NORDIC OY www.hailia.fi 

Michaela Lindström esitteli matkalaisille ja kalakoulun edustajille heidän liikeideaansa ja kertoi hieman 
tulevasta toiminnastaan. Hailia on rakentamassa ensi kesäksi Uuteenkaupunkiin tuotantotilat, joissa on 
tarkoitus valmistaa vajaasti hyödynnetyistä kaloista raaka-ainetta, jota voidaan käyttää kalajalosteissa. 
Ainakin aluksi on tarkoitus käyttää pääasiallisesti silakkaa ja kilohailia, joita tällä hetkellä hyödynnetään aivan 
liian vähän ihmisravinnoksi. Myöhemmin he aikovat todennäköisesti käyttää myös muita kalalajeja. Tärkeä 
osa yrityksen liikeideaa on vesiensuojelu ja Itämeren tilan parantaminen. Michaela ei voinut vielä tarkemmin 
paljastaa teknologiaa ja tuotantotapaa, kun mitään konkreettista ei ole vielä tehty. VTT:n nyhtösilakka on 
ollut suuri innoittaja toiminnalle. Tarkoitus on valmistaa sellaisia tuotteita vajaasti hyödynnetyistä kaloista, 
joita kuluttajien on helppo ja nopea käyttää ruoanlaitossa. Hailia on saanut mukaan mm. suuren 
pääomasijoittajan, ja heillä vahva usko tulevaan toimintaansa. Alkuvuodesta heillä on tarkoitus palkata 
tuotantopäällikkö tulevalle laitokselle.  

 

Kuva 8. Michaela Lindström kertoi heidän yrityksestään. 
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MATKAN YHTEENVETO 

Mestari-kisälli-hankkeen opintomatkan järjestämisessä on ollut paljon haasteita. Korona on vaikuttanut 
mahdollisuuksiin järjestää matka turvallisesti. Matka oli tarkoitus järjestää jo kolme kertaa aiemmin, mutta 
koronatilanne siirsi aina matkaa. Lisäksi oli mietittävä sellainen ajankohta, jolloin kalastajien olisi helpoin 
osallistua reissulle. Kaikille hankkeeseen osallistuneille lähetettiin ajoissa kutsut, mutta vastauksien 
saamisessa kesti melko kauan. Hankkeen koordinaattorin pitikin soitella vielä useammalla henkilölle 
vastausten saamiseksi.  

Tälläkin kertaa koronatilanne vaikutti, moni jätti vastauksen viime hetkiin ja seurasi tilanteen kehittymistä. 
Lopulta matkaan ilmoittautui 9 henkilöä, joista yksi jätti matkan väliin koronatilanteen vuoksi. Lisäksi juuri 
ennen matkaa tulleet kovat pakkaset vaativat kahden osallistujan nopeaa toimintaa rysien poistamiseksi. 
Konerikko matkaa edeltävänä päivänä pakotti ilmoittautuneet jättämään matkan väliin, jotta he saisivat 
pyydykset pois pyynnistä ennen paksuja jäitä. 

Lopulta matkaan lähti 6 osallistujaa, joista kaksi oli hankkeen kisällejä, yksi mestarina toiminut kalastaja, 
koulutuskeskus Salpauksen edustaja ja kaksi hankkeen toiminnasta vastannutta henkilöä. Koronasta 
huolimatta pääsimme vierailemaan kaikissa suunnitelluissa kohteissa. Jokainen kohde oli mielenkiintoinen ja 
antoisa kokemus. Monessa paikassa olisi voinut olla pidemmänkin ajan, mutta aikataulun vuoksi 
vierailuajoista oli pidettävä kiinni. Kaikki saivat matkalla uusia kontakteja ja mahdollisia tulevia 
yhteistyökumppaneita. Opintomatkalla olleita kiinnostivat eritoten muiden kalastajien kalusto ja 
jalostuslaitteet. Lisäksi oli hienoa kuulla muilta kalastajilta, minkälaisia käytännön tapoja heillä on 
kalastuksessa ja siihen liittyvässä toiminnassa. 

Matkan tärkein anti oli verkostoituminen ja mahdollisten yhteistyökuvioiden luonti. On tärkeää, että kala-
alalla toimivat pääsevät tutustumaan muihin alan toimijoihin ja pääsevät näkemään toisten yrittäjien. Myös 
menneiden hankkeiden ja tutkimusten tuloksiin on hyvä päästä tutustumaan. Koronaepidemian myötä 
erilaiset verkostoitumistapaamiset ja vierailut ovat olleet vähissä, mutta on yrittäjien ja hanketoimijoiden 
toiminnan ja jaksamisen kannalta erittäin tärkeää päästä tutustumaan oman toiminta-alueen ulkopuolella 
tapahtuvaan kalatalousalan toimintaan. 
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