Hanketiivistelmä
Nuoria houkutellaan ammattikalastajiksi
FLAG: Etelä-Suomi
Etelä-Suomi

Hankkeen kuvaus

RUOTSI

33-vuotias Tanja on nykyään menestyvä kalastaja ja yrittäjä, joka myy tuoretta kalaa ja kalajalosteita suoraan kuluttajille. Tämän mahdollisti
nuorille kalastajille tarkoitettu oppisopimushanke ja FLAG-ryhmän tuki paikallisen kalastuselinkeinon kehittämiseksi.

SUOMI
FLAG:
Etelä-Suomi

VENÄJÄ

		
Kalastajien ikääntyminen on yksi pienimuotoisen rannikko- ja sisävesikalastuksen suurimpia haasteita Suomessa.
Esimerkiksi Etelä-Suomen FLAG-alueella on enää vain 110 kokopäivätoimista kalastajaa, ja heistäkin kaksi kolmannesta jää eläkkeelle lähivuosina. Samaan aikaan noin kaksi kolmannesta Suomessa syödystä kalasta tuodaan ulkomailta, vaikka paikalliset kannat ovat terveitä ja kotimaisella kalalla on kysyntää. Nuorten houkutteleminen ammattikalastajiksi onkin FLAG-ryhmän erityisen tärkeä painopiste. Åkerfelts Fisk, Löparön saarella
Sipoon saaristossa toimiva kalastusalan perheyritys, sai FLAG-tukea, kun kalastaja Kurt Åkerfelt oli jäämässä
eläkkeelle, mikä olisi tarkoittanut taas yhden kalastusyrityksen lopettamista alueella.
Etelä-Suomen FLAG-ryhmän (ESKO) tuella Kurt Åkerfeltin tytär Tanja osallistui viiden muun nuoren kalastajan
kanssa mestari–kisälli-hankkeseen, jossa nuoret saivat käytännön oppia kokeneilta kalastajilta. Koulutus tarjosi
Tanjalle tilaisuuden opetella kalastus- ja jalostustekniikoita käytännössä ja aidossa työympäristössä. Hän sai
myös paljon tietoa kalastusaluksista ja tukea erityisten kehitystarpeiden kartoittamiseksi isänsä yrityksessä,
jonka toimintaa hän oli aikeissa jatkaa.
Hankkeen seuraavassa vaiheessa kalastajaharjoittelijat saivat neuvoja yritystoimintaan liittyvien tukien
hakemisessa. Niiden kannustamana Tanja esitti FLAGryhmälle hanke-ehdotuksen saadakseen rahoitusta
laitteille, joita tarvittaisiin isän kalastusyrityksen
myynnin lisäämiseksi. Hän tarvitsi muun muassa kylmälaitteen voidakseen myydä kalaa liikkuvasta myyntivaunusta markkinoilla ja kalatoreilla, joissa riittävä
jäähdytysteho on välttämätön.
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Tärkeimmät opetukset
>> Merkitys FARNET-sivuston teemojen kannalta: lisäarvoa kalastustuotteisiin, kulttuuri ja yhteiskunta, nuoriso, naiset kalastusalalla.
>> Tulokset: FLAG-ryhmä on onnistunut yhdistämään kaksi erityyppistä hanketta: nuorten aloittelevien kalastajien koulutushankkeen ja yritysinvestointihankkeen, jossa 2 397 € julkista rahoitusta täydensi 5 593 € yksityinen investointi.
Tämän ansiosta nuori nainen sai hankittua tarvittavat taidot ja itseluottamuksen ryhtyäkseen ammattikalastajaksi ja jatkaakseen isänsä yritystoimintaa. Samalla vältettiin paikallisen kalastusyrityksen katoaminen.
Tanja tekee nyt töitä täysipäiväisesti: hän kalastaa kuusimetrisellä avoveneellä ja jalostaa ja markkinoi saaliinsa sisarensa ja aviomiehensä avustuksella. Paikallista ja terveellistä ruokaa suosivan trendin ansiosta heidän maustetut silakkaherkkunsa, savustettu lohensa ja kalapihvinsä myyvät erityisen hyvin. Lisäksi kylmälaiteinvestointi on auttanut Tanjaa markkinoimaan tuotteitaan laajemmalla alueella Etelä-Suomessa, koska hän
saa pidettyä kalan tuoreena myyntipaikoilla koko päivän. Yrityksen liikevaihto onkin lisääntynyt 50 prosenttia sen jälkeen, kun Tanja otti sen hoitaakseen.
>> Siirrettävyys: Tällainen”suppilotekniikka”, jossa valmiuksien kehittäminen ja verkostoituminen yhdistyvät yrityskohtaisiin investointeihin, on helposti siirrettävissä muille kalastusalueille ja toiminta-aloille. Yritystoiminnan
kannattavuuden lisääminen on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi houkutella nuoria jatkamaan ammattikalastusta. Kohdennettu koulutus tarjoaa lisäksi nuorille taidot, joita he tarvitsevat päästäkseen heti vauhtiin.
>> Loppukommentti: Tanjan menestys on esimerkki siitä, että nuoria voidaan kannustaa jatkamaan kalastusperinteitä ja kehittämään niistä kestävää taloudellista toimintaa.

Kokonaiskustannukset ja EKTR: n rahoitusosuus
Yritysinvestointihanke
kokonaiskustannukset: 7 990 €

Kurssi kuudelle nuorelle kalastajalle
kokonaiskustannukset: 49 000 €

>> EKTR: n toimintalinja 4: 1 030,71 €

>> EKTR: n toimintalinja 4: 18 963 €

>> Kansallinen yhteisrahoitus: 1 366,29 €

>> Kansallinen yhteisrahoitus: 25 137 €

>> Yksityinen rahoitus: 5 593 € omarahoitus.

>> Yksityinen rahoitus (alueellinen kalastajayhdistys
Nylands Fiskarförbund ja yksittäiset kalastajat): 4 900 €

Hankkeen tiedot
Nimi: Nuoria houkutellaan ammattikalastajiksi
Kesto: syyskuu 2013 – heinäkuu 2014 | Tapaustutkimuksen ajankohta: toukokuu 2014
Hankkeen vetäjä
Tanja Åkerfelt / Åkerfelts Fisk | Sandkilenintie 150, 06880 Kärrby, Suomi
tanja@akerfeltsfisk.fi | +358 50 591 4386 | http://www.akerfeltsfisk.fi
Video Tanjan isästä, joka esittelee kuhan talvikalastusta
FLAG-ryhmän tiedot:
Etelä-Suomen FLAG-ryhmä (ESKO) | esko.taanila@seprat.net | +358 40 508 5784 | www.seprat.net | FLAG-tiedote

Toimittaja: Euroopan komissio, Meri- ja kalastusasioiden pääosasto, pääjohtaja.
Vastuuvapauslauseke: Vaikka meri- ja kalastusasioiden pääosasto vastaakin asiakirjan koko tuotannosta, se ei ole vastuussa asiakirjan sisällöstä eikä takaa tietojen
oikeellisuutta.
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