Hanketiivistelmä
Nuoria merikalastusammatteihin
FLAG: Cornwall ja Scillynsaaret
Newlyn, Cornwall,
Yhdistynyt kuningaskunta

YHDISTYNYT
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Hankkeen kuvaus
Cornwallissa (Yhdistyneessä kuningaskunnassa)
järjestetty koulutus osoittaa, että FLAG-ryhmät
voivat tukea ammattitaidon hankintaa ja palauttaa nuorten kiinnostuksen kalastukseen. Kurssin
jälkeen 19 työtöntä nuorta on saanut työtä kalastuksen tai siihen liittyvien elinkeinojen parista.

Cornwall ja
Scillynsaaret

Ikääntyvästä työvoimasta ja nuorten vähäisestä kiinnostuksesta huolimatta kalastusala kehittyy ja edellyttää uusia
ammattitaitoja. Se tarjoaa myös uusia työtilaisuuksia seuraavalle ammattikalastajasukupolvelle. Cornwallin ja
Scillynsaarten FLAG-ryhmä on rahoittanut yhdessä vähäosaisia nuoria auttavan hyväntekeväisyysjärjestön kanssa
kurssikokonaisuuden, jolla nuoria houkutellaan töihin kalastusalalle sekä kala- ja äyriäisruokapalveluihin.
Kala- ja äyriäistuotteista vastaava Yhdistyneen kuningaskunnan Seafish-virasto on hyväksynyt tämän kolmen viikon
pituisen kaupallisen kalastuksen johdantokurssin, joka tarjoaa osallistujille perustaidot ja ‑tiedot turvallisesta ja
tehokkaasta merikalastuksesta. Kurssin aluksi järjestetään maissa kahden viikon koulutusjakso, jonka aiheina ovat
turvallisuus, varusteiden, saaliin ja aluksen käsittely, verkonpaikkaus, navigointi sekä köydet ja solmut. Sen jälkeen on
viikon pituinen pakollinen perusturvallisuuskurssi, jossa käsitellään meripelastusta, palontorjuntaa, ensiapua sekä
työterveyttä ja ‑turvallisuutta ja johon sisältyy kalastusalusten vakavuutta koskeva Seafish-viraston peruskurssi.
Padstow Seafood Schoolin järjestämällä kala- ja äyriäisruokakurssilla tarjotaan lisää tietoja ja taitoja nuorille, jotka
olivat kiinnostuneita työskentelemään maissa kalastuksen tai kala- ja äyriäisruokien valmistuksen parissa.
Hanke on tarkoitettu työttömille nuorille, ja se toteutetaan yhdessä paikallisten työvoima- ja sosiaalipalvelukeskusten kanssa. Asiasta kiinnostuneet nuoret saavat
johdantokurssilla perustiedot kalastuksesta sekä mahdollisuuden parantaa ansioluetteloitaan ja valmiuksiaan
menestyä työhaastattelussa, jotta työpaikan löytäminen
olisi helpompaa. Kaupallista kalastusta käsittelevän kurssin vetäjät ovat päteviä Seafish-viraston kouluttajia,
joista moni joko toimii tai on aikoinaan toiminut kalastajana. Näin osallistujat saavat hyvän käsityksen kalastajien
elämäntavasta ja elinkeinoon liittyvistä sosiaalisista
näkökohdista. Suora yhteys kalastusalusten kippareihin
parantaa myös heidän työllistymismahdollisuuksiaan.
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Tärkeimmät opetukset
>> Merkitys FARNET-sivuston teemojen kannalta: Yhteisöt, alan hallinto, perinteet.
>> Tulokset: Kalastusta käsittelevä kurssi on järjestetty kahdesti Newlynissä, joka on kalatalouden keskus ja
Cornwallin suurin toiminnassa oleva kalastussatama. Kurssi järjestettiin kolmannen kerran Looessa, jolloin
yhteensä 36 (16–25-vuotiasta) työtöntä nuorta sai mahdollisuuden osallistua kurssille. Yhdeksän osallistujaa
löysi kurssin jälkeen työpaikan. Heistä kahdeksan palkattiin paikallisten kalastusalusten miehistöön ja yksi
sai työpaikan kalahallista. Neljättä kurssia valmistellaan parhaillaan Newlynissä.
Kala- ja äyriäisruokakurssi järjestettiin Padstowssa. Siihen osallistui kaksitoista nuorta, joista kymmenen on
saanut työpaikan kurssin jälkeen.
>> Siirrettävyys: Ammattitaidon puute ja ikääntyvä työvoima ovat yleisiä ongelmia monilla eurooppalaisilla kalastusalueilla. FLAG-ryhmät voivat tarjota apua koulutukseen ja ammattitaidon hankintaan osarahoittamalla innovatiivisia koulutusohjelmia joko julkisten koulutuselinten (kuten oppilaitosten ja korkeakoulujen) tai voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden tai hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa solmituissa kumppanuuksissa.
>> Loppukommentti: Tällaisilla hankkeilla voidaan auttaa kalastusta säilymään kiinnostavana ja tuottavana elinkeinotoimintana rannikkoyhteisöissä. Koulutus- ja opetustarjonta on kuitenkin ehdottomasti muokattava siten,
että se vastaa kohdeyleisön erityistilanteita ja ‑odotuksia. Cornwallissa kurssilaisille tarjottiin suppea mutta
intensiivinen koulutuspaketti, jonka avulla he hankkivat lyhyessä ajassa motivaatiota, tietoa ja taitoa.

Kokonaiskustannukset ja EKTR: n rahoitusosuus
Hankkeen ensimmäisen kierroksen kokonaiskustannukset (kaksi Newlynissä järjestettyä kaupallisen kalastuksen koulutustilaisuutta): 69 500 €
> EKTR: n toimintalinja 4: 38 900 € > Kansallinen yhteisrahoitus: 12 970 € > Yksityinen rahoitus: 17 630 € (West
Cornwall Youth Trust ja Princes Trust ‑säätiöt)
Hankkeen toisen kierroksen kokonaiskustannukset (Looessa järjestetty kaupallisen kalastuksen koulutustilaisuus, Newlynissä järjestettävän uuden koulutustilaisuuden valmistelu sekä Padstowissa järjestetty koulutustilaisuus
kala- ja äyriäisruokapalveluista): 99 900 €
> EKTR: n toimintalinja 4: 74 925 € > Kansallinen yhteisrahoitus: 24 975 €

Hankkeen tiedot
Nimi: Nuoria kaupallisen merikalastuksen ammatteihin
Kesto: Syksy 2012 – kevät 2013
Tapaustutkimuksen ajankohta: Elokuu 2014
Hankkeen vetäjä:
Cornwallin ja Scillynsaarten FLAG-ryhmä ja Seafood Cornwall
http://www.seafoodcornwall.org.uk/
FLAG-ryhmää koskevat tiedot		
Chris.Ranford@cornwallrcc.org.uk | +44 1872 243559
http://www.cornwallrcc.org.uk
CornwallandIslesofScillyFLAGfactsheet

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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