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Hankkeen kuvaus

Galicia

Kolme espanjalaista naista on perustanut
Galiciaan yrityksen, jonka tarkoituksena on säilyttää paikallinen perinne kalojen ja äyriäisten
säilömisestä lasitölkkeihin. Yritys myy tuotteitaan herkkukauppoihin.

	
  

ESPANJA

PORTUGALI

Burela on Pohjois-Galiciassa sijaitseva pieni kalastajakylä, jossa
kaloja ja äyriäisiä on jo pitkään säilötty lasipurkkeihin. Käsityönä
tehtävällä purkituksella ei ole kuitenkaan enää entisenlaista merkitystä, ja taito on säilynyt vain harvoilla kylän asukkailla. Vuonna
2012 Nuria ja Nieves olivat molemmat työttöminä kuullessaan, että
he voisivat saada rahoitusta toimintalinjasta 4. Heillä oli ollut
tapana säilöä paikallista valkotonnikalaa sukulaisilleen ja ystävilleen, ja he päättivätkin ottaa yhteyttä paikalliseen FLAG-ryhmään,
joka auttoi heitä muuttamaan ajatuksen paikallisista kalasäilykkeistä innovatiiviseksi ja kannattavaksi liiketoiminnaksi.

Hankkeessa yritykselle hankittiin tilat ja varustettiin ne muun
muassa uuneilla, jääkaapeilla, tölkkien steriloinnissa käytettävällä
paineastialla ja työtasoilla, joiden avulla voidaan käsitellä ja purkittaa suuria määriä paikallisia kalastustuotteita. Hankkeen vetäjät
saivat myös tukea oman yrityksensä, Curricanin, perustamiseksi.
FLAG-ryhmä auttoi heitä myös aloittamaan yhteistyön kunnan
kanssa, jolta he saivat lisää apua työterveys- ja työturvallisuusvaatimusten noudattamiseksi. Hankkeen kolmas kumppani oli markkinoinnin asiantuntija, jonka avulla kehitettiin 15 käsintehtyä tuo	
   tetta: ensimmäisenä vuonna tuotteita oli kahdeksan (mm.
oliiviöljyssä säilötty valkotonnikala), ja toisena vuonna kehitettiin vielä seitsemän uutta tuotetta, kuten oliiviöljyssä säilötty mustekala. Kolmannen hankekumppanin markkinointiosaaminen oli keskeisen tärkeää: sen avulla
yritys sai tuotteitaan useisiin myymälöihin. Nykyisin Curricanin tuotteita myydään Galician herkkumyymälöissä
sekä erikoisliikkeissä ja tavarataloissa eri puolilla Espanjaa: esimerkiksi Madridissa, Asturiasissa, Huelvassa,
Bilbaossa, Alicantessa ja Barcelonassa.
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Tärkeimmät opetukset
>> Merkitys FARNET-sivuston teemojen kannalta: Kalastustuotteiden arvon lisääminen, yritystoiminnan
tukeminen, uudet kalastustuotteet
>> Tulokset: Hankkeen tuloksena perustettiin uusi yritys ja kehitettiin 15 uutta kalasäilyketuotetta. Curricanin
tuotanto ja myynti ovat kasvaneet tasaisesti yrityksen perustamisen jälkeen: vuonna 2012 myytiin 2 100 tuoteyksikköä, vuonna 2013 – eli ensimmäisenä kokonaisena toimintavuonna – 11 500 tuoteyksikköä ja vuonna
2014 jo yli 15 000 tuoteyksikköä. Yrityksen liikevaihto oli ensimmäisenä kokonaisena toimintavuotena 65 000
euroa ja toisena vuotena 75 000 euroa. Tämä on johtanut kahden uuden kokoaikaisen ja kahden osa-aikaisen
työpaikan luomiseen heinäkuusta lokakuuhun ulottuvalla tonnikalan pyyntikaudella.
Tulosten ja markkinoille pääsyn innostamat hankkeen vetäjät ovat jo tutkineet mahdollisuutta saada tuotteensa kansainvälisille markkinoille. He allekirjoittivat vuoden 2014 lopulla sopimuksen säilyketuotteidensa
viennistä Meksikoon.
>> Siirrettävyys: Tämäntyyppinen hanke voidaan siirtää muille rannikkoalueille, joilla on vahvat kalaruokaperinteet
ja joilla naisia kannustetaan yrittäjyyteen. Hankkeen kokemuksista voi olla hyötyä muille naisille, jotka haluavat
kehittää paikallisten olojen ja perinteiden mukaisia uusia jalostettuja kalastustuotteita. Tuotteen menestyksellinen saaminen markkinoille edellyttää kuitenkin ehdottomasti aiempaa tuotekehitys- ja markkinointiosaamista.
>> Loppukommentti: Currican on hyvä esimerkki siitä, miten pienimuotoisissa hankkeissa voidaan toimintalinjan
4 sekä neuvonnan ja oikeanlaisen osaamisen avulla säilyttää paikallinen perinne ja kehittää sen pohjalta uusia
kalastustuotteita markkinoille.

Kokonaiskustannukset ja EKTR: n rahoitusosuus
Hankkeen kokonaiskustannukset: 53 165 €
>> EKTR: n toimintalinja 4: 23 909 €
>> Kansallinen/alueellinen yhteisrahoitus: 7 965 €
>> Yksityinen rahoitus: 21 291 €

Hankkeen tiedot
Nimi: Currican: säilyketuotteita käsityönä
Kesto: elokuu 2012 – maaliskuu 2013
Tapaustutkimuksen ajankohta: tammikuu 2015
Hankkeen vetäjä
Conservas Currican S.L.
currican@conservascurrican.es | +34 982 596 484 / +34 627 422 685 | www.conservascurrican.es
FLAG-ryhmää koskevat tiedot
Mariña Ortegal FLAG, Galicia, Spain
gac1@accioncosteira.es | +34 982 563 355 | www.accioncosteira.es/?q=node/121
Mariña Ortegalin FLAG-ryhmä – 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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