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Opintomatka peruuntui korona-epidemian takia, mutta alla 
kerrotaan lyhyesti matkan järjestelytöiden etenemisestä ja 
hankkeelle syntyneistä kustannuksista. 

1 HANKKEEN TAUSTAA 
 

Ehdotus opintomatkasta Trondheimin kalastusmessuille tuli Saaristomerellä toi-
mivilta ammattikalastajilta. Hyvin harvalla kalastajalla on ollut mahdollisuus 
osallistua näille messuille, jotka ovat yksi maailman suurimmista kalastusalan 
tapahtumista. Messuilla on ollut viime vuosina yli 500 näytteille asettajaa. Vuo-
den 2020 messuille odotetaan 19 000 vierailijaa 60 maasta. 
 
Myös Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmän alueella oli kiin-
nostusta Trondheimin opintomatkaan. Ryhmien kalatalousaktivaattoreiden en-
nakkotiedustelujen mukaan yhteensä 20-30 kalastajaa oli lähdössä mukaan 
matkalle.  
 
Opintomatkalle ei löytynyt muuta järjestäjää. Saaristomeren aktivaattori vei eh-
dotuksen kalatalousryhmän kokoukseen 15.11.2019. Ohjausryhmä päätti eh-
dottaa ryhmää hallinnoivalle Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry:lle 
(ISB), että yhdistys järjestäisi opintomatkan Trondheimin kalastusmessuille 
vuonna 2020 ja hakisi siihen rahoitusta Saaristomeren kalatalousryhmän rahoi-
tuskehyksestä. ISB voi päätöksensä mukaisesti hakea rahoitusta hallin-
noimansa kalatalouden toimintaryhmän kehyksestä silloin, kun hanke 
katsotaan tärkeäksi eikä sille löydy muuta hakijaa. ISB päätti kokouksessaan 
26.11.2019 hakea matkalla rahoitusta kalatalousryhmän esittämällä tavalla. 

2 HANKKEEN TAVOITTEET 
 

Hankkeen tavoitteena oli järjestää Saaristomeren ja Selkämeren kaupallisille 
kalastajille mahdollisuus valmiiksi organisoituun ja kohtuuhintaiseen matkaan 
Trondheimin kalastusmessuille. Yksityiskohtaisempana tavoitteena oli kalasta-
jien tiedon ja ammattiosaamisen lisääminen sekä verkostoituminen. 

3 HANKKEEN ORGANISAATIO 
 

Hanketta hallinnoi Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry. Kalatalous-
aktivaattori Maria Saarinen toimi hankkeessa osa-aikaisena projektipäällikkönä. 
Hankkeelle ei perustettu ohjausryhmää. 
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4 HANKKEEN RAHOITUS 
 

I samma båt – Samassa veneessä rf ry jätti hankkeen rahoitushakemuksen 
Hyrrään 9.12.2019. Koska hakija oli kalatalousryhmää hallinnoiva Leader-yh-
distys, kalatalousryhmä ei antanut hakemuksesta lausuntoa, vaan tarkoituksen-
mukaisuusharkinnan suoritti ELY. 

   
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätös saatiin 26.2.2020. Hankkeelle myön-
nettiin hakemuksen mukaisesti 26 292 euron avustus toimenpiteestä III Paikal-
liset kehittämishankkeet. Myönnetty avustus oli 53,87 prosenttia hyväksyttyjen 
kustannusten kokonaismäärästä (48 805 €). Hankkeen yksityinen rahoitus oli 
tarkoitus kattaa kokonaan osallistumismaksuilla (Viite: MMM:n ohje osallistu-
mismaksuista yksityisenä rahoituksena).  
  
Kalastusmessujen peruunnuttua korona-epidemian takia hanke päätettiin kes-
keyttää. Hankkeen lopulliset kustannukset olivat 7 357,79 euroa (katso kohta 
5.2.). Hankkeen omarahoitusosuuden piti koostua osallistumismaksuista. 
Koska opintomatka peruuntui, kustannukset haetaan maksuun 100 prosentti-
sesti. 

5 KUVAUS HANKKEEN TOTEUTUKSESA 
 

5.1 Valmistelu ja tiedottaminen 
 

Projektipäällikkö aloitti matkajärjestelyt joulukuussa 2019 varaamalla lennot ja 
majoituksen sekä kuljetukset Suomessa ja Norjassa. Matka-agenttina toimi Oy 
Kilroy Finland Ab, jonka kautta ostettiin lentoliput, hotellit ja kuljetukset Nor-
jassa. Ennakkomaksu, á 200 € / matkustaja, maksettiin 2.1.2020. Varausehto-
jen mukaisesti ennakkomaksu oli kulu, jota ei palautettaisi, vaikka matka 
peruuntuisi.  
 
Liput Ålesundin satamakierrokselle ostettiin 11.3.2020 Coastal Cruises -nimi-
seltä yritykseltä. 
 
Lentokenttäkuljetukset Suomessa varattiin Interkuljetus Oy:ltä.  

 
Kaupallisia kalastajia tiedotettiin matkasta sähköpostitse maaliskuussa. Tiedote 
sisälsi alustavan matkaohjelman ja ilmoittautumisohjeet, ja myös korona-tilan-
teen aiheuttamasta epävarmuudesta tiedotettiin. Tiedote liitettiin myös Saaris-
tomeren kalatalouden toimintaryhmän Facebook -sivuille ja verkkosivuille 
https://www.sameboat.fi/leader-samassa-veneessa/kalatalousryhma/opinto-
matka-trondheimin-kalastusmessuille/. 

 
Alustava matkaohjelma liitteenä 1. 
 
 

 

https://www.sameboat.fi/leader-samassa-veneessa/kalatalousryhma/opintomatka-trondheimin-kalastusmessuille/
https://www.sameboat.fi/leader-samassa-veneessa/kalatalousryhma/opintomatka-trondheimin-kalastusmessuille/
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5.2. Messujen peruuntuminen 
 

Yhteyshenkilömme Norjassa, Jan-Erik Indrestrand ilmoitti 27.4., että kalastus-
messut on päätetty peruuttaa korona-epidemian takia. Messut järjestettäisiin 
seuraavan kerran kahden vuoden kuluttua 2022. 
Matkavarausehtojen mukaan Kilroy Oy:n varaus oli peruttava 17.6.2020 men-
nessä, jotta meille ei tulisi muita kuluja kuin maksamamme ennakkomaksu. 
Päätimme odottaa peruutuksen kanssa 15.6. saakka, jolloin Norja oli ilmoittanut 
päättävänsä rajojen avaamisesta. Jos rajat olisi edelleen pidetty suljettuna, oli-
simme ehkä välttyneet myös ennakkomaksun menetykseltä. Norja kuitenkin il-
moitti avaavansa rajat. Peruutimme matkan 16.6. tiedusteltuamme ensin myös 
mahdollisuutta siirtää matka vuodelle 2022, mikä ei onnistunut. Kilroy Oy:lle 
maksettua ennakkomaksua ei palautettu (liite 2 sähköpostikeskustelu Maria 
Saarinen / Jenni Muikku). Tästä tuli hankkeelle 6 000 € kustannus. 

 
Coastal Cruises palautti satamakierrosmaksun 15.6.2020.  

 

5.3 Päätös hankkeen lopettamisesta 
 

Kalatalousryhmän ohjausryhmä keskusteli eri vaihtoehdoista kokouksessaan 
2.9. Vaihtoehdot olivat: 
 
1. haemme hankkeelle jatkoaikaa ja lisärahoitusta, ja osallistutaan vuoden 

2022 messuille 
 

2. päätetään hanke, ja tehdään maksuhakemus. Hankkeeseen sidotut rahat 
(n. 20 000 €) vapautetaan kalatalousryhmän käyttöön. Jos näyttää siltä, että 
vuoden 2022 messut ovat mahdolliset ja lähtijöitä vielä on, haetaan rahoi-
tusta uuden kauden rahoista.  

 

Koska messujen toteutuminen on koronan vuoksi epävarmaa myös vuonna 
2022, ohjausryhmä päätti yksimielisesti esittää hanketta hallinnoivalle I samma 
båt – samassa veneessä rf ry:lle, että hanke päätetään (vaihtoehto 2) (liite 3 
pöytäkirjanote § 3). 
 
I samma båt – samassa veneessä rf ry käsitteli ohjausryhmän esityksen halli-
tuksen kokouksessa 14.10., ja päätti päättää hankkeen esityksen mukaisesti 
(liite 4, pöytäkirjanote § 6). 
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                    LIITE 1 
 
OPINTOMATKA TRONDHEIMIN KALASTUSMESSUILLE JA LÄHIALUEEN KALATALOUTEEN  

Matkaohjelma 

 

Maanantai 17.8. 

09.40 Inter Kuljetus Oy:n bussi lähtee Porin Tikkulan ABC-asemalta 

10.30 Rauma, ABC Kortela 

11.00 Laitila, linja-autoasema 

12.00 Kaarina, kaupungintalon P-paikka Oskarinkatu 4 

12.45 – 13.15 Salo, ABC Piihovi 

n. 15.15 saapuminen Helsinki-Vantaan lentokentälle 

17.20 – 17.55 Lento Helsinki - Oslo (aika Norjassa -1 h) 

19.45 – 20.35 Lento Oslo – Trondheim 

Bussikuljetus hotellille, noin 38 km. Quality Hotel Panorama sijaitsee Trondheimiin vievän 

moottoritien varrella, noin 7 kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Hotellin vieressä on 

Supermarket Rema 1000 Tiller, joka on avoinna 7 – 23. 

 https://www.nordicchoicehotels.fi/hotellit/norja/trondheim/quality-hotel-panorama/ 

 

Tiistai 18.8. 

6.00 – 9.00 Aamiainen  

Omatoiminen siirtyminen messupaikan ja hotellin välillä oman aikataulun mukaisesti. Metro-

bussi 1 kulkee keskustaan hotellin vieressä olevalta Tillerterminalenista noin 10 minuutin vä-

lein. Matka messuja lähinnä olevalle pysäkille, Studentersamfundet 1, kestää n. 15 min. Siitä 

on messupaikalle n. 1 km kävely. Edestakaiset bussiliput hankkeen puolesta. 

Jos mieluummin käytätte taksia omakustanteisesti, hinta hotellilta messupaikalle on noin 30 

euroa / 1-4 henkilöä. 

Messuaikataulua ei ole vielä julkaistu, mutta aikaisempina vuosina avaus klo. 9.00.  

Messupaikan osoite: Trondheim Spektrum, Klostergata 90 

illalla Järjestetään yhteinen illallinen, mikäli kiinnostusta on 

 

  

https://www.nordicchoicehotels.fi/hotellit/norja/trondheim/quality-hotel-panorama/
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Keskiviikko 19.8. 

6.00 –  Aamiainen 

Esitelmä hylkeenmetsästyksestä ja hylkeen kestävästä hyödyntämisestä Pohjois-Norjassa ja 

Grönlannissa / Andreas Hoffman, Arctic Culture Club 

 Bussi alueen kalatalouskohteisiin (kalasatama, paikallisia kalastajia ja aluksia, kalatukkukauppa 

ym.). Paikat varmistuvat myöhemmin, kun tiedetään, onko sesonki alkanut, ja mitä on meneil-

lään ja missä! 

 Lounas 

n. 14.00 Bussi Trondheim – Ålesund (290 km, 5 - 6 h). Matkan varrella kaksi lauttamatkaa 

Majoittuminen Quality Hotel Ålesund 

 https://www.nordicchoicehotels.fi/hotellit/norja/alesund/quality-hotel-alesund/ 

illalla Järjestetään yhteinen illallinen, mikäli kiinnostusta on 

 

Torstai 20.8. 

6.30 -  Aamiainen 

aamulla Kävellään Ålesundin kalasatamaan n. 500 m hotellilta. Yhteyshenkilömme ei voinut varmuu-

della sanoa, onko sesonki alkanut, mutta jos on, voimme nähdä isompia troolareita ja kalasta-

jia. Aikataulu tarkentuu lähempänä ajankohtaa! 

10.30 – 13.10 Ålesund Expressboat Terminal Skateflukaia (kalasataman ja hotellin välissä). Venematka Sunn-

møren saariston satamiin express-aluksella Ålesund – Hamnsund – Lepsøy – Haramsøy – 

Fjørtofta - Harøy – Ålesund   

 https://www.visitalesund.com/things-to-do/coastal-experience-p1723913 

iltapäivä Omaa aikaa Ålesundissa 
Museoista kiinnostuneille: Kalastusmuseo noin 2 km päässä hotellilta, avoinna klo. 16 saakka. 
Omakustanteinen, sisäänpääsymaksu n. 6 € 
http://sunnmore.museum.no/english/fisheries-museum/ 

 
illalla Järjestetään yhteinen illallinen, mikäli kiinnostusta on 

 

Perjantai 21.8.  

6.00 - Aamiainen 

7.00 Bussikuljetus lentokentälle, noin 17 km  

9.15 – 10.05 Lento Ålesund - Oslo 

14.15 – 16.40 Lento Oslo - Helsinki 

 Inter Kuljetus Oy:n bussikuljetus välietappien kautta Poriin 

https://www.nordicchoicehotels.fi/hotellit/norja/alesund/quality-hotel-alesund/
https://www.visitalesund.com/things-to-do/coastal-experience-p1723913
http://sunnmore.museum.no/english/fisheries-museum/
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Matkalle otetaan mukaan max 30 henkilöä (arviolta Saaristomereltä 20 ja Selkämereltä 10). Etusijalla ovat 

1-ryhmän kaupalliset kalastajat, mutta viranomaisen linjauksen mukaisesti kalastajahinnalla pääsevät myös 

2-ryhmän kalastajat sekä troolareiden miehistöön kuuluvat (oltava voimassa oleva työsopimus troolarin 

kanssa). 

Hotelleista on varattu 10 kpl 2-hengen huoneita ja 10 kpl 1-hengen huoneita. 

Saaristomeren sekä Selkämeren ja Pyhäjärven toimintaryhmät tukevat omien toimialueidensa kalastajien 

matkakustannuksia. 

 

 

Hinta / kalastaja   2-hengen huoneessa 400 € 

Hinta / kalastaja   1-hengen huoneessa 590 € 
 

 

Kalastajahinnat sisältävät ohjelmassa mainitut lennot, bussikuljetukset ja Trondheimin paikallisbussiliput, 

hotelliyöpymiset aamiaisineen sekä pääsyliput messuille ja Ålesundin venematkalle. 

Ilmoittautumiset Maria Saariselle 0400 260 094 tai maria.saarinen@sameboat.fi viimeistään 30.4.2020. Il-

moittautumisajan päätyttyä jäljellä olevat paikat myydään elinkeinokalatalouden muille toimijoille. 

 

Jätä ilmoittautuessasi seuraavat tiedot: 

- osallistujan nimi (siten kuin se on passissa) 

- laskutusosoite 

- oletko 1- vai 2-ryhmän kaupallinen kalastaja tai troolarin miehistöä 

- huone yhdelle vai kahdelle sekä mahdollinen huonekaveri 

 

 

 

Maria Saarinen            Mika Halttu 

Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmä           Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmä 

 
 

 

mailto:maria.saarinen@sameboat.fi

