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YLEISTÄ
Valtakunnalliset ammattikalastusmessut toteutettiin 30.-31.8.2019 Kalatalous- ja ympäristöopistolla,
Paraisilla. Messujen ohessa järjestettiin Kalatalousseminaari.
Tapahtuma kokosi yhteen ammattikalastajia ja kalatalousalan toimijoita neuvonnan, hallinnon, koulutuksen
ja ammattijärjestöjen sektoreilta. Messuilla esiteltiin ammattikalastajan työhön liittyvää tekniikkaa,
laitteistoa, välineistöä, tarvikkeita, vaatetusta, palveluita ja konsepteja. Alan nykyhetken haasteita sekä
tulevaisuuden näkymiä käsiteltiin messuilla järjestetyssä kalatalousseminaarissa, jossa kuulijoita oli noin 50.
Kansainvälisenä vieraana Virosta Harjun kalatalousyhdistys paikallisine ammattikalastajineen, noin 30
henkilöä.
Kävijämäärä perjantaina 30.8. pysäköinnin valvonnan arvion mukaan 250 ihmistä ja lauantaina 31.8. 200
ihmistä. Messujen kävijätavoitteesta jäätiin odotettua pienemmälle. Tähän saattoi vaikuttaa useat eri
tapahtumat samaan aikaan lähialueilla, muinaistulien yö sekä erittäin lämmin ja aurinkoinen sää.

Messuilla olleet näytteilleasettajat:
Solumuovi Oy, Seppo Luoma ja Pasi Puranen, Kuukan perinnerysä, Merinorpat Oy, MG Trading (särjen
fileointilinjasto), Finnvacum, Solotop, Maria Saarinen (Saaristomeren kalatalousryhmä)
Mika Halttu (Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalousryhmä), Iiro Majuri (Perämeren rannikon
kalatalousryhmä), Janne Ruokolainen (Sisä-Suomen kalatalousryhmä), Kustaktionsgruppen i Österbotten
Wekekatiskat, Länsi-Suomen kalatalouskeskus, KLTV, turvajalkineet, vaatteet, kypärät jne., KaakkoisSuomen AMK (XAMK), MysticWind majakat, Skäri-levande kulturarv, Harjumaan kalatalousyhdistys, Järki
Särki

Esillä olleet tuotteet:
Solumuovivalmisteet, EPS-muovista valmistettuja kalalaatikoita, rysiä, ym. pyydyksiä, vedenalaiskamerat,
kaikuluotaimet, robottikamerat, kalastusvene prototyyppi (Seppo Luoma & Pari Puranen), särkikalan
fileointilinjasto, vacuumikammiokone, pakkausmateriaalia, Cretel-nahkomiskokone (pöytämalli),
vakuumikone (pöytämalli), hinnoitteluvaaka, lattiavaaka, savustuspurua, katiskoja, kalahallin
pesuvälinestöä, hygienia- ja siivousvälineet, kalastajanasut, jalkineet, veitset, essut, viiltosuojakäsineet,
kypärät, Mystic Wind majakat, köyttä, JärkiSärki tuotteita.

Esillä olleet palvelut:
Kalatalouden sähköiset asiointipalvelut, mobiilisovellus sähköisen saalisilmoituksen tekemiseen,
kuljetuslogistiikan koordinointiin ja kalaerien jäljitettävyyteen.

Seminaari:
Kalatalousseminaarissa käsiteltiin ajankohtaisia aiheita sekä kalatalousalan tulevaisuuden visioita. Messut ja
seminaarin avasi kalatalouspäällikkö Kari Ranta-aho VS ELY keskuksesta.
Kalastuselinkeino kohti 2020 lukua -mitä edessä? Toimitusjohtaja Kim Jordas, Suomen
ammattikalastajaliitto, SAKL
Kaupallinen kalastus ja kalatalousalueet, toiminnanjohtaja Vesa Karttunen / kalastusbiologi Malin Lönnroth,
Kalatalouden Keskusliitto
Kuha muuttuvassa ympäristössä, erikoistutkija Mikko Olin, Luonnonvarakeskus,
Suomen sisävesiammattikalastajien puheenvuoro, toiminnanjohtaja Juha Piilola, SSAK
Uuden teknologian hyljekarkotinten vaikutuksia ja harmaahylkeen passiivisen pyynnin menetelmiä
selvitetään kalastajayhteistyönä, tutkimusinsinööri Esa Lehtonen, LUKE,
Sisävesikalastuksen mahdollisuudet, ammattikalastaja Seppo Luoma
Blue Products, Kalastuksen innovaatio-ohjelma, erikoistutkija Saska Tuomasjukka
Seminaarin päätteeksi järjestettiin luonto- ja ympäristöalan opiskelijoiden toteuttamana iltatilaisuus koulun
kotakeittiöllä.

Toimijat ja hankeorganisaatio
Peimarin koulutuskuntayhtymä, kalatalousalan opetuksen tiimi yhdessä opiskelijoiden kanssa vastasi
hankkeen toteuttamisesta. Luonto- ja ympäristöpetuksen tiimi vastasi iltaohjelman ruokailun
järjestämisestä.

Kustannukset ja rahoitus
Hankkeen kokonaisbudjetti oli 26 000 euroa, josta Saaristomeren kalatalousryhmän rahoitus kattoi 80%
kustannuksista. Hankkeen omarahoitusosuudesta, 20%, vastasi Peimarin koulutuskuntayhtymä.
Osa omarahoituksesta katettiin talkootyöllä.

Tiedotus ja markkinointi
Toimijoiden kokoaminen ja tapahtuman aikataulutus aloitettiin helmikuu 2019. Seminaariohjelman
suunniteluun määritettiin vastuuhenkilöt, kuten myös opiston yleiseen siistimiseen.
Ohjelman suunnittelu sekä ensimmäinen kutsu näytteilleasettajille lähti helmikuussa. Messuista ilmoitettiin
myös lehdistössä maaliskuussa, toukokuussa ja elokuussa. Ammattiopisto Liviassa tiedotettiin messuista
sähköpostilla sekä intran tiedotteissa.
Seuraava lehdistötiedote lähetettiin toukokuussa ja elokuussa, lisäksi kalatalousaktivaattorit tiedottivat
ahkerasti toimialueensa kalastajia ja sidosryhmiä.

