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Yhteenveto hankkeesta 
 
Raportti 
 
Hankkeen tavoitteet 
 
Nuoret Rysään-hankkeen tavoitteena oli tutustuttaa ammatinvalintaikäisiä nuoria 
kalatalousalan eri sektoreihin käytännön tekemisen kautta. Hanketta toteutettiin 
yhteistyössä alueen kalatalousalan toimijoiden ja Ammattiopisto Lappian 
Kalatalousyksikön kanssa. Hankkeen toimenpiteiden tavoitteena oli lisätä nuorten 
kiinnostusta ja tietämystä vesiluonnon ja kalastuksen osa-alueella. Tavoitteena oli 
kartoittaa nuorten kiinnostuskohteita kalatalousketjusta. Näitä tuloksia voidaan 
hyödyntää käytännön tasolla esimerkiksi ammattiopisto Lappian kalatalousyksikön 
opetussuunnitelmassa ja koulutuksen markkinoinnissa. Toimenpiteiden toivottiin 
tuovan uusia työntekijöitä ja opiskelijoita kalatalousalalle. Tavoitteena oli myös tukea 
alueen kalatalousyrittäjien ammattitaitoa järjestämällä heidän elinkeinoaan tukevaa 
koulutusta. Ammattikalastajilla ja muilla kalatalousalan yrittäjillä oli hankkeen aikana 
mahdollisuus luoda uusia yhteistyöverkostoja ja siirtää oppejaan tulevaisuuden 
kalastajille.  
 
Käytännön tasolla hanke järjesti yhteistyökumppaneidensa kanssa nuorille räätälöityjä 
työnäytöksiä ja retkiä kalatalousalan eri sektoreilta. Tavoitteena oli tutustua 
kalastukseen, kalankäsittelyyn, ammattikalastusmenetelmiin, kalanviljelyyn, 
kalataloustutkimukseen ja kalastusmatkailuun. Tavoitteena oli myös löytää uusia 
toimintamuotoja 4H-työhön ja kehittää nuorten työelämävalmiuksia. Ihanteellisimpana 
tavoitteena oli saadaan aikaan kalastajien ja nuorten yhteistyöstä ponnistama 4H-
yritys, esimerkiksi vähempiarvoisen kalan hyödyntämisen alalta.  
 
Hankkeen kohderyhmänä olivat toiminta-alueen (Simo, Kemi, Keminmaa, Tornio) 
yläasteikäiset nuoret, joille ammatinvalinta-asiat ja jatko-opiskelupaikka ovat 
ajankohtaisia asioita. Hankkeeseen oli tavoitteena valita kustakin kunnasta yksi 
yläaste ja jokaisesta koulusta 15 henkilön ryhmä 13–15 vuotiaita nuoria. Hankkeen 
varsinaisiin toimenpiteisiin oli tavoitteena saada mukaan 60 nuorta ja kaikkiaan 
tavoittaa eri tiedotustavoin 300 nuorta alueellaan.  Ammattikalastajista tavoitteena oli 
saada mukaan vähintään yksi jokaisesta kunnasta.  
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Hankkeen toteutus 
Toimenpiteet 
 
Toimijoiden aktivointi aloitettiin heti hankkeen alussa maaliskuussa. 
Ammattikalastajiin oltiin yhteydessä puhelimitse samoin kuin muihinkin kalatalousalan 
toimijoihin. Heidän kanssaan keskusteltiin hankkeen tavoitteista ja miten he voisivat 
osallistua hankkeen toimenpiteisiin esimerkiksi tarjoamalla nuorille perehdytystä 
työharjoitteluissa ja työnäytöksiä isommille oppilasryhmille.  Ammattikalastajista 
yhteydessä oltiin jokaisen kunnan alueelta vähintään yhteen ammattikalastajaan ja 
jokaisesta kunnasta löytyi tavoitteiden mukaisesti vähintään 1 1.luokan kalastajiin 
kuuluvia kalastaja, joka lupautui olemaan yhteistyössä hankkeen järjestämissä 
retkissä/tapahtumissa nuorille. Kaikkiaan kalastajia tavoitettiin puhelimitse 6 (Pekka 
Aho/Tornio, Seppo Aspegren/Simo, Jouni Heinikoski/Kemi, Kari Heinikoski/Kemi, Matti 
Syrjälä/Kemi, Timo Matinlassi/Simo). Lisäksi kalastajia tavoiteltiin kirjeitse. Heistä 
kaksi otti yhteyttä ja oli kiinnostunut osallistumaan hankkeeseen. Lisäksi yhteydessä 
oltiin kahteen alueen kalanjalostusyritykseen, vapaa-ajan kalastajien järjestöön ja 
alueen kalastusmatkailuyrityksiin. Hankkeen toimenpiteisiin lupautuivat osallistumaan 
kalastajat Pekka Aho, Jouni Heinikoski, Kari Heinikoski, Matti Syrjälä, Martti Lahti ja 
Pekka Kalla sekä Hastin kalaliike Torniosta, Veitsiluodon kalamiehet ry ja Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitos, Jokikeskus Oy sekä Ammattiopisto Lappia 
kalatalousyksikkö.  
 
Hankkeen alussa käynnistettiin myös koulujen ja nuorten rekrytoiminen. Jokaiseen 7 
toiminta-alueen yläasteeseen oltiin yhteydessä.  Kemistä Karihaaran yläasteelta löytyi 
3 erätaidon valinnaisryhmää mukaan hankkeen toimenpiteisiin. Tornion kouluilta ei 
löytynyt sopivia valinnaisryhmiä hankkeen käynnistämisvaiheessa. Simon koululta 
löytyi luonto- ja ympäristövalinnaisryhmä sekä erä- ja kalastusryhmä. Keminmaan 
keskuskoululta hankkeeseen mukaan lähti 1 erätaidon ryhmä. Lisäksi myöhemmin 
mukaan otettiin Kemin syväkankaan ja Hepolahden koululta kummastakin 1 erätaidon 
ryhmä. Kaikkiaan alueen kouluilta tavoitettiin toimenpiteisiin 8 oppilasryhmää, joilla oli 
jo kiinnostusta erä- ja luontoasioihin. Osan ryhmien opettajien kanssa pidettiin 
palaveria ja keskusteltiin hankkeen toimenpiteistä. Osan kanssa ei saatu järjestettyä 
tapaamista.  
 
Hankkeen ensimmäinen tiedotustilaisuus pidettiin Karihaaran koululla. 9-
luokkalaisille pidetyssä tiedotustapahtumassa jaettiin tietoa hankkeesta ja sen 
tulevista toimenpiteistä, johon kiinnostuneilla oppilailla oli mahdollisuus osallistua. 
Lisäksi Lappian Kalatalousyksikön opettaja ja oppilaat esittelivät oppilaitoksen 
koulutustarjontaa. Tiedotuksen jälkeen oppilailta kerättiin palautetta olivatko he 
kiinnostuneita kalataloudesta ennen tiedotustilaisuutta ja saiko tapahtuma 
kiinnostumaan alasta ja miten vetäjät onnistuivat. Kyselyyn vastasi 56 oppilasta. 
33 % vastaajista oli vähän kiinnostunut kalastuksesta ennen tilaisuutta ja 48 % 
vastaajista kiinnostui vähän kalataloudesta tapahtuman myötä. 66 % vastaajista oli 
sitä mieltä, että vetäjä esitti asiansa melko hyvin.  
 
Huhtikuuksi suunnitellut talvikalastukseen tutustumiset peruuntuivat, koska 
jääolosuhteet olivat kehnot. Kalatalousalan yrityksistä ja tet-
harjoittelumahdollisuuksista tiedotettiin koulujen opinto-ohjaajia. He välittivät tietoa 
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eteenpäin oppilaille. Kiinnostuneita oppilaita kalatalousalan harjoittelupaikkoihin ei 
kuitenkaan löytynyt.   
 
Hanke osallistui toukokuussa Apajille!-esiselvityshankkeen järjestämään 
Kalaverstaaseen Kemissä, jossa keskusteltiin kalastajien kanssa kalastuksesta, 
kalastuskulttuurista ja niiden hyödyntämisestä kalastusmatkailussa. Hanke osallistui 
myös Kemin kalamarkkinoiden järjestäjätiimiin yhdessä Kemitiimin, Lappian, RKTL:n 
ja vapaa-ajan kalastajien kanssa. Suunnittelupalavereissa luotiin verkostoja muihin 
toimijoihin ja hoidettiin hankkeen tiedotusta. 
 
Toukokuussa järjestettiin Heittokalastusperehdytyksiä ja tutustumista vapaa-ajan 
kalastukseen Ammattiopisto Lappian Kalatalousyksikön ja Veitsiluodon kalamiesten 
kanssa. Perehdytyksiä järjestettiin kaikkiaan viidelle 8. ja 9. luokkien 
erätaitovalinnaisryhmille: Karihaaran koulun, Keminmaan koulun ja Hepolan 
koululaisille. Kaikkiaan retket tavoittivat 54 yläasteikäistä oppilasta. 
Kalatalousyksiköstä mukana olivat opettaja Jukka Arponen ja ryhmä opiskelijoita, jotka 
opiskelivat kalastuksen ohjaajaksi. Veitsiluodon kalamiehistä mukana olivat 
perehdyttämässä harrastajakalastajat Kalatalouskonsulentti Petter Nissenin johdolla.  
 
Karihaaran ja Keminmaan koululaisille perehdytykset pidettiin Vallitunsaaressa 
Jokikeskus Oy:n toimipaikassa Kemissä. Perehdytys toteutettiin työpaja-tyylisesti, 
jossa oppilaat kiersivät ryhmissä eri työpajoissa. Työpajoja oli yhteensä viisi: veden 
pieneliöihin tutustuminen, perhokalastus, heittouistelu, onkiminen ja ruoan valmistus 
eräolosuhteissa. Veden ekosysteemiin tutustuttiin ottamalla ja tutkimalla veden 
pieneliöitä joen pohjamudasta. Kalastuspisteillä eri ryhmät saivat kokeilla kalastusta ja 
eräruoan valmistuspisteellä he oppivat miten saaliista valmistetaan ruokaa 
eräolosuhteissa.  
 
Veitsiluodon kalamiehet järjestivät Hepolan koulun erätaitoryhmälle 
heittokalastusperehdytyksen Veitsiluodon kalapaikalla Kemissä. Ohjelmassa oli kolme 
rastia: onkirasti, heittouistelurasti ja perhokalastusrasti. Onkirastilla oppilaat saivat 
tutustua erilaisiin onkivapoihin ja onkimisessa tarvittaviin välineisiin kuten, esim. 
kohoihin ja syötteihin.  Heittouistelurastilla tutustuttiin heittokalastusvälineisiin ja 
perhokalastusrastilla erilaisiin perhoihin ja perhokalastuksen tekniikkaan. Rastit 
kierrettyä oppilaat saivat kalastaa vapaasti. Kalastusretkistä tiedotettiin paikallislehtiin 
ja paikallisradioon. Juttua retkistä kävivät tekemässä Radio Yle Perämeri ja Pohjolan 
Sanomat. Tapahtumat onnistuivat erittäin hyvin ja nuorilta tuli paljon positiivista 
palautetta.  Ryhmiltä kerättiin palautetta tapahtuman kiinnostavuudesta ja esittäjän 
onnistumisesta. Palautteiden mukaan 74 % kiinnostui kalastuksesta tapahtuman 
myötä. 48 % vastaajista tapahtuma oli hyvin kiinnostava ja 72 % oli sitä mieltä, että 
vetäjä esitti asiansa erittäin hyvin. 
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Hepolan koulun oppilaita heittouistelu-rastilla Veitsiluodon kala-altaalla. 
 
Hanke osallistui toukokuussa myös Kemin kalamarkkinoille, joiden 
järjestäjäorganisaatiossa hanke oli mukana. Markkinoilla esiteltiin hankkeen toimintaa 
ja halukkailla oli mahdollisuus käydä kokeilemassa perhonsidontaa. Kaikkiaan viisi 
henkilöä innostui perhon tekemään. Kaikkiaan markkinat olivat ihan onnistuneet ja 
kävijöitä oli mukavasti huonosta säästä huolimatta. Itse kalatalousalan toimijoita 
paikalla oli kuitenkin melko vähän ja suurin osa myyjistä oli muun alan toimijoita. 
Hankkeen kohderyhmän nuoria tiedotettiin kouluilla tapahtumasta, mutta kovin paljoa 
nuoria ei tapahtumassa näkynyt. 
 
Hanke järjesti toukokuussa alakoululaisille lapsille perhonsidontatyöpajan 
Liedakkalan koulun vanhempainyhdistyksen järjestämässä kotieläintapahtumassa. 
Ohjaaja Heikki Keränen opetti lapsia perhonsidonnassa. Kaikkiaan perhon kävi 
sitomassa 17 11–14 vuotiasta lasta/nuorta ja yksi aikuinen. Tapahtumassa saatiin 
hankkeelle näkyvyyttä alueellaan ja näin laajennettiin hankkeen kohderyhmää 
nuorempiin lapsiin, jotka myös ovat tulevaisuudessa ammatinvalintaikäisiä. 
 

 
Perhonsidontaa Liedakkalan Seuralassa. 
 
Hanke järjesti kalastajille ja kalatalousalan toimijoille suunnatun ensiapukurssin 
kesäkuussa. Kurssi oli tarpeen järjestää, koska kalastajat tarvitsevat työssään 
ensiaputaitoja. Kalastajan työssä sattuu usein pieniä haavereita ja merellä ollessa 
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ensiaputaidoista on hyötyä. Hankkeen yhteistyökumppanin Jouni Heinikosken kanssa 
syksyksi suunniteltujen meriretkien kannalta oli myös tarpeen järjestää ensiaputaitojen 
päivitystä retkistä vastaaville henkilöille. Kurssille osallistui kaikkiaan 8 henkilöä. 
Kalastajien kanssa oltiin yhteydessä ennen kurssin järjestämistä ja moni oli 
kiinnostunut. Kurssin tultua ajankohtaiseksi aika ei kuitenkaan tuntunut sopivalta 
monellekaan työkiireiden vuoksi ja kalastajien osallistuminen jäi vähäiseksi. 

 
4H-yhdistyksen kesäleiriläisille järjestettiin pienimuotoiset kalastustapahtumat 
kesäkuussa. Kemin leiriläiset viettivät kalastuspäivää Veitsiluodon kalapaikalla 
onkimisen ja kalastuksen merkeissä. Kalastukseen lapsia perehdyttivät Veitsiluodon 
kalamiehet ry.  Kerholaisia tapahtumassa oli paikalla yhdeksän iältään 7-10 vuotiaita. 
Lapset olivat innoissaan onkimisesta ja he saivat muutaman ahvenenkin saaliiksi. 
Lisäksi tehtiin 4H:n TOP-tehtäviä, jossa piti tunnistaa kalastukseen liittyviä välineitä. 
Mukaan lapset saivat vielä Kaverin kanssa kalaan oppaan. Lasten mielestä hienointa 
oli kalastaa ja olla retkellä. Huonointa oli kun ei saanut kalaa riittävästi. Karihaaran 
kerholaisista 88 % oli erittäin kiinnostunut kalastuksesta ja 75 % oli sitä mieltä, että 
tapahtuma oli kiinnostava. Tornion kesäleiriläisille järjestettiin vastaavanlainen 
tapahtuma Kantojärvellä Torniossa. Vetäjänä olivat Tornion kalamiehet ry. 
Kantojärven tapahtumaan osallistui kaikkiaan 19 lasta iältään 11–14 vuotiaita. 
 
Vapaa-ajan kalastajat järjestivät valtakunnallisen kalastuspäivän tapahtuman 
elokuussa Veitsiluodon kalapaikalla. Nuoret Rysään-hanke järjesti kyydityksen 
Syväkankaan ja Hepolan koulun oppilaille kalastamaan ja  tutustumaan vapaa-ajan 
kalastukseen. Oppilaita oli kaikkiaan noin 50 kymmentä ja iältään 14–15 sekä 12 
vuotiaita. Tapahtumassa oli erilaisia rasteja, joissa oppilaat kiersivät ryhmissä 
tutustumassa onkimiseen, heittouisteluun ja kalatalousalan koulutusmahdollisuuksiin 
Ammattiopisto Lappian pisteellä. Lisäksi yhdellä rastilla oli tarkkuusheittoa, jossa 
harjoiteltiin uistimen heittoa. Tapahtumassa oli tarjolla myös monenlaista infoa ja 
materiaalia kalatalousalasta ja koulutusmahdollisuuksista. 
 
Kemin Seudun 4H-yhdistys on mukana LähiruokaLappi ry:ssä, joka järjesti Meri-Lapin 
Ruokamessut Keminmaassa Pohjanrannan tilalla 3-4.9.2010. Nuoret Rysään-hanke 
oli mukana kehittämässä messujen ohjelmatarjontaa. Messuille pyrittiin saamaan kala-
aiheista ohjelmaa ja kala paremmin esille. Ammattiopisto Lappian kalatalousyksikkö 
järjesti kirjolohen kalastusta kala-altaalla ja myivät kalapaellaa myyntikojussa. Nuoret 
Rysään-hanke järjesti paikalle kalankäsittelyyn liittyvän työnäytöksen, jossa oli 
mahdollisuus seurata ja oppia ahvenen fileointia paikan päällä. Fileointinäytöksen 
toteutti Perämeren kalatalousyhteisöjen liitto ry. Syyskuulle oli suunniteltu myös 
tutustuminen ammattikalastukseen Eräpalveluyritys Jouni Heinikosken kanssa. 
Tavoite oli tutustuttaa erätaidon ryhmäläisiä rysäkalastukseen ja tutustua ajoksen 
kalasatamaan ja kalankäsittelyhalliin. Retket peruuntuivat aivan viime hetkellä, koska 
kaksi kalastajaa, joiden rysiä ja työskentelyä oli tarkoitus mennä katsomaan, ilmoittivat 
että lopettavat kalastuksen siltä syksyltä.  

 
Marraskuussa järjestettiin yhteistyössä Lappian kalatalousyksikön kanssa Keminmaan 
keskuskoulun 8-luokkien kotitalouden valinnaisryhmille 
kalankäsittelyperehdytyksiä.  Ammattiopisto Lappian opiskelijat kertoivat 
oikeaoppisesta kalan fileoinnista ja kertoivat miten esimerkiksi lohi ja ahven fileoidaan. 
Jokainen oppilas pääsi kokeilemaan kalan fileointia itsekin. Tunneilla opeteltiin myös 
valmistamaan helpohko kalaruoka.  Oppilaille kerrottiin myös kalatalousyksikön 
koulutusmahdollisuuksista. Kotitalousopettajan mielestä vierailut onnistuivat 
erinomaisesti ja perehdytys oli erityisen hyvin suunniteltu ja oppilaat pitivät siitä 
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kovasti. Kaikkiaan kalankäsittelyperehdytyksissä oli mukana kahdeksan 
valinnaisryhmää ja oppilaita oli kaikkiaan 95.  
 

   
Kalankäsittelyperehdytyksiä. 

 
Kemin Karihaaran koulun 8.luokan erätaitovalinnaisryhmille sekä Kemin Hepolahden 
koulun erätaitoryhmälle järjestettiin marras-joulukuussa 2010 perhonsidontakurssit. 
Kurssit järjestettiin valinnaistuntien useampana päivänä. Karihaaran ryhmissä oli 
yhteensä 26 oppilasta ja Hepolahden ryhmässä 12 oppilasta. Tuntien aikana käytiin 
läpi perhonsidonnan perusteet ja välineet sekä tutustuttiin muutenkin 
perhokalastukseen. Kouluttajana oli pitkään perhonsidontaa harrastanut Heikki 
Keränen. Oppilaat saivat tehdä omat perhot kurssilla ja saivat perhoreseptit 
mukaansa. Opettajat ja oppilaat olivat erittäin tyytyväisiä kurssiin ja moni aikoi kokeilla 
tekemiään perhoja käytännössä. Oppilaat olivatkin jo tutustuneet perhokalastukseen 
keväällä järjestetyillä heittokalastusretkillä. 

 
Joulukuussa järjestettiin myös vaapuntekoperehdytys Keminmaan koulun erätaidon 
ryhmälle. Kouluttajana toimi Veitsiluodon Kalamiehiin kuuluva Harry Vinni. Oppilaat 
saivat lyhyen alustuksen jälkeen maalata valmiin vaappupohjan Harryn opastuksella. 
Lyhyen perehdytyksen aikana kerettiin myös keskustelemaan kalastamisesta. 
Oppilaita ryhmässä oli 17. Suurimmalle osalle vaapun teko oli uusi tuttavuus ja 
oppilaiden mielestä tekeminen oli mukavaa ja moni aikoi kokeilla omaa vaappua myös 
käytännössä.   
 
Kemin seudun 4H-yhdistyksen 70-vuotisjuhlan kunniaksi pidettiin joulukuussa 
yhdistyksen toimitiloissa avoimet ovet-tilaisuus, jossa sai käydä tutustumassa 
yhdistyksen eri toimintoihin ja myös Nuoret Rysään-hankkeesta tiedotettiin kävijöille. 
Paikalla kävi tutustumassa muun muassa 33 12-vuotiasta lasta Lassilan koululta 
Keminmaasta.  
 
Helmi-maaliskuussa järjestettiin kalankäsittelykoulutuksia ja tutustuminen Lappian 
Kalatalousyksikköön Simoon. Kalankäsittelykoulutuksia järjestettiin Lappian 
Kalatalousyksikön kanssa Syväkankaan koulun 9-luokkien kotitalouden 
valinnaisryhmille yhteensä kolmelle ryhmälle.  Oppilaita kalankäsittelyihin osallistui 
kaikkiaan 47 iältään 15–16 vuotiaita. Palautteiden mukaan 37 % vastaajista oli 
käsitellyt aiemmin kalaa ja 65 % osaisi perehdytyksen jälkeen käsitellä kalaa. Lappian 
opiskelijat saivat perehdytyksestä hyvän palautteen. 59 % vastaajien mielestä he 
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onnistuivat hyvin ja 59 % mielestä erinomaisesti perehdyttämisessä.  Oppilaiden 
mielestä parasta oli kalan käsittely ja hyvä opetus sekä maistuva lopputulos. 
Huonointa oli monen palautteessa kalan haju ja limaisuus. Karihaaran koulun 9-luokan 
kahdelle erätaidon ryhmälle järjestettiin myös kalankäsittelyperehdytykset 
maaliskuussa, joihin osallistui yhteensä 25 oppilasta.   
 
Halukkaille kaikille toiminta-alueen ammatinvalintaikäisille oppilaille järjestettiin 
mahdollisuus tutustua Lappian Kalatalousyksikköön yhteiskyydityksellä. 
Mahdollisuudesta tiedotettiin kaikilla toiminta-alueen yläkouluilla opinto-ohjaajien 
välityksellä. Kaikkiaan kalatalousyksikköön oli tutustumassa 40 oppilasta 
Keminmaan, Karihaaran ja Hepolan kouluilta. Tutustumiseen oli varattu aikaa kaksi 
tuntia ja tuona aikana tutustuttiin Kalatalousyksikön koulutustarjontaan ja 
oppilaitokseen. Lisäksi paikalla oli ammattikalastaja Martti Lahti kertomassa nuorille 
millaista on ammattikalastajan ammatti nykypäivänä ja mitä edellytyksiä 
ammattikalastus vaatii. Kotimatkalla nuorille teetettiin kysely, mitkä kohteet heitä 
kalataloudessa eniten kiinnostaisi. Vastausten mukaan nuoria eniten kiinnostavia 
kohteita ovat onkiminen, heittouistelu ja pilkkiminen. Vähiten kiinnostavia nuorten 
mielestä ovat kalataloustutkimus, kalanviljely ja rysäkalastus. 8 vastaajista oli sitä 
mieltä, että voisi ajatella opiskelevansa kalatalousalaa.  Vain yksi ei ollut kiinnostunut 
mistään kalastukseen liittyvästä. 
 
Maaliskuun loppupuolella ja huhtikuun alussa 2011 järjestettiin kaikkiaan neljälle 
ryhmälle talvikalastusretkiä. Kemistä Karihaaran koululta mukana oli kaksi 9-luokan 
erätaidon ryhmää ja Simon koululta Simosta kaksi luonto- ja 
ympäristövalinnaisryhmää. Kemiläisille retket järjestettiin Vallitunsaaressa ja sen 
edustalla.  Lappian Kalatalousyksikön opiskelijat kertoivat talvikalastuksesta ja esittivät 
miten verkkonaru viedään robotilla jään alle. Lisäksi oppilaat saivat kokeilla pilkkimistä 
yhtenä talvikalastuksen muotona. Simossa retket järjestettiin Simoniemessä meren 
jäällä ja rannassa olevalla laavulla. Ohjelmassa oli myös pilkkimistä sekä katsottiin 
verkkonarun viemistä jään alle. Kaikkiaan talvikalastusretkiin osallistui 62 oppilasta. 
Kova pakkanen haittasi retkien onnistumista hieman ja esimerkiksi palautteita ei voitu 
kerätä ulkona. Oppilaat kuitenkin jaksoivat hyvin ulkona retken ajan ja muutama 
saaliskala myös saatiin. 
 

 Pilkillä Vallitunsaaressa. 
 
Toukokuussa 2011 järjestettiin Tornion Putaan koulun 9-luokkien valinnaisryhmille 
kalankäsittelyperehdytyksiä. Kaikkiaan koulutuksiin osallistui 8 valinnaisryhmää ja 
106 oppilasta.  Palautteiden mukaan puolet oppilaista ei ollut käsitellyt kalaa aiemmin 
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ja perehdytyksen jälkeen 70 % osaisi käsitellä kalaa.  56 % mielestä vetäjät 
onnistuivat hyvin ja 41 % mielestä erinomaisesti. Oppilaiden kommentteja 
perehdytyksestä: parasta kun se mies otti nahan pois hampailla, kalan haju huonointa, 
hauskuus parasta, perkausopetus, kalan fileointi parasta, huonoa se että kalat laitettiin 
roskiin, opiskelijat olivta asiallisia ja hyviä neuvomaan, parasta kun sai itse valmistaa 
kalaa! 
 
Viimeisenä hankkeen toimenpiteenä järjestettiin erätaidonryhmille tutustumista 
merikalastukseen Lappian Kalatalousyksikön kanssa. Kaikkiaan mukana oli viisi 
erätaidon ryhmää Keminmaan, Syväkankaan, Hepolan ja Karihaaran kouluilta. Retket 
järjestettiin Simossa, Simoniemen rannassa, kalasatamassa ja sen läheisyydessä 
olevalla merialueella sekä lähellä sijaitsevassa Kallio-saaressa. Oppilaat pääsivät 
tutustumaan verkkokalastukseen merellä. Heidät kuljetettiin Lappian veneellä 
ryhmissä katsomaan verkkojen kokemista. Lisäksi oppilailla oli mahdollisuus kalastaa 
rannassa ja käydä tutustumassa kalankäsittelyhalliin. Osa oppilaista kävi 
tutustumassa myös ammattikalastaja Martti Lahden push up-rysiin rannassa. Martti 
kertoi miten kalastaminen niillä käytännössä toimii. Kaikkiaan merikalastusretkille 
osallistui 70 oppilasta. Osalta ryhmistä kerättiin palautetta. Suurin osa oli kalastanut 
ennenkin merellä, lähinnä vapaa-ajan kalastusvälineillä, virvelillä ja ongella. 
Verkkokalastukseen tutustuminen oli nuorille uutta ja palautteiden mukaan se kiinnosti 
nuoria ja he kokivat saaneensa riittävästi tietoa merikalastuksesta. Kaikkien vastaajien 
mielestä vetäjät onnistuivat hyvin ja erinomaisesti. Kaikki vastaajat kiinnostuivat 
kalastuksesta harrastusmielessä retken myötä.  

 Verkkojen kokemista katsomassa. 
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 Kalasaalista Simoniemen rannasta. 
 
 
 
 
Tulokset ja arvionti 
 
Alla olevassa taulukossa on kuvattu hankkeen toimenpiteet ja niillä tavoitetut 
kohderyhmän nuoret. * merkityt ovat osallistuneet hankkeen toimenpiteisiin 
useamman kerran. 
 

Toimenpide Ajankohta Ryhmä Koulu Ikä Yhte
ensä 

Tiedotustilaisuus Karihaaran 
koululla 

20.4  9-luokan 
oppilaat 

Karihaaran 
koulu 

15-16  56 

Heittokalastusperehdytys 
Vallitunsaari 

17.5 erätaidon 
ryhmä 

Karihaaran 
koulu 

14-16  15 

Heittokalastusperehdytys 
Vallitunsaari 

19.5 erätaidon 
ryhmä 

Karihaaran 
koulu 

14-16  12 

Heittokalastusperehdytys 
Vallitunsaari 

20.5 erätaidon 
ryhmä 

Karihaaran 
koulu 

14-16 11 

Heittokalastusperehdytys 
Vallitunsaari 

25.5 erätaidon 
ryhmä 

Keminmaan 
keskuskoulu 

14-15  13 

Heittokalastusperehdytys 
Veitsiluodon kalapaikka 

26.5 erätaidon 
ryhmä 

Hepolan 
koulu 

13-14 13 

Kemin kalamarkkinat 28–29.5   11-14 2 
Perhonsidontatyöpaja 22.5 ala-aste 

ikäiset 
lapset 

Liedakkalan 
koulu 

7-11 13 

Perhonsidontatyöpaja 22.5   11-14 4 
Kalastusperehdytys 
Veitsiluodon kalapaikka 

16.6 4H:n  
leiriläiset 

Karihaaran 
koulu 

7-11 9 

Kalastusperehdytys Kantojärvi 29.6 4H:n 
leiriläiset 

Tornion ala-
asteet 

7-11 13 

Kalastusperehdytys Kantojärvi 29.6   11-14 5 
Valtakunnallinen kalastuspäivä 25.8 6-luokan 

oppilaat 
Hepolan 
koulu 

11-12 33 

Valtakunnallinen kalastuspäivä 25.8 9-luokan Syväkankaa 15-16 26 



                       
  

10 

erätaito n koulu 
Kalankäsittelyperehdytys 8.11 8-luokan 

kotitalous 
Keminmaan 
keskuskoulu 

14-15 20 

Kalankäsittelyperehdytys 9.11 8-luokan 
kotitalous 

Keminmaan 
keskuskoulu 

14-15 23 

Kalankäsittelyperehdytys 11.11 8-luokan 
kotitalous 

Keminmaan 
keskuskoulu 

14-15 27 

Kalankäsittelyperehdytys 12.11 8-luokan 
kotitalous 

keminmaan 
keskuskoulu 

14-15 25 

Perhonsidontakurssi 15.11, 
22.11 

8-luokan 
erätaito 

Hepolan 
koulu 

14-15 13* 

Perhonsidontakurssi 23.11, 
14.12 

8-luokan 
erätaito 

Karihaaran 
koulu 

14-15 12 

Perhonsidontakurssi 24.11, 
15.12 

8-luokan 
erätaito 

Karihaaran 
koulu 

14-15 14 

Vaappukurssi 1.12 8-luokan 
erätaito 

Keminmaan 
keskuskoulu 

15 17* 

Avoimet ovet-tilaisuus, 
hankkeen tiedotusta 

3.12  Lassilan 
koulu 

12 33 

Kalankäsittelyperehdytys 22.2 9-luokan 
kotitalous 

Syväkankaa
n koulu 

15-16 32 

Kalankäsittelyperehdytys 23.2 9-luokan 
kotitalous 

Syväkankaa
n koulu 

15-16 15 

Kalankäsittelyperehdytys 24.2 9-luokan 
erätaito 

Karihaaran 
koulu 

15-16 12 

Tutustuminen 
kalatalousyksikköön 

24.2 erätaidon 
ryhmät 

Keminmaa, 
Karihaara, 
Hepola 

14-16 40* 

Kalankäsittelyperehdytys 17.3 9-luokan 
erätaito 

Karihaaran 
koulu 

15-16 13 

Talvikalastus Vallitunsaari 29.3 8-luokan 
erätaito 

Karihaaran 
koulu 

14-15 10* 

Talvikalastus Vallitunsaari 30.3 8-luokan 
erätaito 

Karihaaran 
koulu 

14-15 14* 

Talvikalastus Simo 31.3 Luonto/ym
päristöryh
mä 8lk 

Simon koulu 14-15 19 

Talvikalastus Simo 5.4 Luonto/ym
päristöryh
mä 8lk 

Simon koulu 14-15 19 

Kalankäsittelyperehdytys 9.5 9-luokan 
kotitalous 

Putaan 
koulu, Tornio 

15-16 26 

Kalankäsittelyperehdytys 11.5 9-luokan 
kotitalous 

Putaan 
koulu, Tornio 

15-16 28 

Kalankäsittelyperehdytys 12.5 9-luokan 
kotitalous 

Putaan 
koulu, Tornio 

15-16 27 

Kalankäsittelyperehdytys 13.5 9-luokan 
kotitalous 

Putaan 
koulu, Tornio 

15-16 25 

Merikalastukseen tutustuminen 
Simoniemi 

24.5 8-luokan 
erätaito 

Keminmaan 
keskuskoulu 

14-15 14* 

Merikalastukseen tutustuminen 25.5 8-luokan Karihaaran 14-15 22* 
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Simoniemi erätaito koulu 
Merikalastukseen tutustuminen 
Simoniemi 

26.5 8-luokan 
erätaito 

Hepolan 
koulu 

14-15 9 

Merikalastukseen tutustuminen 
Simoniemi 

31.5 8-luokan 
erätaito 

Syväkankaa
n koulu 

14-15 20 

Yhteensä kaikki tavoitetut 
nuoret 

   
 

 754 

Yhteensä 7-12 v     68 
Yhteensä 13-16 v     686 

 
 
  

Kaikkiaan hankkeen toimenpiteillä tavoitettiin 754 kohderyhmän nuorta.  Tästä 
ryhmästä 68 oli 7-12 vuotiasta ja 686 13-16 vuotiaita nuoria. Erätaidon valinnaisryhmiä 
toimenpiteissä oli mukana useampia ja osa ryhmistä osallistui toimenpiteisiin 
useammin. Osa nuorista tavoitettiin useamman kerran hankkeen aikana. Nämä 
ryhmät on merkitty * yllä olevaan taulukkoon. Kun vähennetään nämä useamman 
kerran tapahtumiin osallistuneet nuoret saadaan tavoitetuiksi ammatinvalintaikäisiksi 
nuoriksi yhteensä 556 henkilöä.  Tavoitteena oli saada 60 nuorta mukaan hankkeen 
toimenpiteisiin ja tämä tavoite ylitettiin huomattavasti. Kouluyhteistyö onnistui hyvin ja 
oppilaat saatiin vaivattomasti mukaan Kemin ja Keminmaan alueelta. Simon koulun 
kanssa yhteistyö ei onnistunut kovin hyvin, koska luonto- ja ympäristöryhmän 
opettajan kanssa ei saatu tapaamista järjestymään ja sopivaa aikataulua retkille ei 
tuntunut järjestyvän. Simon koulu osallistui vain yhteen toimenpiteeseen. Tornion 
yläkouluilta ei myöskään löytynyt sopivaa ryhmää alussa, mutta myöhemmin 
kotitalousryhmät saatiin mukaan Putaan koululta. Jokaisesta alueen kunnasta 
tavoitettiin kohderyhmän nuoria kuitenkin tavoitteiden mukaisesti. Hanke tavoitti myös 
nuorempia lapsia toimenpiteillään.    
 
1-ryhmän ammattikalastajia lupautui mukaan tavoitteiden mukaisesti jokaisesta 
toiminta-alueen kunnasta, kuten toimenpiteiden kohdalla on yllä kuvattu. Yhteistyö 
ammattikalastajien kanssa ei kuitenkaan onnistunut halutulla tavalla. Kalastajat olisivat 
ottaneet nuoria tutustumaan omaan työhönsä tet-harjoitteluissa, mutta nuorilta ei 
löytynyt tarpeeksi kiinnostusta lähteä tutustumaan kalastajan ammattiin. Myöskään 
koulutuksen järjestäminen kalastajille ei onnistunut. Sopivaa ajankohtaa koulutukselle 
ei tuntunut löytyvän ja puhelimella tehdyn kyselyn perusteella moni kalastaja ei nähnyt 
tarpeelliseksi ammattitaidon kehittämistä. Kalatalousalan toimijoille suunnattuun 
ensiapukurssiin osallistui vain muutama alueen ammattikalastaja. Tapahtumien ja 
retkien järjestelyissä huomattiin, että käytännössä yksittäisen kalastajan on hankala 
järjestää retkiä koululaisryhmille, koska esimerkiksi turvallisuusasiat tulee huomioida 
kuljetettaessa ryhmiä merelle. Vain harvalla kalastajalla tai kalastusalan toimijalla on 
esimerkiksi vuokraveneenkuljettajantutkintoa, että voisivat kuljettaa veneellä 
henkilöitä. Oppilasryhmät ovat myös sen verran isoja, että veneen tulee olla riittävän 
suuri, että siihen voidaan ottaa ryhmä kyytiin. Toiminta-alueella oli vain muutama 
yrittäjä, jolla oli kuljettamiseen mahdollisuus ja heidän kaikkien kanssa oltiin 
yhteydessä ja pyydettiin tarjouksia retkistä. Näiden toimijoiden kanssa ei saatu retkiä 
järjestettyä. Esimerkiksi Simon Kalastusmatkat eivät olleet halukkaita viemään 
oppilaita merelle. Syyksi ilmoitettiin huono ajankohta (toukokuun loppupuoli) ja se, että 
heidän toimintansa keskittyy isojen yritysten palvelemiseen.  
 
Sää ja ajankohta haittasivat usein myös retkien järjestämistä, kuten alun perin oli jo 
arvioitukin. Parhain ajankohta kalastusretkien järjestämiseen olisi ollut kesällä, jolloin 
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oppilaat taas olivat kesälomalla. Toukokuussa 2011 ammattikalastajat eivät olleet 
vielä aloittaneet kalastusta ja kovat tuulet haittasivat pyydysten laittamista, joten 
meriretkiä ei saatu järjestettyä halutulla tavalla. Syyskuussa 2010 taas olisi ollut hyvät 
olosuhteet retkien järjestämiselle ja kaikki oli sovittuna kahden ajoksen kalastajan 
sekä eräpalveluyrityksen kanssa, jonka piti kuljettaa nuoret merellä. Tuolloin kalastajat 
syystä tai toisesta peruivat viime hetkellä omalta osaltaan. Yhteistyön luominen 
ammattikalastajien kanssa ja heidän kanssaan toimiminen ei kokonaisuudessaan 
onnistunut kovinkaan hyvin, eikä hanke tukenut alueen yrittäjien kalastuselinkeinoja 
merkittävästi.  
 
Ammattiopisto Lappian Kalatalousyksikön kanssa yhteistyö toimi erinomaisesti ja 
heidän panoksensa ansiosta hankkeen toimenpiteet saatiin toteutettua. 
Tulevaisuudessa tämän kaltaisten hankkeiden on hyvä luoda yhteistyötä oppilaitosten 
kanssa, sillä heidän toimintansa on luotettavaa. Oppilaitosyhteistyö hyödyttää sekä 
siellä opiskelevia nuoria, että kohderyhmän nuoria. Hankkeen järjestämillä retkillä 
paras tapa markkinoida opiskelumahdollisuuksia ja koulua oli, että viesti kulki nuorilta 
nuorille.   
 
Kalatalousalasta oli myös tavoitteena löytää 4H-työhön uusi toimialue ja perustaa uusi 
4H-yritys, joka esim. hyödyntää vähempiarvoista kalaa. Tämä oli tavoitteena toteuttaa 
yhteistyössä kalastajien kanssa. 4H-yritystä ei saatu perustettua hankkeen aikana.  
Nuorilla ei ollut riittävästi kiinnostusta 4H-yrityksen perustamiseen, joten myöskään 
yrittäjäkoulutusta tai ajokortti työelämään koulutusta ei järjestetty hankkeen aikana.  
Kaikkiaan uusi toimialue löydettiin 4H:työhön ja sitä voidaan tulevaisuudessa 
hyödyntää esimerkiksi perhonsidontakurssien järjestämisessä ja 4H:yrityksen 
perustaminen voi tulla ajankohtaiseksi taas tulevaisuudessa. 
 
Kaiken kaikkiaan hankkeen toiminta-aikana saatiin järjestettyä monipuolisesti 
tapahtumia kalatalousalan eri sektoreilta. Toimenpiteissä keskityttiin pitkälti vapaa-
ajan kalastukseen, minkä uskotaan lisäävän erityisesti nuorten kalastukseen liittyvää 
harrastustoimintaa. Kaikkien palautteiden yhteenvetona voidaan todeta, että kaikki 
tapahtumat osaltaan lisäsivät nuorten osaamista ja kiinnostuta kalatalousalasta. 
Tiedossa on, että Lappian kalatalousyksikköön tuli ennätysmäärä hakijoita keväällä 
2011. Hankkeen vaikutukset ovat nähtävissä tässä tuloksessa.  
 
 
Aikataulu 
 
Hankkeen aikataulu on kuvattu hankesuunnitelmassa. Hankkeen kaikkia toimenpiteitä 
ei pystytty aikataulun mukaan järjestämään, kuten yllä on kuvattu jo toimenpiteiden 
osalta. Hankkeelle haettiin jatkoaikaa 1.3–31.5.2011 ajalle, että järjestämättä jääneet 
retket saataisiin toteutetuksi. Huhtikuuksi ja toukokuuksi suunniteltuja työelämään 
tutustumisia ja ajokorttityöelämään koulutuksia ei järjestetty, koska nuorilla ei ollut 
kiinnostusta lähetä harjoittelemaan kalastalousalan yrityksiin. Työharjoittelupaikoista 
tiedotettiin opinto-ohjaajien kautta. Kalankäsittelykurssia ei saatu järjestettyä 
huhtikuussa, mutta ne järjestettiin myöhemmin marraskuussa 2010 ja 2011 
alkuvuonna. Kalastajille suunniteltua hygieniakoulutusta ei järjestetty, koska kyselyjen 
perusteella tarvetta ei ollut. Toukokuussa pidettiin suunnitellusti Ammattiopisto 
Lappian kanssa heittokalastusretket ja hoidettiin hankkeen tiedotusta. Kesäkuuksi 
kaavailtua pienimuotoista kalastustapahtumaa ei järjestetty, koska ajankohta ei ollut 
hyvä oppilaiden kesälomien takia. Kesäkuussa järjestettiin kalatalousalan toimijoille 
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suunnattu ensiapukurssi, koska tarvetta oli syyskuuksi suunniteltujen meriretkien 
vuoksi. 
 
Elokuuksi suunnitellut tutustuminen kalanviljelyyn ja tutkimuksiin peruttiin huonon 
ajankohdan vuoksi. Keväällä 2011 yritettiin järjestää tutustumista kalanviljelyyn. 
Kalanviljelylaitokset eivät olleet halukkaita ottamaan vastaan ryhmiä tautien 
tarttumisen vuoksi. Syyskuuksi 2010 suunnitellut meriretket peruuntuivat kuten yllä on 
kuvattu. Ne saatiin kuitenkin järjestettyä toukokuussa 2011 hankkeen jatkoajalla. 
Myöskin talvikalastusretkiä saatiin järjestettyä maalis-huhtikuussa 2011.  
 

 
Resurssit 
 
Toteutuksen organisaatio 
 
Hankkeen hallinnoinnista vastasi Kemin Seudun 4H-yhdistys ry ja kirjanpito ostettiin 
Lapin 4H-piirin kirjanpitäjältä. Hankkeen osa-aikaisena vetäjänä toimi Heidi Nikkilä, 
joka huolehtii pääosin tiedotuksesta, hallinnosta sekä hankkeen koordinoinnista. 
Hankkeen yhteistyökumppanina ja yhtenä rahoittajana oli Ammattiopisto Lappia. 
 
 
Kustannukset ja rahoitus 
 
Hankkeen kokonaisbudjetti oli 35 000 €, josta Kainuun ELY-keskuksen myöntämän 
avustuksen osuus on 80 % 28 000 €.  
Hyväksytyt kustannukset jakaantuvat seuraavasti: 
 
EU:n rahoitusosuus (EKTR)  34,40% 12 040 € 
Kansallinen rahoitusosuus  45,60% 15 960 € 
Ammattiopisto Lappia  15,00% 5250 € 
Oma rahoitusosuus  5,00% 1750€ 

 
Ensimmäinen maksatus on haettu rahoittajalta huhtikuussa 2010. Maksuun on haettu 
80 % hyväksytyn avustuksen kokonaismäärästä. Maksatus on suuruudeltaan 22 400€.  
 
 
 
Hankkeen kustannukset muutoshakemuksen mukaisesti ovat jakautuneet seuraavasti: 
 
Palkat sivukuluineen  19 000€ 
Ostopalvelut ja palkkiot  14 700€ 
Matkakulut   1300 € 
 
Toteutuneet kustannukset ovat jakautuneet seuraavasti: 
 
Palkat   20 373,64€ 
Ostopalvelut ja palkkiot  13 614,63€ 
Matkat   541,91€ 
 
 
 
Yhteistyökumppanit 
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Hankkeen tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat Kemi-Tornio alueen 
koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Lappia kalatalousyksikkö, yläasteet Kemistä 
Karihaaran koululta, Hepolahden koululta ja Syväkankaan koululta, Keminmaasta 
Keminmaan koulu, Torniosta Putaan koulu sekä Simosta Simon koulu sekä vapaa-
ajan kalastajat Veitsiluodon kalamiehet ry ja Tornion kalamiehet ry. 
Ammattikalastajista tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat Martti Lahti Simosta ja Jouni 
Heinikoski Kemistä.  

 
 

 

Allekirjoitus ja päiväys 
 
 
 
 
 
 
17.6.2011 Keminmaassa  Kari Pihlajamaa 
    Toiminnanjohtaja 
 
 
 
 
 
 
 
    Teemu Alatalo 
    4H-yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja 


