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1 Hankkeen tavoitteet
"Maukka" – menekin edistämishankkeen tavoitteena oli
 lisätä kalan kulutusta, kalan ja kalatuotteiden arvostusta ja nostaa kala‐alan imagoa
 edistää erityisesti järvikalan käyttöä
 tuoda esille helppoja ja yksinkertaisia keinoja järvikalan käyttöön
 korostaa kalan syönnin terveellisiä vaikutuksia ja tietoisuus kalansyöntisuosituksista
lisääntyisi
 kertoa lähivesiltä pyydetyn kalan kestävästä käytöstä
 media käsittelisi kalaa entistä useammin positiivisessa sävyssä

2 Hankkeen organisaatio
Maukka‐hankkeen hankekoordinaattori toimi Keski‐Suomen maa‐ ja kotitalousnaisten toi‐
minnanjohtaja Mirja Pummila. Hankkeelle ei edellytetty perustettavaksi seurantaryhmää.
Seurantaryhmän perustaminen oli esillä hankepäätöksessä 24.6.2008, mutta hakijan esittä‐
mällä muutoksella 11.11.2008 Keski‐Suomen TE‐keskus hyväksyi seurantaryhmästä luopu‐
misen.
Hankkeen toimenpiteitä toteuttamassa Pummilan lisäksi ovat olleet elintarvikeneuvoja Eeva‐
Liisa Kivimäki Keski‐Suomen maa‐ ja kotitalousnaisista, keittiömestarit Mika Suhonen ja Juk‐
ka Kyllönen sekä Keski‐Suomen kalatalouskeskuksesta toiminnanjohtaja Timo Meronen ja
kalatalousneuvoja Jani Jokivirta.

3 Hankkeen toiminta
3.1 Tausta ja työn eteneminen
Maukka‐hankkeen taustalla oli huoli kotimaisen järvikalan käytöstä ja siitä, että kalaa ei syödä
ravitsemussuositusten mukaan. Myös monet lapset kokevat kalan syönnin hankalaksi ja ko‐
tona sekä joukkoruokailussa on usein tarjolla vain kalapuikkoja. Joukkoruokaluun tuodaan
myös kalaa entistä kauempaa, viime vuosina esimerkiksi Vietnamista tai Thaimaasta tuleva
Pangasius on tuttu näky ruokapöydissä. Pangasius ei vastaa rasva‐arvoiltaan suomalaista
järvikalaa.
Hankkeen taustalla oli myös muuttaa asenteita kalankäyttö kohtaan antamalla käsittelyvink‐
kejä, tarjoamalla helppoja ja yksikertaisia reseptejä sekä haastavampi ruokaohjeita ko‐
keneimmille kokeille.
Maukka‐hankkeen hankepäätös saatiin kesäkuussa 2008. Vuoden 2008 aikana tehtiin hank‐
keen taustatyötä ja varsinaiset toimenpiteet ajoittuivat vuodelle 2009. Toimenpiteiden toteu‐

4

tuksessa edettiin hankesuunnitelman mukaisesti, hankebudjetti mahdollisti myös muutaman
ylimääräisen tapahtuman ja osallistumisen keittiömestarit kalalla esitteen tekoon.

3.2 Opiskelijatyöt
Elintarvikeneuvoja Eeva‐Liisa Kivimäki opiskelee työnsä ohella restonomiksi Jyväskylän am‐
mattikorkeakoulussa. Opiskeluun liittyen hän teki pienimuotoisen tutkimuksen kuluttajien
järvikalan käytöstä sekä suunnitelman toimenpiteistä järvikalan menekinedistämiseen. Jäl‐
kimmäinen työ toteutettiin kolmen opiskelijan yhteistyönä ja käsitteli lähinnä messuosaston
toteuttamista Vapaa‐aika messuilla. Molemmat työt ovat raportin liitteenä.
Tutkimuksen perusteella Muikku oli ylivoimaisesti suosituin järvikala, se onkin ainoa järvika‐
la, jota kalastetaan ammattimaisesti. Kalaa tulisi käyttää ravitsemussuositusten mukaan kaksi
kertaa viikossa. Järvikalan osalta tämä ei toteudu, vain kaksi vastaajaa ostaa tai pyytää järvi‐
kalaa kahdesti viikossa tai useammin. Mutta tämä tutkimus ei kerro, kuinka usein ostetaan
muuta kuin järvikalaa. Kyselyn tuloksista yllättävää oli se, että on yhä huomattava joukko,
joka ei osta tai pyydä järvikalaa laisinkaan. Osa kalan käyttäjistä on taas suurkuluttajia, jotka
syövät useampaa järvikalaa. Vastaajien mielestä järvikalaa on saatavilla kohtalaisen hyvin,
eniten ostettu järvikala on muikku. Kala ostetaan mieluiten perattuna tai fileenä. Tämä vah‐
visti käsitystä siitä, että kalaa ei haluta ostaa käsittelemättömänä.
Kalan terveysvaikutukset olivat kaikkien vastanneiden tiedossa, tämän luulisi lisäävän kalan
käyttöä. Osa kuluttajista nauttii nämä tärkeät aineet purkista.
Ruokaohjeita kalasta kaivattiin edelleen, vaikka niitä on tarjolla paljon. Eeva‐Liisa Kivimäki
korostaisi helppoja ja nopeita kalaruokia. Menekin edistämisen kannalta olisi järkevää pyrkiä
saamaan kala arkiruoaksi, ei pelkästään juhla‐ tai viikonloppuruokapöytään.

3.4 Messut
Vapaaaika messut 18.–19.4.2009
Messuosaston koko oli 4 x 2 metriä. Osastolla oli klo 10 – 17.00 kalankäsittelyä ja – ruoanval‐
mistus näytöksiä, jotka teki keittiömestari Mika Suhonen . Tämän lisäksi Jani Jokivirta ja Mirja
Pummila avustivat maistatuksessa sekä jakoivat tietoa järvikalan käsittelystä ja ruoanvalmis‐
tusohjeita. Jaossa oli myös pyyntilupiin liittyvää ai‐
neistoa. Mirja Pummila piti yleisöesitelmän järvika‐
lan käytöstä D‐hallissa kumpanakin päivänä.

Ruokamaistiaiset ja reseptit oli laadittu ajatellen
lapsiperheiden tarpeita. Ohjeissa olevat ruokalajit
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olivat myös helppoja valmistaa. Mottona oli yksinkertaista, nopeaa ja helppoa. Osastolla vie‐
raili paljon väkeä. Arvion mukaan noin 1200 päivittäin. Maistatukseen osallistui noin 750
asiakasta 400 lauantaina ja sunnuntaina 350. Määrä laskettiin maistatusastioiden menekin
mukaan.
Asiakkaita kiinnosti erityisesti se, kuinka kala fileoidaan. Valmistimme maistatukseen hauki‐
wokkia sekä haukimureketta. Useat kotitarpeisiin kalastajat totesivat, että he ovat aliarvioi‐
neet hauen ruoaksi soveltuvuutta ja eteenkin lapset pitivät haukimurekkeesta.
Käsittelimme osastolla pääosin haukea, mutta myös pienempi määriä muikkua, ahventa, ku‐
haa, särkeä, lahnaa, siikaa sekä kirjolohta.
Mirja Pummila kopioi etukäteen kalaohjeita kaksipuolista (sivuja 6) monistetta 3 sivua * 200
kpl:tta yhteensä 600 monistetta sekä sunnuntaina lisää 200 kappaletta. Näiden lisäksi jaossa
olivat Kalatalouden keskusliiton kalalaji esitteet sekä ProKala Ry:n kalaruokaesite.
Osastolla valmistettujen ruokien
ohjeet:
Kalamurekepihvi
1 kg hauki‐ ja lohifileitä (n. puolet ja
puolet)
2 kananmunaa
3 dl ruokakermaa
1 dl korppujauhoja
1 sipuli
2 tl suolaa
mustapippuri
valkopippuri
n. yhden sitruunan mehu
tuoretta tai kuivattua tilliä
Paistamiseen:
ruokaöljyä ja voita/margariinia
Jauha kalafileet monitoimikoneessa lihamyllyllä tai käsikäyttöisellä lihamyllyllä. Jauha myös
sipulit kalojen joukkoon lihamyllyn läpi. Sekoita massan joukkoon kananmunat, kerma, korp‐
pujauho, mausteet sekä sitruunamehu. Vaivaa mureketaikina sekaisin. Laita taikina jääkaap‐
piin joksikin aikaa turpoamaan. Paista taikinasta ensin pieni pala maun tarkistamiseksi. Lisää
tarvittaessa mausteita. Muotoile taikinasta kostutetuin käsin pihvejä ja paista ne voissa pan‐
nulla molemmin puolin kauniin ruskeiksi. Taikinasta voi tehdä myös kalapullia.
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Vinkki! Kalapihveistä saa hyviä kalahampurilaisia. Hampurilaissämpylän molempiin puolis‐
koihin levitetään sitruunamajoneesia ja väliin kalamurekepihvi.
NOPEA KALA‐KASVISWOKKI
300‐400 g madetta tai muuta kalaa fileenä
2‐3 rkl öljyä
1‐2 rkl silputtua tuoretta inkivääriä
1 tl suolaa, mustapippuria
1 rasia tuoreita siitake‐ tai herkkusieniä
500 g wokkivihanneksia
vähän vettä tai kalalientä
3‐5 rkl makeaa chilikastiketta
Leikkaa kalafileet suikaleiksi ja sienet viipaleiksi, puolikkaiksi tai jätä ne kokonaisiksi. Kuu‐
menna öljy, lisää inkiväärisilppu, kalapalat ja sienet ja wokkaa hetken aikaa. Kypsennä vihan‐
nekset lähes kypsiksi mikrossa ja lisää ne vasta sen jälkeen wokkiin. Lorauta sekaan tarvitta‐
essa vähän vettä tai kalalientä ja mausta ruoka chilikastikkeella mieleiseksesi.

Olimme varautuneet antamaan lapsille karkkia, kun he tunnistavat eri järvikaloja. Tunnista‐
minen tapahtui joko kuvasta tai oikeasta näytekalasta. Helpoiten tunnistettiin hauki ja ahven,
mutta esimerkiksi muikku, kuha ja made olivat vaikeita.
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MAUKKA ‐hanke Jyväskylän luonto‐ ja erämessuilla

Keittiömestarit kalalla, Jukka Kyllönen ja Mika Suhonen
Järvikalan käsittelyä ja ruoaksi laittoa esiteltiin Jyväskylän Luonto‐ ja erämessuilla 5.‐
7.6.2009. Keski‐Suomen Kalatalouskeskuksen ideoima Jukka Kyllösen ja Mika Suhosen ”keit‐
tiömestarit kalalla” –tietoisku sai messuyleisöltä hyvän vastaanoton. Parhaimmillaan esitystä
seurasi 120 messuvierasta.
Messuesiintymistä varten valmisteltiin Jukka
Kyllösen kanssa reseptit maakunnan omista
järvikaloista: hauesta, kuhasta, ahvenesta ja
siiasta. Kyllösen laatimat reseptit arvioitiin
ProAgrian Marko Toivakan, Minimanin kala‐
kauppiaan Lasse Mannisen ja kalatalouskes‐
kuksen Timo Merosen voimin. Annokset myös
kuvattiin ”keittiömestari kalalla” reseptivih‐
kosta varten. Esitteet suunniteltiin ja taitettiin
kalatalouskeskuksessa ja niitä painatettiin
messuilla jaettavaksi 1000 kappaletta.
Tietoiskuja pidettiin messuilla perjantaina kaksi sekä lauantaina ja sunnuntaina kolme. Kalan
valmistuksen ohessa kerrottiin järvikalan terveellisyydestä. Yleisölle jaettiin kalankäsittelyai‐
heista esitettä ja reseptivihkosta. Lisäksi yleisölle tarjottiin mahdollisuus maistella annoksia ja
keskustella kalankäsittelystä ja valmistuksesta keittiömestareiden kanssa. Järjestäjien käsi‐
tyksen mukaan esitykset olivat erittäin suosittuja ja yleisö piti niitä kiinnostavina.
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Luonto‐ ja erämessuilla kävi n. 15 000 messuvierasta, joten tietoiskun näkyvyys on ollut vä‐
hintäänkin hyvä.

3.5 Oppilaitostapahtumat
”Luonnon antimet” teemapäivä Äänekoskella Honkolan koulussa 9.9.2009

Teemapäivään oli yhdistetty esittelyä metsän ja järven hankkeesta. Maukka‐hankkeen järjes‐
tämänä Jani Jokivirta Keski‐Suomen Kalastuskeskuksesta kertoi kalastuksesta ja suomalaisis‐
ta kalalajeista. Lapset tunnistivat erilaisia kaloja ja kalastusvälineitä Kalapolku‐tehtävien avul‐
la. Kovasti kiinnostusta herätti tietysti kalojen kuljetusauto sekä oikeat, esille laitetut välineet
joista Jani kertoi. Jokirapu ja täplärapu tulivat tutuiksi ja rohkein sai varoen pitää rapua jopa
kädessä!
Opettaja Johanna Halttusen palautteen mukaan: "Mika Suhonen kertoi meille jäsennellysti ja
selkeästi kaloista ja niiden rakenteesta, elintavoista sekä aisteista. Hän havainnollisti esitystä
näyttämällä meille kalan sisäelimet ja kuinka kala perataan ruuanlaittoa varten. Hauskojen
tarinoiden avulla paljon uutta jäi lasten mieleen. Lopuksi saimme maistella paellapannulla
paistettuja kalaherkkuja, olipa hyvää!"
Sanomalehti Keskisuomalaisen toimittaja teki haastattelun Muksut‐osastolle yhdestä teema‐
päivään osallistuneesta lapsesta ja Radio Keski‐Suomi nauhoitti jutun, joka kultiin lauantaina
12.9.2009 kello 11.35.
Koulun väki oli erittäin tyytyväisiä päivän suunnitteluun ja toteutukseen. Kaikki sujui mallik‐
kaasti, se ei aina ole itsestään selvää kun mukana on 90 lasta. Bonuksena he saivat lisätehtäviä
ja paljon materiaalia aiheen jatkotyöstämistä varten. He olivat kiitollisia, jos tarjoaisimme
heille jatkossakin mahdollisuuden tällaiseen harvinaiseen herkkuun.

Jyväskylän kotitalousoppilaitos 1516.12.2009
Kalatapahtumiin osallistuneet opiskelijat olivat iältään noin 17‐20 vuotiaita poikia ja tyttöjä.
Ensimmäiseen päivään 15.12 osallistui cateringkokki 3. vuosikurssin opiskelijat ja toiseen
päivään 16.12 catering kokki 1.vuosikurssin opiskelijat. Opiskelijoita oli yhteensä 32. Nämä
opiskelijat valmistuvat aikanaan suurtalouskokeiksi. Heidän opettajansa kertoi, että opetus‐
suunnitelmassa ei ole lainkaan pyöreän kalankäsittelyä. Suurtalouksissa käytetään usein ns.
valmiita komponentteja eli käsiteltyä kalaa tai pakastekalaa, joten pyöreänkalan käsittelyä ei
juuri tehdä. Opiskelijoille kerrottiin aluksi kalojen reitistä järvestä kauppaan. Keittiömestari
Mika Suhonen opasti kalojen käsittelyä ahvenesta, kuhasta, siiasta, muikusta ja järvitaimesta.
Tämän jälkeen opiskelijat saivat käsitellä kaloja itsenäisesti. Kaloja oli varattu käsittelyyn
noin 3 kalaa/opiskelija. Muutaman harjoittelukalan jälkeen fileointi sujui paremmin. Opiskeli‐
jat valmistivat käsittelemistään kaloista erilaisia ruokalajeja. Lopuksi maisteltiin valmistettuja
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kalaruokia. Opiskelijat olivat todella innostuneita ja halukkaita opiskelemaan kalojen käsitte‐
lyä. Päivän aikana opitut kalankäsittelytaidot antavat valmiuksia ja rohkeutta käsitellä kaloja
sekä poistivat ennakkoasennetta käsittelyn vaikeudesta.
Palaute opiskelijoilta ja opettajilta oli hyvää:
opiskelijat:
• ihanaa kokea kaikkea uutta ajan kanssa. Kiva kun oli monta keltä kysyä apua.
• en ikinä oo uskaltanu koskea kalaan mutta ny kiinnosti enemmän ku sai valita pieniä
kaloja
• ihana kun sai vinkkejä miten kesällä mökillä kaloja voi itse käsitellä ku ei oo oikee
osannu
• lohta ollu meillä koululla mistä tehty jotain niin, että fileoitiin itse. nyt oli muitakin ka‐
loja. oppi uutta paljon
• kiva tehdä erilaisia hienojakin kalaruokia mutta myös sellasta mistä tykkää mutta ei oo
vaan uskaltanu koskea isoon kalaan :=)
Opettajan palauta:
• ihana kokemus kun opetussuunnitelmista ammatillista suurtalouskokin tutkinnoista
on sisällöstä jätetty vähemmälle vuosien saatossa kalan käsittely kokonaisuudessaan.
Työelämässä kalan käsittelyä alkuvaiheista ei juurikaan enää tehdä vaan käytössä ole‐
vien valmiskomponttien käyttö myös opetuksessa on korostunut ja monipuolistunut.
Koen itse, että tietyt kalankäsittelyn perustaidot ovat hyvä omat, koska tutkinnossakin
on tavoitteena antaa opiskelijalle omassa elämään tarvittavia perustaitoja. Kalan käy‐
tön lisäämiseksi taito on erittäin hyvä. Kun asiaa opettaa oikea ammattilainen on asian
esittäminen nuorille vakuuttavaa, "erikoisen kiinnostavaa" sekä sitä oikeanlaista.
• Mika Suhosen asenne nuorten ohjaamiseen oli mielettömän hyvää sekä myös Mirja
Pummilan kannustava ja rohkaiseva tuki oli korvaamatonta kun ryhmässä monia eri‐
tyistä tukea tarvitsevia ja arkoja.
•

Monipuoliset kalalajit sekä monipuoliset valmistettavat ruoat olivat erittäin tehokas
kokonaispaketti johon emme opetuksessa ehdi panostamaan vastaavalla tavalla. Asi‐
antuntijuuden hyödyntäminen oli opettajana minulle erittäin mieltä lämmittävää ja
jätti minulle mahdollisuuden tarkkailla ryhmäni kädentaitoa ja pitkäjänteisyyttä erita‐
valla kuin että itse vastaan yksin kokonaisuudesta. kala aiheena ei opettajalle ole kovin
innostava aihe opiskelijan motivointiin, mutta kun mukana asiantuntevia henkilöitä,
asennenoituivat nuoret uskomattoman kiinnostuneesti ja aktiivisesti oppimaan uutta
ja kehittyivät hyvin kun oli mahdollisuus kerrata asiaa useammalla kalalla.

•

Etenkin kotimaisen kalan tunnistaminen ja käyttäminen ruoanvalmistuksessa on itsel‐
läni ollut sydäntä lähellä ja olen yleensä jotain eniten käytettäviä kaloja ottanut ope‐
tuksessa kokonaisena käsittelyyn. Mutta vastaaviin kokonaisuuksiin, missä kaikki pää‐
sevät osallistumaan aiheeseen emme valitettavasti pysty juurikaan tiukan opetus‐
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suunnitelman mukaisesti toteuttamaan. Tapahtuma oli siten korvaamattoman tehokas
ja tärkeä niin nuorille omassa elämässään kuin opiskelussaankin, jopa poissa olleet
pojat innostuivat liittymään seuraavana päivänä toisen ryhmän mukaan kun kuulivat
miten hyvä päivä kalankäsittelyssä oli ollut.
•

Ehdottomasti tästä pitää saada jatkumo kalankäytön ja kiinnostavuuden lisäämiseksi.

3.6 Kauppatapahtumat
Kauppatapahtuma pidettiin syksyn 2009 aikana kolme. Tapahtumat pidettiin kalaa palvelu‐
tiskistä myyvien markettien ulkoalueilla. Pyyntömme päästä kalatapahtumaa pitämään mar‐
kettien ulkoalueille suhtauduttiin erittäin positiivisesti. Tapahtumat ajoitettiin ajankohtaan,
jolloin järvikalaa oli hyvin saatavilla. Aikataulutuksessa otettiin huomioon myös kauppojen
asiakasvirrat.
Ensimmäinen kauppatapahtuma oli Palokan Euromarketin pohjoisen sisäänkäynnin edessä
3.8.2009. Tapahtumassa oli esillä järvikaloja, joita keittiömestari Mika Suhonen perkasi ja
käsitteli. Mirja Pummila ja Eeva‐Liisa Kivimäki paistoivat paellapannulla näitä kaloja sekä
näiden lisäksi muikkua. Tämän lisäksi jaossa oli järvikalatietoutta ja ruokaohjeita. Paistetut
kalat tarjottiin asiakkaille maistiaisina. Maistiaisia jaettiin n. 400 annosta.
Euromarket‐päällikkö kertoi tapahtuman jälkeen, että "esittely piristi kivasti päivää, kalatorin
Veskun ainakin oli tyytyväinen ‐ muikkua myytiin hyvin, tosin se oli tarjouksessakin. Ja myyn‐
nillisesti päivä oli hyvä".
Toinen kauppatapahtumapäivä oli Seppälän Citymarketin ulkoalueella Laukaan puoleisen
sisäänkäynnin edessä 14.9.2009. Citymarket kauppias Vesa Nurminen oli iloinen, kun asiaa
hänelle esiteltiin. Hän totesi, että "kuulostaa erittäin mielenkiintoiselta tapahtumalta ja
otamme teidät avosylin vastaan kertomaan ilosanomaa Suomalaisesta huippulaadukkaasta
järvikalasta". Tapahtuma toteutettiin samalla tavalla kuin Euromarketissakin. Maistiaisia jaet‐
tiin n. 500 annosta.
Kolmas kauppatapahtuma pidettiin 5.10.2009 Minimanin kaupungin puoleisen sisäänkäyn‐
nin edessä. Minimanissa myydään yleensäkin paljon kalaa, mutta sinä päivinä rikottiin kaikki
ennätykset. Mätiajasta johtuen erityisesti perattu muikku oli edullista. Tapahtuma toteutettiin
kuten edellisetkin. Maistiaisia jaettiin n. 550 annosta.

3.7 Muut tapahtumat
Valtakunnallinen kalastuspäivä
Maukka‐hanke oli mukana valtakunnallisessa kalastuspäivässä Jyväskylän Köyhälammilla
26.8.2009. Tänä vuonna Valtakunnallisen Kalastuspäivän teemana on ”Bongaa Fisu”. Erityi‐
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sesti koululaisille suunnatun tapahtuman tavoitteena on tutustuttaa lapset ja nuoret kalastus
harrastuksen kautta Suomen monipuoliseen kalalajistoon. Mirja Pummila ja Eeva‐Liisa Kivi‐
mäki käsittelivät järvikalaa, kertoivat kalojen anatomiasta ja ruuanvalmistuksesta. Päivään
osallistui 850 alakoulu ikäistä lasta ja 50 aikuista (opettajia, avustajia ja muuta henkilökun‐
taa). Tapahtuman toteutuksessa oli mukana useita kala‐alan toimijoita ja järjestöjä.

Päiväkotitapahtuma
Päiväkoti Aurinkolahdessa Muuramessa 8.12.2009
Mirja Pummila ja Eeva‐Liisa Kivimäki kertoivat jär‐
vikaloista ja esittelivät eri kalalajeja. Lisäksi maistel‐
tiin pannussa paistettua siikaa. Lapset innostuivat
kaloista kovasti ja järvikalat tuntuivat olevan vierai‐
ta myös päiväkodin henkilökunnalle. Maistiaiset
paistetusta siiasta maistuivat lapsille hyvin ja lapset
lupasivat
patistella vanhempiaan kalaan, ainakin kalakaup‐
paan. Vanhempien tulessa hakemaan lapsiaan hoi‐
dosta lapsilla riitti kovasti asiaa kaloista ja mukana oli kalareseptejä kotiin vietäväksi. Päivä‐
kodilla tapahtumaan osallistui 68 3‐6 vuotiasta lasta ja 10 aikuista.

Työttömien yhdistys /maahanmuuttajien kalakoulutus
Jyvässeudun työttömät Ry:n maahanmuuttajien ryhmältä tuli pyyntö, että voisiko heitä opas‐
taa suomalaisen järvikalan käyttöön. Pidimme 17.12.2009 opetuskeittiölle kahden tunnin
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koulutuksen järvikaloista, niiden käsittelystä ja käy‐
töstä ruuanvalmistuksessa. Osallistujat pääsivät myös
itse kokeilemaan kalankäsittelyä. Valmistimme yhdes‐
sä ruisjauhoissa leivitettyä paistettua kalaa, kalawok‐
kia ja värikästä kalakeittoa. Ruuat maistuivat osallistu‐
jille erittäin hyvin ja he olivat äärimmäisen yllättyneitä
suomalaisen järvikalan mausta.

Ennen koulutusta he ovat osanneet käyttää
vain kirjolohta ja sitäkin vain kokonaisena.
Tilaisuuden jälkeen saimme tuhannet kii‐
tokset opastuksesta ja maistiaisista. Osal‐
listujia koulutuksessa oli 17.

4 Hankkeen tulokset ja arviointi
Toimenpiteitä toteutettiin enemmän kuin hankesuunnitelmassa oli suunniteltu. Suunniteltu‐
jen toimenpiteiden lisäksi joulukuussa toteutettiin Muuramen päiväkodilla kalapäivä sekä
järvikalan käsittely ja ruokakoulutus maahanmuuttajille. Erämessulle osallistuminen oli myös
hankesuunnitelman ulkopuolelta.
Kalakauppiaiden antaman palautteen mukaan kalankulutus nousi kauppatapahtumien yhtey‐
dessä. Tapahtumien asiakkaiden joukossa oli paljon nuoria aikuisia, jotka olivat maistaneet
vain satunnaisesti järvikalaa. He kertoivat käyttävänsä pääasiassa kirjolohta ja pakastekalaa.
Nuoret olivat kiinnostuneita kalankäsittelystä ja maistoivat mm. muikkua mielellään. Aikuis‐
väestö kertoi käyttävänsä järvikaloista pääasiassa muikkua. Muiden järvikalojen käytön es‐
teenä pidettiin hintaa ja kalojen käsittelytaidon puutetta.
Jaoimme kaikissa tapahtumissa ruokaohjeita ja näytimme kalaruokien valmistusta. Poiketen
hankesuunnitelmasta teimme jakeluun omaa materiaalia. Valmiita ohjeita ei ollutkaan saata‐
villa ProKala Ry:stä, koska ruokaohjeita ei ollut jäljellä eikä uusia ollut tulossa. Teimme kaksi
erilaista ruokaohje esitettä, joita jaoimme tapahtumien ja koulutuksien yhteydessä.
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Teimme tapahtumista tiedotteet medialle, mutta kiinnostus asiaa kohtaan onnistui vain Hon‐
kolan ala‐asteella järjestetyssä tapahtumassa. Paikalla on sanomalehti Keskisuomalainen ja
Radio Keski‐Suomi.
Suurissa tapahtumissa esim. messuilla tai markkinoilla tai kauppojen yhteydessä voi tiedot‐
taa, opastaa massoittain uusia kalankäyttäjiä. Ryhmäkohtaisten koulutusten avulla osallistujat
pääsevät harjoittelemaan kalankäsittelyä ja opettelemaan kalaruokien valmistusta.

5 Hankkeen talous
Kustannus euroina (alv 0 %)
Palkat ja sivukulut
- suunnittelu, toteutus,
dinointi
- raportointi
- taloushallinto

2008

2009

Yhteensä

9417,50
koor-

Matkakulut

204,08

Posti, puhelin yms. kulut

22,65

Materiaalikulut tapahtumissa

2617,42

Ostopalvelut

3190,12

Yhteensä

15 428,14

6 Hankkeen jatkosuunnitelmat
Palaute hankkeen toimenpiteitä oli positiivista ja toimenpiteitä toteuttaneena näkisimme mie‐
lellämme, että työ järvikalan puolesta jatkuisi.
Jatkohankkeen kohderyhminä näkisimme edelleen lapset ja nuoret. Päiväkoti ja ala‐aste ikäi‐
sille lapsille järvikalan käsittelyä voisi opastaa pyytämisestä ruuanvalmistukseen saakka.
Opiskelijatyössä järvikalan menekin edistämiseksi haastateltiin kalastaja Onni Pakarista, Onni
kalastaa Konnevedellä, Konnevesi‐järvestä. Hän myös käsittelee pyytämänsä kalan asiakkai‐
den tarpeiden mukaan. Onnin mielestä vanhat ihmiset osaavat syödä kalaa. Hänen mielestä
kouluissa tulisi opettaa oppilaita syömään kotimaista kalaa.
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Myös ruoka‐alan opiskelijoiden kouluttaminen kalankäsittelyyn ja kalaruokien valmistami‐
seen koettiin hedelmällisenä ja tarpeellisena. Kuten palautteesta käy ilmi, esim. suurtalous‐
kokkien opetussuunnitelmaan ei sisälly kalankäsittelyä. Messu‐ ja kauppatapahtumien avulla
tavoittaa taas paljon väkeä ja vaikutus kalankäytön lisäämiseen on ainakin hetkittäinen. Kuten
kalakauppias Lasse Manninen totesi opiskelijatyössä kysymykseen, mitä pitäisi tehdä, että
suomalaiset kuluttajat ostaisivat enemmän kalaa: ” No, ehkä parhaita on kalaruokien teko
mediasssa tai messuilla. Näyttää kuinka helppoa kalan valmistaminen oikeasti on. Muutaman
kerran olen ollut mukana ja on kyllä tullut positiivista palautetta! Ihminen ei osta kalaa toiste,
jos saa huonolaatuista usein.”

