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1. HANKEORGANISAATION YHTEYSTIEDOT 
 

Hankkeen nimi: 

 

Turismista tuloja – Sodankylän 

kalastusmatkailun koulutushanke 
ammattikalastajille II 
 

Hankeaika: 1.1.2012-28.2.2013 

Hankkeen tunnistetiedot: 

- diaarinumero 
- hankenumero 

- ohjelma 
- toimenpide 

 

1066/3561-2011 

1001487 
EKTR 
IV 

Hankkeen toteuttaja: Sodankylän kunta 
Jäämerentie 1 

99600 Sodankylä 
Puhelinvaihde 0400 - 618 870 
 

Pekka Jantunen 
0400 296645 

pekka.jantunen@sodankyla.fi  
 

Hankevastaava: Jukka Saario 
Kaiterantie 15 
93600 KUUSAMO 

puh. 040-7325044 
e-mail: jukkasaario@hotmail.com  

web:www.facebook.com/profishinglapland  

Hankkeen 
seurantaryhmä: 

 

Veikko Virtanen, puheenjohtaja 
 
Jari Annala, kalastaja, 
varapuheenjohtaja 
 
Jukka Hirvonen, Snow Games Oy 

 
Mikko Pyhäjärvi, kalastaja 
 
Timo Palonoja, Joiku-Kotsamo 
 

Pekka Jantunen, Sodankylän kunta 
 
Viljo Pesonen, Sodankylän kunta 
 
Jukka Lokka, Sodankylän kunta 
 
Markku Ahonen, asiantuntija 
 
Jukka Saario, sihteeri  
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2.  TURISMISTA TULOJA II –KALASTUSMATKAILUHANKKEEN 
 KUVAUS 

 
Lapin matkailun strategisena tavoitteena on kehittää alueelle vetovoimaisia 
matkailutuotteita kaikille vuodenajoille. Suurten talvimatkailuun keskittyneiden 
matkailukeskusten käyttöastetta pyritään nostamaan eri vuodenaikojen harrastuksiin 
pohjautuvilla vetovoimatekijöillä.  

 
Lapin runsaat helposti saavutettavat järvet ja joet tarjoavat ainutlaatuiset kalastus-
mahdollisuudet. Kalastus on maailman suosituin harrastus.  
Meille lappilaisille on vielä hyvinkin tuttua puuhaa kalastella jään alta verkoilla tai koukuilla. 
Moni on kokenut kesäaikaisen nuottauksen tai käynyt isoisän kanssa verkoilla. 
Maailma on kuitenkin muuttunut ja aika harvalla suomalaisella näitä kokemuksia enää on. 
Tai ainakin hänen on hankalaa päästä tällaiseen tapahtumaan mukaan arkisessa 
elinympäristössään. Saati sitten vieraan, joka tulee suuremmasta maailmasta, ulkomailta. 
Tällainen vieras kokee jo itse tapahtumassa eksotiikkaa ja jopa mystiikkaa 
 
Sodankylän alueen ammattikalastajille suunnatussa kalastusmatkailun koulutushankkeessa 
on kehitetty matkailupalveluja, jotka sopivat päätoimisen kalastajan työn ohessa 
toteutettaviksi. 
Hankkeen I -vaiheessa aloitettiin tuotekehitystyö ja koulutettiin kalastajia ohjelmapalvelujen 
toteuttamisessa tarvittavan lainsäädännön ja turvallisuusasioiden osaamisessa. II-vaiheen 
käynnistyttyä 2012 vuoden alusta valmistellut kalastuspaketit on viimeistelty ja 
viranomaisasiakirjat laadittu. 
Palvelut on testattu ja asiakaspalautetta on seurattu herkällä korvalla. Kalastuksen 
ammattilaiset osaavat työnsä ja selviävät vaikeissakin olosuhteissa. Palvelujen 
toteuttamisessa on turvallisuusnäkökohdat huomioitu asiakkaiden turvallisen osallistumisen 
ja laadukkaan palvelun varmistamiseksi. Kalastajien palvelut ovat nähtävillä Facebookissa: 
www.facebook.com/profishinglapland. 
 
Joskus on julkisuuteen ilmestynyt kiihkeätäkin keskustelua ammattimaisen kalastuksen ja 
vapaa-ajan kalastuksen välisistä ristiriidoista. Paljolti etujen törmäykset ovat johtuneet 
enemmän ihmisten asenteista kuin todellisista ongelmista. 
Joka tapauksessa nyt ammattikalastajat (uudessa kalastuslaissa: kaupalliset kalastajat) 
tuottavat palveluja vapaa-ajan kalastajille. 
Tällainen toiminta on omiaan tasoittamaan mahdollisia ristiriitoja ja ohjaa erilaisista 
lähtökohdista luontoa hyödyntäviä ihmisiä paremmin ymmärtämään toisiaan. Kaikkien 
kalastuksesta kiinnostuneiden etu on, että luonnon tuottamia arvoja voidaan hyödyntää 
kestävästi. 
Monipuolisella sisällöllä ammattimaisesti kalastavien työn mielenkiintoa ja vaihtelevuutta 
voidaan lisätä, saada alalle ja alalla pysymään uusia kalastajia. Tietenkin palvelujen 
tuottamisella pyritään  lisäansioihin, joilla voidaan tasata kalastuksen kausivaihteluita. 
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3. HANKKEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
 
 3.1. Sodankylän kunta 
 
  Sodankylä on historiallista lapinkylien seutua. Lapin ja lannan raja 

 on ollut alueen etelä-osissa. Seutu on Paulaharjun Sompiota, 
 Pomokairaa – suuria erämaita ja kaupunkimaista infrastruktuuria. 

  Sodankylässä on odotettavissa lähivuosina voimakkaan kasvun 
 aikaa vuosikymmeniä kestäneen hiipumisen jälkeen. 

 Käynnistymässä oleva kaivostoiminta tuo alueelle uutta elämää. 
  Alue sijaitsee Lapin keskiössä. Sen halkaisee Jäämeren matkailutie, 

 4-tie, jota myöten matkailijavirrat kulkevat matkailukeskuksiin. 
 Saariselkä, Luosto ja Levi vetävät ympärivuotisia matkailijoita 

 suurin joukoin. Matkailun kasvu tulee kansainvälisiltä markkinoilta, 
 erityisesti Venäjältä. Tämä kehitys tulee konkreettisesti huomioida 

 kunnan matkailu-strategiassa ja käytännön toiminnassa. 
  

 3.2. Hankkeen yhteistoiminta 
 

 Hankkeen toiminta ja tavoitteet on esitelty alueen matkailu- 
 yrityksille. Yrityksillä on käytettävänään tuotekansiomme ja heille 

 on annettu myyntiyrityksen matkanjärjestäjähinnasto 2013. 
 Hanke toimii yhteistyössä seuraavien alueella olevien yritysten 

 kanssa: 
 

 Hotel Kakslauttanen, Kiilopääntie 9, 99830 Saariselkä 

 Hotel Kultahippu, Petsamontie 1, 99800 Ivalo 
 Lapland Hotels Riekonlinna, Saariseläntie 13, 99830 Saariselkä 

 Hotel Tunturi, Lutontie 3, 99830 Saariselkä 
 Hotelli Ivalo, Ivalontie 34, 99800 Ivalo 

 Lapin LuontoLomat Oy, Saariseläntie 14, 99831 Saariselkä 
 Tankavaaran Kultakylä, 99695 Tankavaara 

 Vuotson Porokylä, Ivalontie 87666, 99690 Vuotso 
 Joiku-Kotsamo, Ajokastie 12, 99690 Vuotso 

 Kiveliön Kala Ky, Ivalontie 6566, 99600 Sodankylä 

 Peurasuvannon Lomakylä, Ivalontie 5086, 99600 Sodankylä 
 Hotelli Karhu/Hotel Bear inn, Lapintie 7, 99600 Sodankylä 

 a la Carte Lapland, Lapintie 7, 99600 Sodankylä 
 Hotel Sodankylä, Unarintie 15, 99600 Sodankylä 

 Snow Games Oy, Luppokeino 2, 99550 Luosto 
 Aurora Chalets, Luppokeino 1, 99550 Luosto 

 Lapland Hotel Luostotunturi, Luostontie 1, 99555 Luosto 
 Hotelli Samperin Savotta, Samperintie 34, 98800 Savukoski 

 Lapin Safarit, Koskikatu 1, 96200 Rovaniemi 
 Sokos Hotel Vaakuna Rovaniemi, Koskikatu 4, 96200 Rovaniemi 

 Hotel Santa Claus, Korkalonkatu 29, 96200 Rovaniemi 
 City Hotel, Pekankatu 9, 96200 Rovaniemi 

 NORD - arctic circle office, Raakuntie 1, 98720 Suomutunturi 
 Fintravel Kemijärvi, Jaakonkatu 2-4, 98100 Kemijärvi 
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 sekä seuraavien matkailun infopisteiden kanssa, 
 

 Info, Ivalo 
 Info Kiehinen, Saariselkä 

 Info Koilliskaira, Tankavaara 

 Info Korvatunturi, Savukoski 
 Info, Sodankylä 

 Info, Rovaniemi 
 

 3.3. Osallistujat 
 
 Sodankylän alueella on 25 rekisteröitynyttä ammattikalastajaa. 
 Hankkeen aluksi hankekoordinaattori otti yhteyttä kalastajiin ja 

 selvitti kiinnostusta osallistua hankkeen toimintaan. 
 Osa kalastajista vetäytyi jo tässä vaiheessa vedoten muihin kiireisiin 

 tai korkeaan ikäänsä tai terveydentilaansa. 
 Hankeaikana toimintaan on osallistunut 11 rekisteröitynyttä 

 kalastajaa Lokalta, Porttipahdalta ja Unarilta.  
 Yksi kalastajayrittäjä aloitti toimintansa hankkeen aikana. 

 Matkailutuotteita on kehittänyt 6 kalastajaa. 

 
 3.4. Asiakassegmentit 
 
 Kalastusmatkailutuotteita on 

 yritetty kehittää menneiden 
 vuosikymmenten aikana eri 

 puolilla maatamme. Silti 
 edelleen  kalastusmatkailu 

 toimialana on lapsen kengissä. 
 Pohjoisessa Suomessa toimii 

 kaksi ammattimaisesti 
 palveluja tuottavaa yrittäjää. 

 Toinen Muoniossa ja toinen 
 Rovaniemellä. 

 Palveluja on tarjottu tähän asti

 ensisijaisesti vapaa-ajan 
 kalastusta aktiivisesti 

 harrastaville matkailijoille. 
 Tämä kohderyhmä on 

 kuitenkin se vaikeimmin 
 tavoitettava, kaikkein kriittisin  ja rahankäytöltään kaikkein  

 tarkin joukko. 
 Kohderyhmäksemme tuotteita suunnitellessa valitsimme perheet, 

 yritysten ryhmät ja muut pienryhmät. Lähinnä henkilöitä, jotka eivät 
 itse kalasta. Kaikkiin palveluihin voi osallistua ilman aikaisempaa 

 kokemusta. Lähtökohtaisesti olemme huomioineet ulkomaisten 
 asiakkaiden, lähinnä venäläisten matkailijoiden tarpeet. 

 Olemme myös huomioineet, että asiakkaat ovat jo tulleet alueelle ja 
 oleskelevat alueella. He ovat tulleet tänne muun syyn vuoksi, 

 lomailemaan, mökkeilemään, hiihtämään, jne. Tätä kohderyhmää 

 olemme koettaneet tavoittaa asiakkaiksemme. 
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4. HANKKEEN TOIMINTA 
 
  4.1. Kalastuspakettien valmistelu 
 

  Turismista Tuloja I –hankkeen aikana aloitettu kalastusmatkailu-
 tuotteiden valmistelu saatettiin hankkeen alkajaisiksi päätökseen.  

  Tuotekortit tarkistettiin ja laadittiin palvelujen turvallisuus-
 suunnitelmat. Viranomaisasiakirjat laadittiin hankevetäjän 

 ohjauksessa yrittäjäkohtaisesti. 
  Ilmoitus vaarallisesta palvelusta toimitettiin Sodankylän kunnan 

 terveystarkastajalle.  
  Tuotteiden hinnoittelu tarkistettiin ja laadittiin matkanjärjestäjä- 

 hinnasto erikseen alueen matkailuyrityksiä varten. Näin ollen 
 palvelut olivat myyntikuntoisia. 

 
  Ohjelmapalvelutuotteita testattiin käytännön 

 asiakastilanteissa.  
  Yrjö Lokan tuottamaa Talviverkoilla käynti –

 tuote testattiin 15.3.2012. Mukana testaamassa oli 

 Ulla Ruuskanen Sodankylästä. Ulla oli ihanteellinen 
 testaaja – hän ei harrasta itse kalastusta, joten hän 

 esitti kalastajalle hyviä kysymyksiä tapahtumasta.  
  Kalastaja vastasi kysymyksiin ammattimaisella otteella. 

  Pilkkiretki Lokalla testattiin haastavissa olosuhteissa 11.4.2012. 
 Hankevetäjän mukana testaamassa olivat Paula Hakala Lapin 

 Kansasta ja Antti Keskitalo TravEd Pyhä –hankkeesta.  
  Unarilla testattiin Jari Annalan Kesäkalastusta Unarilla –tuotetta. 

 Mukana oli tuulisessa säässä Ulla Ruuskanen.  
  Lauri Ukkolan Jokikalastusta –tuotetta testaamassa 25.6.2012 oli 

 mukana Jyrki Sirkeinen Sodankylän Perhokalastajista  
  Testaustilaisuuksista  saatiin hyvää kuva- ja videomateriaalia 

 Facebookiin.  
  Talviverkkojen kokeminen, Kalaretki Luirojoelle ja Talvinuottausta 

 Unarilla testattiin jo aikaisemman hankkeen aikana.  

  Jouni Yliriesto aloitti toimintansa Porttipahdalla yrittäjänä 
 1.10.2012, joten hänen tuotteitaan ei vielä ehditty testata 

 hankeaikana. Kuvausmatkoja hankevetäjä teki kuitenkin 
 myös Porttipahdalle. 

   
 4.2. Kalastajayrittäjien koulutus 
 

 Kalastajien koulutustarvetta selvitettiin hankkeen aluksi ja sen 

 perusteella hankevetäjä on suunnitellut koulutuksien ohjelman ja
 sisällön.  

 Koulutuksien aikatauluissa pyrittiin huomioimaan kalastajien 
 työrytmi. Tästä huolimatta toteutettu aikataulu ei sopinut kaikille 

 kalastuksen asettamien vaatimusten vuoksi. Esim. toimituspäivät 
 kaupalle tms. 

 Hankkeen aikana toteutettiin 18 koulutustilaisuutta. Erityisen hyvin 

 saatiin toteutettua hankkeen tavoitteisiin soveltuvia koulutuksia 
 yhteistyössä Sateenkaari –hankkeen kanssa.  



 8 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Asiakaspalvelukoulutusta on toteutettu englannin kielikoulutuksen 
 yhteydessä sekä esiintymiskoulutuksen, tarinakoulutuksien ja 

 Venäjän koulutuksien yhteydessä. 
 Laatukoulutus toteutettiin niin, että hankevetäjä laati yrittäjiä 

 varten laatukäsikirjamallin. Kalastajayrittäjät muokkaavat omaan 
 toimintaansa sopivan käsikirjan. 

 Kalastajayrittäjät, joilla tuotteeseensa sisältyy ruokapalvelua, saivat 
 yrittäjäkohtaisen ohjauksen omavalvontasuunnitelman laadinnassa. 

 Omavalvontasuunnitelmat toimitettiin Sodankylän 
 terveystarkastajalle. 

 
 

 
 

 

 kuva: Vesipelastuskoulutus 

Hankkeen järjestämät koulutustilaisuudet 

AIKA KOULUTUS KOULUTTAJA PAIKKA 

13.1.2012 Kuluttajaturvallisuuslaki hanke/Saario Sodankylä 

26.1.2012 Kalastusmatkailutuote, 
kehittäminen 

hanke/Saario Sodankylä 

2.-3.2.2012 Kalastusvälineiden 
valmistus 

hanke/Saario Lokka 

10.2.2012 Englannin kielen 

erikoissanasto 

hanke/Saario Sodankylä 

17.2.2012 Rahoitusmahdollisuudet Talvensaari 

Ahonen 

Sodankylä 

23.2.2012 Some-koulutus ELY/Leppänen Sodankylä 

8.3.2012 Some-koulutus hanke/Leppänen Sodankylä 

8.-9.5.2012 EA-1 Sodankylän 
kunta 

Sodankylä 

15.5.2012 EA-kertaus Sodankylän 

kunta 

Sodankylä 

25.5.2012 Kalastusvälineiden 

hallinta 

hanke/Saario Lokka 

9.8.2012 Vesipelastuskoulutus Lapin pelastusl. Sodankylä 

28.8.2012 Esiintymiskoulutus Sateenkaari Levi 

19.11.2012 Revontulikoulutus Sateenkaari Sodankylä 
marras-joulukuu 

2012 
Laatukäsikirja hanke/Saario  

1.-

2.12.2012 

Tarinakoulutus I Sateenkaari Sodankylä 

15.-

16.12.2012 

Tarinakoulutus II Sateenkaari Sodankylä 

14.1.2013 Venäjän kultt.koulutus Lapin ELY Sodankylä 

2.-3.2.2013 Tarinakoulutus III Sateenkaari Sodankylä 

5.2.2013 Venäjän kielen perusteet Lapin ELY Sodankylä 
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 Koulutuksien tavoitteena on ollut antaa kalastajayrittäjille 

 valmiuksia edelleen kehittää tuotteitaan asiakaslähtöisyys 
 huomioiden. Alueen tarinaperinteen hyödyntäminen 

 matkailutuotteiden kehittämisessä tulee jatkossa hyödyntää 

 tehokkaammin niin kalastusmatkailu- kuin muussakin 
 matkailutoiminnassa. 

 Koulutustilaisuuksissa hankevetäjä on tiedottanut hankkeesta. 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
 

 Sodankylän 4H pyysi hankevetäjältä koulutusta nuorille

 kalastusharrastuksesta ja perhonsidonnasta. Yhteistyöllä pyrittiin 
 saamaan nuorista testausryhmä kalastustuotteille. Tällainen 

 tilaisuus on sittemmin sovittu toteutettavaksi 20.3.2013 
 Unarijärvellä. 

 
 Opintomatkat tehtiin:  

 
 - Rovaniemen Erämessuille   

   17.5.2012 
 - Riihimäen erämessuille  

   6.- 10.6.2012 
 - Ammattikalastusmessuille    

   Uudessakaupungissa  
   31.8.- 1.9.2012 

 - ELMA-messuille Helsingissä   

   8.-11.11.2012 
 - MATKA-messuille Helsingissä    

   16.-20.1.2013 
 

 Kalastajat olivat mukana tapahtumissa esittelemässä omia  
 kalastusmatkailutuotteitaan. 
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4.3. Hanketiedottaminen 
 
 Hankkeesta on tiedotettu aktiivisesti aluksi kirjeitse rekisteröityneille 

 ammattikalastajille ja sittemmin tiedottamisen päävälineinä ovat 
 toimineet sähköposti ja Facebook-sivusto. 

 Lehdistöön, lähinnä Sompioon ja Lapin Kansaan on saatu hyvin 
 hanketta esille.  

 Kemijoki OY:n tiedottaja Anu Pesonen teki näyttävän reportaasin 
 Luirojoelta Kemijoki OY:n verkkojulkaisuun. 

 Valtakunnalliseen Maaseudun Tulevaisuus –lehteen paikallinen 
 toimittaja Kari Lindholm teki juttua niin ikään Luirolta ja Lokasta. 

 Artikkeli julkaistaan kesällä 2013. 
  

PVM Tiedottaminen/Tekijä Aihe 

1.2.2012 Lapin Kansa/Pohjolan Sanomat 
Kalastuslaki- 

seminaari 

16.2.2012 Kotiseutulehti Sompio 
Hankekoulutus 

Lokka 

22.2.2012 Lapin Kansa/Paula Hakala Hanketiedotus 

26.3.2012 Kotiseutulehti Sompio/Mökkilehti Talviverkoilla 

16.4.2012 
Lapin Kansa/Pohjolan Sanomat 

Paula Hakala 
Pilkkiretki 

20.4.2012 YLE1, saamenkieliset uutiset kalastusta Lokalla 

20.6.2012 
Kemijoki Oy/nettilehti 

Anu Pesonen 

Haukiretki 

Luirojoelle 

5.7.2012 
Kotiseutulehti Sompio/ 

Tarja Karjalainen 

Puolalaisryhmä 

Sodankylässä 

16.8.2012 
Lapin Kansa / 

Paula Hakala 
Vesipelastuspäivä 

19.11.2012 
Kotiseutulehti Sompio/ 

Juha Ruonaniemi 

DVD:n 

julkaisutilaisuus 

 
  
 Hankkeen aikana kehitetyt 
 kalastusmatkailutuotteet ovat 
 koottu 20 -sivuiseksi kansioksi, 
 jota on jaettu alueen 

 matkailutoimijoille.  
 Kansiossa on esitelty kaikki 

 kehitellyt 11 tuotetta. 

 Esitekansio on nähtävillä suomen, 
 englannin- ja venäjänkielisinä 

 versioina. Kansiot ovat päivitetyt 
 yrityksiin keväällä 2012 ja 

 loppuvuodesta 2012.  
 Kansioissa esitetyt hintatiedot ovat voimassa 2013 loppuun. 
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 Hanke on osallistunut Kalastusmatkailun kehityspalkinto 2013  –
 kilpailuun.  
 Kilpailun järjestää vuosittain Suomen kalastusmatkailun 

 osaamiskeskus KAAOS. Tulokset julkistetaan keväällä 2013. 

  
 Hankkeen Facebook –sivusto avattiin 30.1.2012. Sivustolla on 

 tiedotettu hankkeen tapahtumista ja sivuilla on esillä tuotekansiot 
 suomen, englannin ja venäjän kielillä. 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Sivustolle on rekisteröitynyt 19.2.2013 mennessä 1.567 
toiminnastamme kiinnostunutta fania.  

Sosiaalisen median asiantuntija Eero Leppäsen/Rautasilta mielestä 
hyvä saavutus olisi ollut vuoden 2012 loppuun mennessä 800 – näin 

ollen tulosta on pidettävä erinomaisena. Erityisesti, kun käyttäjä- 

profiilit ovat juuri, sitä mitä olemme hakeneet asiakaskohde-
ryhmäksemme.  

 Hankkeen kalastajilla on käyttäjäoikeudet sivuston hallintaan. 
 Hankeajan päättymisen jälkeen kalastajien tulee olla aktiivisia 

 sivujen päivittämisessä. Matkailuyrityksissä suurin osa 
 kaupankäynnistä tapahtuu sähköisesti. Toimiva sivusto auttaa 

 yritystä ajankäytön suunnittelussa samoin aktiivisen asiakas-
 rekisterin rakentamisessa. Tämän lisäksi voidaan saavuttaa 

 huomattavia taloudellisia säästöjä - säästöt työajassa, 
 esitemateriaaleissa, mainonnassa, jne. 

Sivujen käyttö on maksutonta. Hankkeen aikana Facebook –
sivustolle on ladattu maksullisia ilmoituksia rajoitetusti. 

Haettaessa Googlesta hakusanoilla Fishing Lapland – hankkeen sivut 
ovat ensimmäisenä ja videoidenkin osoite löytyy kärkipäässä. 

 

TV-ohjelma Peltsin Lappi kanssa on sovittu kuvauksista viikolla 26 
tai 27/2013 Lokassa. Ohjelmalla on ollut 2012 370.000 katsojaa ja 

60.000 vielä päälle Areenassa.  
Myös TV-ohjelma Arktiset vedet on osoittanut kiinnostusta 

tuotteitamme kohtaan. Tuotantoyhtiölle on esitetty kuvauksia mm. 
Porttipahdalla. Yhteyshenkilöinä toimivat kalastajat Risto Pyhäjärvi 

ja Jouni Yliriesto sekä Matias Yliriesto Pyssykylän vetouistelijoista. 
Hankevetäjä on luvannut olla tarvittaessa käytettävissä kuvauksien 

aikana. 
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Kevään 2013 aikana TV1/Lehikoinen tulee tekemään dokumenttia 

Lokalta ja Sodankylästä. Yhteyshenkilönä toimii Veikko Virtanen. 
 

Hankkeen aikana on tuotettu hanketta ja kehitettyjä matkailu-

tuotteita esittelevä DVD-elokuva. Hankevetäjä on laatinut elokuvan 
käsikirjoituksen ja vastannut tuotannosta. Elokuvan teknisestä 

toteutuksesta on vastannut Seita-säätiö. Elokuvan toteutuksen  
venäjänkielistä versiota avusti Sergey Zaikin ja englanninkielistä 

Michelle Colebourn.  
DVD:tä on painettu 200 kpl ja sitä on postitettu alueen 

matkailuyrityksille käytettäväksi markkinoinnin apuvälineenä. 
Elokuvia on postitettu 20 

kpl venäläisille 
matkanjärjestäjille 

Murmanskiin, Pietariin ja 
Moskovaan. 

Elokuva on ollut esillä myös 
ELMA-messuilla ja MATKA-

messuilla. 

Elokuva on nähtävissä 
YouTubessa sekä Facebook-

sivuillamme ja VK.com –sivustolla. 
  

  Hankkeen toimintaa ja kehitettyjä palveluja on esitelty 
 opintomatkojen yhteydessä messuilla. 

 
4.4. Hankeyhteistyö 

 
 Hankkeen aikana on tehty onnistuneesti yhteistyötä Matkailun 

 Sateenkaari –hankkeen vetäjän Ulla Koikkalaisen kanssa. 
 Yhteistyössä on suunniteltu koulutuksia ja näin saatu merkittäviä 

 kustannussäästöjä aikaiseksi. 
  Green Care –hankkeen toimintaan on hankevetäjä osallistunut ja 

 lupautunut olemaan tarvittaessa käytettävissä kouluttajana 

 kalastusmatkailun ja Green Care –periaatteiden mukaisissa 
 yhteishankkeissa. 

  Hankevetäjä on esittänyt useampaan otteeseen yhteistyötarjouksen 
 Itä-Lapin vesistömatkailuhankkeen vetäjälle Tapio Rautiaiselle ja 

 Kalamatkalla hankkeeseen Mirja Savolaiselle. Nämä tahot eivät ole 
 katsoneet yhteistyötä tarpeelliseksi. 

 
  Menestyksellistä yhteistyötä on tehty Sodankylän perhokalastajat 

 ry:n ja Pyssykylän vetouistelijat ry:n kanssa. Lapin pelastuslaitos/ 
 Sodankylä kanssa on yhteistoiminta ollut saumatonta.  
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5.  HANKKEEN TALOUS 
 

 Hankeen toteutusaika on ollut 1.1.-31.12.2012 ja sitä jatkettiin 

 Lapin ELY-keskuksen päätöksellä 28.2.2013 saakka. 

  
 Kokonaiskustannusarvio oli     85.420 € 
 johon on saatu Lapin ELY-keskuksen avustusta 90 %  76.878 € 
 loppuosan 10 % maksaa Sodankylän kunta    8.542 €  

 
   kulurakenne 
 

 budjetoitu toteutunut 

Palkat ja sivukulut 51.527,82  

Ostopalvelut, palkkiot 18.873,56  

Matkakulut 8.234,55  

Vuokrat 5.592,00  

Muut kulut 1.195,07  

Hyväksyttävät kustannukset 
yhteensä 

85.420,00  
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6.  HANKEVETÄJÄN OMA ARVIOINTI HANKKEEN 
 TOTEUTUMISESTA 
 
  Hankevetäjä aloitti työsuhteensa hankkeessa 1.1.2012.  

  Työn aloittaminen oli mutkatonta, koska hankevetäjä oli 
 kouluttajana Turismista tuloja I- hankkeessa. Näin ollen 

 toimintaympäristö ja osallistujat olivat tulleet tutuiksi. 
  Hanke käynnistyikin vauhdikkaasti ja jo ensimmäisinä kuukausina 

 saatiin toteutettua monenlaisia toimenpiteitä. Tätä auttoi myös 
 kalastajien aikataulut. Myöhemmin yllätyksellistä oli erittäin hyvä 

 kalastussesonki joka jatkui aina joulukuulle saakka. Suurin osa 
 kalastajista oli tiukasti kiinni ammatinharjoittamisessaan. 

  Matkailun kehittämistä varsinaiseksi tulonlähteeksi varten 
 kalastajayrittäjät tarvitsevat matkailun liiketoimintaosaamisen 

 koulutusta. 
  Hankeaika oli yrityskohtaiseen ohjaukseen ehdottomasti liian lyhyt. 

 Hankevetäjä pyrki keskittymään yrityksiin, jotka itse toimivat 
 aktiivisesti. Siten myös saatiin tuloksia aikaan. 

  Matkailutuotteen kehittäminen on prosessi. Tuotteen ideointi, 

 testaaminen, koemarkkinointi ja lanseeraus on vaiheita, jotka vievät 
 yleensä yhteensä aikaa 3-5 vuotta. 

  Kärsivällisyyttä tulosten konkretisoimiseksi tulee olla eri toimijoilla 
 riittävästi. 

 
  Hankevetäjällä on ollut aikaisemman työhistoriansa ja 

 harrastustensa kautta laaja tuttavapiiri. Ilman tämän verkoston 
 apua hankkeen aikaansaannokset olisivat voineet jäädä 

 vaatimattomimmiksi. Lisäksi näin saavutettiin toiminnassa 
 huomattavia kustannussäästöjä. 

 
  Hankkeen aikana on selkeästi tullut esiin vahvana tarve kehittää 

 yrittäjiä kalastusmatkailun ammattilaisina. Luontaiset edellytykset 
 alueella on olemassa. 

  Ongelmana koetaan resurssipula varsinkin investointien 

 rahoittamisen suhteen. 
 

  Hankkeen aikana tehty työ on otettu hyvin sidosryhmissä vastaan ja 
 olemme saaneet erittäin positiivista palautetta matkailun 

 ammattilaisilta. Tarve uuden kehittämishankkeen pystyyn 
 saamiseksi on aktiivisten yrittäjien taholta tuotu selkeästi esille.                 

   
 Kalastajien arvioinnin yhteenveto hankkeesta ja näkemys tulevista 

 toimenpiteistä on liitteenä. 
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7.   SEURANTARYHMÄN ARVIO 
 
  Seurantaryhmä on arvioinut hankkeen etenemistä kokouksissaan 

 (pöytäkirjat liitteenä) ja loppuraporttiluonnoksen perusteella. Hanke 

 on pääosin toteutunut hankesuunnitelman mukaisesti. Koulutuksia 
 on ollut enemmän kuin suunnitelmassa arvioitiin, mikä johtuu 

 hankevetäjän hyvästä yhteistyöstä Matkailun Sateenkaari  
 –hankkeen kanssa. 

   
  Suunnitelmassa esitettiin tavoitteeksi, että 6-8 kalastajaa 

 tekojärvillä ja yksi Urarinjärvellä ottaa matkailun osaksi 
 toimintaansa ja kullakin on valmis tuote markkinoitavaksi. Tuotteita 

 on kehittänyt vain kuusi kalastajaa, mutta valmiita tuotteita on 11, 
 mikä kompensoi tavoitetta pienempää kalastajamäärää. 

 
  Hankesuunnitelman mukaan hankevetäjä kartoittaa alueen 

 ohjelmapalveluyritykset ja matkailupalveluja tarjoavat tahot, jotka 
 haluavat lisätä valikoimaansa ammattikalastajien tarjoamat 

 matkailutuotteet. Tämä on tehty erittäin kattavasti, samoin kuin 

 suunnitelmassa mainittu messuille osallistuminen. 
   

  Tämän ja aiemmin toteutetun Turismista Tuloja I-hankkeen aikana 
 kalastajat ovat saaneet monipuolista matkailuun liittyvää 

 koulutusta. Hankkeiden aikana on kehitetty markkinointikelpoisia 
 tuotteita ja luotu yhteyksiä ohjelmapalveluyrityksiin ja muihin 

 mahdollisiin yhteistyötahoihin. Tästä eteenpäin riippuu paljolti 
 kalastajien aktiivisuudesta, löytävätkö maksavat asiakkaat tarjolla 

 olevat tuotteet. 
 

  Sodankylän kunnan kehitysjohtaja Jukka Lokka kertoi 
 mielipiteenään, että hanke on erinomaisesti toteutettu. 

 
  Päätöskokoukseen osallistumiseen estyneiltä saatiin sähköpostitse 

 seuraavat lausunnot, 

   
 17.2.2013 
 Heippa Jukka! 
  Katsoin maksatushakemuksen ja loppuraportin, enkä löytänyt huomautettavaa. 
 Minun puolesta homma on selvä. 
 Meillä on tunturissa kiire, enkä pääse tiistain kokoukseen tulemaan. 
  Hyvää kevättä kaikille! 

  toivottelee: Timo Palonoja 

 

 17.2.2013 
 Terve! 

 Tutkin loppuraportin ja maksatushakemuksen. 

 Minulla ei ole mitään huomautettavaa niihin!!  

 En pääse tiistaina kokoukseen työkiireiden takia. 

 Mukavaa Kevättä!! 

 T: Mikko Pyhäjärvi 
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 18.2.2013 
  Hei! 

 En pääse kokoukseen pakollinen nuottauspäivä. Loppuraportti puiolestaani sopii sellaisenaan. 

 T: Jari Annala 
 
 

 20. helmikuuta 2013 11:41 

 Tervehdys 

 Minulla ei ole loppuraportti mitään lisättävää tai muutettavaa 

 terveisin 

  Jukka Hirvonen 

 General Manager 

 Oy Snow Games  Ltd / Kairijoen Eräkeskus Oy / Arctic Husky Farm 

 
   
8.  LOPPUSANAT 
 

  Suuri kiitos kaikille teille, jotka ovat minua vilpittömästi ja 
 aktiivisesti hankkeen aikana tukeneet. Te myös ymmärrätte 

 kalastusmatkailun kehittämismahdollisuudet tällä alueella.  
 Toivon teidän puolestanne, että hallinto tässä maassa tekee 

 ratkaisuja, jotka ensinnäkin turvaa alkuperäisen, monipuolisen 
 kalakantamme niin antaa myös mahdollisuuden elannon 

 hankkimiseen nyt ja tulevaisuudessa. 
 

 

 Sodankylässä 12.2.2013 
 

 Jukka Saario 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. LIITTEET 
 

  Kalastajien arvion yhteenveto 
  Lehtiartikkelit 
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LIITE 

 
KYSELY KALASTUSMATKAILUN KEHITTÄMISEN UUDEN HANKKEEN TARPEELLISUUDESTA 
Kalastusmatkailuhanke loppuu 28.2.2013. Nyt on mahdollista hakea rahoitusta uudelle hankkeelle, mikäli se 
kalastajien mielestä on tarpeellista. Mahdollisen uuden hankkeen suunnittelun tueksi tarvitaan tietoa siitä, 
mitä hankkeen tulisi kalastajien mielestä sisältää ja moniko nykyisen hankkeen osallistujista haluaa 
osallistua uuteen hankkeeseen.   
Tämän vuoksi pyydän sinua vastaamaan tähän kyselyyn sähköisesti 2.1.2013 mennessä osoitteeseen 
jukka.saario@sodankyla.fi  
 

1. Millä tavalla olet osallistunut kalastusmatkailuhankkeen toimintaan: 
- Olen ollut mukana messuilla, koulutustilaisuuksissa 
- tehnyt jokikalastuspaketin 
- Osallistumalla turismista tuloja kurssi 1:lle ja 2:lle 
- osallistunut hankkeen järjestämiin koulutuksiin, opintomatkoihin ja tuotetestauksiin 
- aktiivisesti alkukurssista mutta loppu vuosi on menny työ hommien takia vähemmällä opiskelulla 
- Aloitin ammattikalastuksen uudelleen 1.10.2012, joten en ole ehtinyt vielä muuta kuin esitteiden 

tekoon ja muutamaan koulutukseen. Esitteiden/ohjelmapalvelujen teon, näinkin yrityksen alussa, 
mahdollisti aikaisempi koulutus matkailualalta ja tietysti aukaisempi yrittäjäkokemus n. 13 
vuoden ajalta. 

- osallistunut koulutuksiin 
 

2. Onko hanke tähän mennessä ollut mielestäsi ollut hyödyllinen ja sisällöltään 
oikeansuuntainen? 

_X_ Kyllä   6 kpl 
   kyllä, ehdottomasti 

on ollut oikeansuuntainen matkailua kehittävä 
nettinäkyvyys  

___ En osaa sanoa __________________________________ 
___ Ei, olisi pitänyt  ___________________________________ 
 

3. Tarvitaanko kalastusmatkailuhankkeelle uutta hanketta? 
_X  Kyllä  6 kpl 
___ Ei  0 kpl 
 

4. Mitä kalastusmatkailun kehittämisen jatkohankkeen tulisi sisältää? 
- kalastus- ja luontomatkailun kehittäminen 
- asiakasyhteyksien kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää 
- välineistön saattaminen ajanmukaiselle tasolle 
- Juuri näitä hankekoordinaattorin esittämiä hankkeita. 
- Tuotepakettien kehittämistä, testaamista ja markkinointia 
- matkailukalastukseen tarvittavien materiaalien hankintaan olevaa koulutusta!!! esim. avustukset 
- Markkinointiedellytysten luomista kalastajien tarjoamille palveluille/tuotteille. 
- Edelleen näkyvyyttä netissä ja kotisivujen tekoa 
- investointeja 
 

5. __X_Tulen osallistumaan kalastusmatkailun uuden hankkeen koulutuksiin ja muuhun 
toimintaan 

    5 kpl 
Kyllä tulen osalistumaan kalastusmatkailun uuden 

hankkeen koulutuksiin ja muuhun toimintaan 

__X_ Tulen mahdollisesti osallistumaan hankkeen toimintaan 
    1 kpl 
___ En aio osallistua hankkeeseen  0 kpl 

 
6. Jos hankkeen rahoitusmuoto edellyttää yrittäjän omaa rahoitusta, oletko valmis panostamaan 

rahallisesti (n. 200 – 300 €) ? 
__X__  Kyllä   4 kpl 
__X__  En   2 kpl 

 


