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1. Hankkeen toteuttaneet toimijat ja aikataulu 

Hankkeen päämiehenä ja sen toteutuksen päävastuullisena on toiminut Österbottens 
Fiskarförbund r.f., Rauhankatu 20, 65100 Vaasa, www.fishpoint.net. Hankkeen toisena 
osapuolena oli 30.6.2013 saakka Vaasan aikuiskoulutuskeskus (VAKK), Ruutikellarintie 2, 
65100 Vaasa, www.vakk.fi. 

Carina Rönn (Österbottens fiskarförbund r.f.) ja Samuli Kaivonen (VAKK:n kouluttaja) 
toimivat yhteistyön aikana projektinjohtajina. Sopimus VAKK:n kanssa päättyi Kaivosen 
vaihtaessa työpaikkaa, sillä VAKK:lla ei ollut tämän jälkeen tarjota pätevää henkilöstöä 
hoitamaan omaa osuuttaan hanketyöstä. Myös Rönn irtisanoutui tehtävästään 30.6.2013. 
Molemmat olivat työskennelleet hankkeessa osa-aikaisesti. Marina Nyqvist valittiin 
täysipäiväiseksi projektinjohtajaksi Österbottens Fiskarförbund r.f:ään 16.9.2013 alkaen. 

Ensimmäisessä hanketukipäätöksessä (27.4.2012) hankkeen toteuttamisajaksi määriteltiin 
1.4.2012–30.6.2014. Hankkeen pidentämisestä, talousarvion uudelleenjärjestelystä sekä 
uudistetusta hankesuunnitelmasta tehtiin muutoshakemus (15.11.2013), joka hyväksyttiin 
27.11.2013. Muutoshakemuksen perusteena oli hankehenkilöstön vaihtuminen. Hanke 
päättyi 31.12.2014. 

 

2. Hankkeen nimi ja –numero 

Nimi:    Seuraava vaihe − Kansainvälinen hauenkalastusmatkailu 
Hankenumero: 16317 
Ohjelma:  Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007–2013 
Toimintalinja: Maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän 

monipuolistaminen 
Toimenpide:  Matkailuelinkeinojen edistäminen 

 

3. Hankkeen yhteenveto 

Seuraava vaihe − Kansainvälinen hauenkalastusmatkailu oli elinkeinopainotteinen 
kalastusmatkailun kehityshanke, joka keskittyi Pohjanmaan luontomatkailun 
kalastusmatkailuyrittäjiin ja maaseutuyrityksiin sekä yksittäisiin vesialueiden omistajiin ja 
kalastusalueisiin. Hanke oli suoraa jatkoa vuonna 2012 päättyneelle Kvarken Fishing -
hankkeelle. Tarkoituksena oli kehittää kalastusmatkailua kansainvälisiä markkinoita varten, 
jotta liiketoiminta loisi maaseudulle työpaikkoja ja tuloja. Hankkeessa keskityttiin 
kansainväliseen markkinointiin, koulutukseen ja tuotekehitykseen. 

Hankkeeseen osallistuvien yritysten määrä kasvoi toiminnan aikana, ja niiden 
maantieteellistä jakautumista onnistuttiin laajentamaan. Alueen ja kalastusmatkailuyrittäjien 
näkyvyyttä parannettiin päivittämällä hankkeen verkkosivut ja laatimalla digitaalinen, 
englanninkielinen kalastusmatkailuesite. Yrityksille järjestettiin perhokalastuskurssi sekä 
asiakasprofilointiin, tuotemerkkianalyysiin ja markkinointistrategioihin keskittyviä työpajoja. 

http://www.fishpoint.net/
http://www.vakk.fi/
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Kansainväliseen markkinointiin sisältyi Pohjanmaan hauenkalastukseen liittyvien 
artikkeleiden ja mainosten julkaiseminen useissa ulkomaisissa kalastuslehdissä sekä 
osallistuminen kansainvälisille kalastusmessuille. Lisäksi hanke toimi aktiivisesti sosiaalisessa 
mediassa ja kotisivuille kirjoitettiin kalastusblogia. Ulkomaisille kalastusmatkanjärjestäjille 
toteutettiin esittelymatkoja, joista kaksi johti yhteistyöhön ja kalastusmatkapakettien 
myyntiin Ranskassa ja Isossa-Britanniassa. Vaasassa järjestettiin kansainvälinen 
haukiseminaari, johon kutsuttiin haukiasiantuntijoita Suomesta, Ruotsista ja Englannista 
luennoimaan haukien kutupaikoista, pyydystä ja päästä -kalastuksen (catch and release) 
vaikutuksesta sekä suurten haukien merkityksestä kannalle. Ulkomaisten matkanjärjestäjien 
onnistuneiden esittelymatkojen jälkeen oli selvää, että hauenkalastus Pohjanmaan 
ainutlaatuisessa saaristomaisemassa todellakin herätti kiinnostusta kansainvälisillä 
markkinoilla, mutta samanaikaisesti kalastusoppaiden huomattiin tarvitsevan vielä 
lisäkoulutusta. 

 

4. Raportti 

4.1. Hankkeen tavoitteet 

4.1.1 Päätavoite 

Hankkeen päätavoitteena oli kehittää ja markkinoida Pohjanmaata uutena ja houkuttelevana 
kalastusmatkailukohteena kansainvälisille kalastusmatkailijoille. 

4.1.2 Hankkeen erityistavoitteet 

Hankkeen erityistavoitteina suunnitelman uudistamisen jälkeen olivat: 

1) parantaa asiakkaiden mahdollisuuksia luoda omia matkailupaketteja sisällyttämällä 
toimintaan useampia pohjalaisia kalastusmatkailun tekijöitä (majapaikat, opastukset, 
venevuokraukset, kuljetukset), jotta hankkeen pariin saataisiin laajempi seudullinen 
yrityshajonta ja Kvarken Fishing -kotisivuille voitaisiin lisätä enemmän yrityksiä; 

2) profiloida asiakasryhmiä, keskittyä palveluiden paketoimiseen ja kehittää kilpailukykyisiä 
tuotteita; 

3) vakiinnuttaa Pohjanmaan asema kalastusmatkailukohteena luomalla yhteyksiä ulkomaille 
sekä lisäämällä ja kohdistamalla markkinointia Eurooppaan; 

4) lisätä maaseudun vesialueiden omistajien ja kalastuskuntien tietämystä 
kalastusmatkailusta ja sen tarjoamasta ansiolähteestä, jotta hauenpyyntimatkailu otettaisiin 
huomioon kalavesien hoitoa koskevissa päätöksissä ja jotta hankkeesta kiinnostuneiden 
vesialueiden omistajien ja kalastuskuntien kesken voitaisiin luoda toimiva lupajärjestelmä. 
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4.2 Hankkeen toteuttaminen 

4.2.1 Hankesuunnitelman neljän tavoitteen mukaiset toimenpiteet 

Alla kuvaillut ja suoritetut toimenpiteet noudattavat uudistetun hankesuunnitelman 

tavoitteita ja suunniteltuja toimenpiteitä. Tavoitteet ja suunnitellut toimenpiteet löytyvät 

kokonaisuudessaan hankesuunnitelmasta. 

4.2.1.1 Asiakkaiden mahdollisuuksien parantaminen omien pakettimatkojen luomiseen 

Suunnitellut toimenpiteet: Sisällyttää hankkeeseen enemmän aktiivisia yrittäjiä Pohjanmaan 
kalastusmatkailualalta. Luoda kartta, jossa hankkeeseen osallistuvat yritykset sekä niiden 
kuvaukset ja yhteystiedot näkyvät selkeästi, jolloin asiakkaille voitaisiin näin tarjota hyvä 
alueellinen yleiskuva yrityksistä www.kvarkenfishing.fi -kotisivuilla. 

Suoritetut toimenpiteet: 
Hankkeen ulkopuolisiin Pohjanmaan kalastusmatkailualan yrittäjiin otettiin yhteyttä. Pohjois-
Pohjanmaalla todettiin olevan puutetta erityisesti majoituspaikoista, minkä vuoksi alueelta 
etsittiin sopivia vuokramökkeja, jotta seudulle saataisiin yöpymispaikkoja laajemmalle 
maantieteelliselle alueelle. Liitteenä on luettelo hankkeeseen osallistuneista yrittäjistä, ja 
luetteloon on lisäksi merkitty hankkeeseen sen toiminnan aikana liittyneet uudet yrittäjät 
(liite 1). Verkkosivuille laadittiin kartta, johon merkittiin kaikkien yrittäjien yhteystiedot ja 
linkit heidän kotisivuilleen. Kartta tarjoaa hyvän alueellisen yleiskuvan erilaisista yrityksistä ja 
parantaa asiakkaiden mahdollisuutta luoda itse omia pakettejaan. 

Yrittäjiä kannustettiin lisäämään yrityksensä suomenkieliselle kalastussivustolle 
(www.fishinginfinland.fi), jotta ne saisivat enemmän näkyvyyttä ulkomaisten, Suomen 
kalastusmatkailusta kiinnostuneiden matkailijoiden silmissä. 

Pohjanmaan kalastusmatkailua varten tuotettiin syksyllä 2014 esite yhdessä 
markkinointikonsulttiyritys Celman kanssa. Esite laadittiin englanniksi digitaalisessa 
muodossa. Esitteessä kerrotaan aluksi yleisesti Pohjanmaasta, kalalajeista ja 
kalastussesongeista. Projektinjohtaja myös laati tietopaketin kalastusluvista. Pohjanmaa 
jaettiin esitteessä kolmeen toiminta-alueeseen (Pohjanmaan pohjoisosat, Merenkurkun 
saaristo ja Suupohjan rannikko), ja jokaiselle yrittäjällä luotiin pieni osio omalle toiminta-
alueelleen. Osioon kuului lyhyt kuvaus yrityksestä ja yrittäjän kuva. Celman Maria Norrlin-
Asplund kirjoitti yritystekstit, jotka projektinjohtaja vielä kävi läpi. Esite on saatavilla mm. 
hankkeen kotisivuilla www.kvarkenfishing.fi, osoitteessa www.VisitVaasa.fi sekä 
hankkeeseen osallistuneiden yritysten verkkosivuilla. 
 

4.2.1.2 Tuotemerkkianalyysi, asiakasprofilointi ja tuotekehitys 

Suunnitellut toimenpiteet: - Asiakasprofilointi yritysten kanssa käytyjen keskustelujen 
perusteella ja mahdollisesti konsultin avulla. - Muualla Suomessa ja muissa Pohjoismaissa 
tarjottavien kalastuspakettien ja niiden hintojen tutkiskelu, jotta yrittäjät saisivat tarkemman 
käsityksen kilpailukykyisistä hinnoista ja paketeista. - Yrittäjien kanssa käydyt keskustelut 
palveluiden paketoimisesta. - Yhteistyö 7 sillan saaristo ry:n, Vaasan seudun Matkailu Oy:n 

http://www.kvarkenfishing.fi/
http://www.fishinginfinland.fi/
http://www.kvarkenfishing.fi/
http://www.visitvaasa.fi/
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sekä Merenkurkun maailmanperintö ry:n kanssa kalastusmatkailupalveluiden paketoinnissa 
ja myynnissä. 
 

Suoritetut toimenpiteet: 
Celman kanssa järjestettiin kaksi markkinointityöpajaa. Ensimmäisessä työpajassa 
(24.3.2014) käsiteltiin tuotemerkkianalyysia ja asiakasprofilointia. Työpajaan osallistui 
11 yrittäjää. Projektinjohtaja esitteli ensimmäisen työpajan yhteydessä selvityksensä muualla 
Suomessa ja muissa Pohjoismaissa tarjottavien matkailupakettien sisällöstä, hinnoista ja 
markkinoinnista, jotta yrittäjät saisivat jonkinlaisen viitekehityksen kilpailukykyisten 
pakettien hinnoitteluun ja asiakasryhmiin. Toisessa työpajassa (29.4.2014) käsiteltiin 
markkinointistrategioita, esimerkiksi sosiaalista mediaa. Työpajaan osallistui kahdeksan 
yrittäjää. 

Projektinjohtaja keskusteli yksittäisten yrittäjien kanssa palveluiden paketoimisen 
(majapaikat, venevuokraukset ja kalastusopatukset) tarpeesta kansainvälisiä markkinoita 
varten. Projektinjohtaja on osallistunut paikallistasolla eri yritysten väliseen yhteistyöhön 
pakettien kehittämiseksi. 

Maria Norrlin-Asplund vieraili yrittäjien luona kalastusmatkailuesitteen laatimista varten. 
Hän kirjoitti yrittäjistä lyhyet kuvauksesta ja otti kuvia. Samanaikaisesti yleisellä tasolla 
tapahtui konsultointia. Hankesuunnitelman mukaisesti yksittäisille yrityksille ei järjestetty 
räätälöityä konsultointia, sillä se olisi hyödyttänyt vain kyseistä yritystä. 

Eurooppalaisten matkanjärjestäjien vierailun yhteydessä vuonna 2012 (kohta 4.2.1.3) ilmeni, 
että Ranskassa ollaan erittäin kiinnostuneita hauen perhokalastuksesta. Harvoilla 
kalastusoppailla oli kuitenkin kokemusta perhokalastuksesta, joten yrittäjille järjestettiin 
Merikarvialla hauen perhokalastuskurssi 19.10.−21.10.2012. Kurssille osallistui neljä 
yrittäjää, jotka saivat perusteellisen opastuksen perhokalastustekniikkoihin sekä 
perhonsidontaan. 

 

4.2.1.3 Kansainvälinen markkinointi 

Suunnitellut toimenpiteet: - Yhteydenotto ulkomaisiin kalastusmatkanjärjestäjiin, jotta 
heidän kanssaan voitaisiin käynnistää alueen kalastuspakettien myyntiin keskittyvä 
yhteistyö. − Aluetta käsittelevien kalastusartikkelien julkaiseminen ulkomaisissa 
urheilukalastuslehdissä. Kuukausittaisen blogin päivittäminen Kvarken Fishing -kotisivuille. − 
Kvarken Fishing -kotisivujen uudistaminen ja houkuttelevuuden lisääminen uusilla haukien ja 
kalojen kuvilla sekä luontokuvilla. Kotisivujen pääkielen vaihtaminen suomesta englantiin. 
Ranskan-, saksan- ja venäjänkielisten tiivistelmien lisääminen kotisivuille. - Facebook-tilin 
luominen kohdistetun markkinoinnin mahdollistamiseksi. - Mainostaminen kotimaisissa ja 
ulkomaisissa matkailu- ja urheilukalastuslehdissä hankkeen näkyvyyden lisäämiseksi. - 
Kvarken Fishing -kotisivujen näkyvyyden parantaminen kansallisilla kalastus- ja 
matkailusivustoilla. - Yhteistyö Botnia Marketing -hankkeen kanssa Pohjanmaalle 
suuntautuvan kalastusmatkailun markkinoimiseksi Ruotsin Västerbottenissa. 
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Suoritetut toimenpiteet: 

Matkanjärjestäjien esittelymatkat 

Matkailun edistämiskeskuksen (MEK) kanssa tehdyn yhteistyön tuloksena Pohjanmaan 
esittelymatkoille kutsuttiin ranskalaisia ja saksalaisia kalastusmatkanjärjestäjiä. MEK huolehti 
virallisista kutsuista ja maksoi matkanjärjestäjien matkakulut. Ohjelman toteuttamisesta 
vastasivat Outdoors Pohjanmaa 2 -hanke sekä Seuraava vaihe − Kansainvälinen 
hauenkalastusmatkailu. Matkalle osallistuivat seuraavat ranskalaiset ja saksalaiset 
matkanjärjestäjät: Claude Gatti, Gatti Fishing Tour (Ranska), Anne Lore Guillemaud, 
P.A.C.Voyages & Piam (Ranska), Mattias Gorsky, Nordmannen Angelreisen (Saksa), Peter 
Dethier-Kinkel ja Bernd Emde, Dethier-Tour (Saksa). Lapväärtiläinen Wanha Tupa sekä 
Raippaluodossa Villa Meribjörkön puitteissa yhteistyötä harjoittavat yrittäjät lähettivät 
vierailun jälkeen matkanjärjestäjille kalastuspakettitarjoukset. Matkanjärjestäjät eivät 
kuitenkaan tarttuneet tarjouksiin niiden korkean hinnan takia. 

Kalastusmatkanjärjestäjiin luotiin uusia yhteyksiä syksyllä 2013. Eri matkanjärjestäjiin 
pidettiin yhteyttä sekä sähköpostitse että puhelimitse, jotta heidän asiakasryhmistään, 
kalastusvaatimuksistaan ja pakettihinnoistaan saataisiin tietoa. Keskusteluissa olivat mukana 
puolalainen Eventur Fishing & Travel, hollantilainen Cordes Travels sekä britannialaiset DHD 
Laïka ja Go Fishing Worldwide. Eventur Fishing & Travel -yritys oli kiinnostunut seitsemän 
päivän matkasta, johon kuuluisi yksi koko päivän kestävä kalastusopastus sekä lopun aikaa 
itsenäistä kalastelua, jolloin kalastajilla olisi käytettävissään hyvä moottorivene. 
Merenkurkun saariston ulkopuolisilla yrittäjillä ei kuitenkaan ollut vuokrattavana riittävän 
hyviä moottoriveneitä. Merenkurkun saariston yrittäjät sen sijaan eivät olleet halukkaita 
vuokraamaan moottoriveneitään vain yhden päivän opastusretken jälkeen kivikkoisen ja 
matalan saariston vaarallisuuden takia. Pakettien hintatasot olivat lisäksi liian korkeita 
Eventur-yritykselle. Ruotsiin suuntautuvien kalastusmatkojen myyntiin keskittyvä 
hollantilainen Cordes Travels -yritys oli jonkin verran kiinnostunut hankkeesta ja valmis 
harkitsemaan vierailua alueelle. Hinnat osoittautuivat kuitenkin heille liian korkeiksi, joten 
yhteistyön toteutumista pidettiin epätodennäköisenä. 

DHD Laïka sekä Go Fishing Worldwide olivat alusta alkaen kiinnostuneita Pohjanmaasta ja 
seitsemän päivän kalastusmatkoista, joihin kuuluisi päivittäin koko päivän kestävä 
kalastusopastus. Nämä matkanjärjestäjät erikoistuvat kalliimpien kalastusmatkojen 
myymiseen kuin useimmat kilpailijansa, joten hankkeeseen osallistuneiden yrittäjien 
hintatasot vastasivat heidän odotuksiaan. Projektinjohtaja sekä DHD Laïka -yrityksen 
edustaja Herlé Hamon tapasivat maaliskuussa Pariisin kalastusmessujen yhteydessä. DHD 
Laïkan sekä Go Fishing Worldwiden edustajat kutsuttiin tämän jälkeen Pohjanmaalle 
tutustumaan kalastukseen ja tapaamaan yrittäjiä. 

Englantilaisen Go Fishing Worldwide -yrityksen kalastusopas ja kirjailija David Wolsoncroft-
Dodds sekä valokuvaaja Tim Westcott vierailivat Pohjanmaalla 19.5.−23.5.2014. Laaditun 
matkaohjelman mukaan he tapasivat Merenkurkun saariston ja Pohjanmaan pohjoisosan 
yrittäjiä. Vieraat kalastivat viiden eri kalastusoppaan kanssa ja yöpyivät kolmessa eri 
majapaikassa. YLE Uutiset Pohjanmaa, YLE:n verkkouutiset sekä Vasabladet huomioivat 
englantilaisten vierailun. Projektinjohtaja kirjoitti Fiskarposten-lehteen artikkelin heidän 
vierailustaan. Maggi Smit, Go Fishing Worldwide -yrityksen toimitusjohtaja, lähetti vierailun 
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jälkeen tarjouspyynnön kalastuspaketista (asuminen ja kalastusopastus) Merenkurkun 
saaristossa. Kahden yhteistyötä harjoittavan kalastusoppaan ensimmäinen tarjous 
kalastusopastuksesta ja venevuokrauksesta oli kuitenkin hintatasoltaan liian korkea. 
Yrittäjien kanssa käytyjen keskustelun aikana kävi ilmi, etteivät he voisi alentaa hintojaan, 
jolloin kolmannelle yrittäjälle lähetettiin tarjouspyyntö. Kolmannen yrittäjän tarjous 
hyväksyttiin, ja vuoden 2015 toukokuulle on nyt myynnissä kuuden päivän kalastusmatkoja. 
Yksi viikko on jo myyty neljän hengen ryhmälle (tilanne 31.12.2014). 
 
Ranskalaisen DHD Laïkan Herlé Hamon ja Martin Clayessens vierailivat Pohjanmaalla 
11.9.−17.9.2014. Laaditun matkaohjelman mukaan he tapasivat Suupohjan rannikon ja 
Merenkurkun saariston yrittäjiä. Vieraat kalastivat viiden eri kalastusoppaan kanssa ja 
yöpyivät neljässä eri majapaikassa. Hamon on vaihtanut vierailun jälkeen työpaikkaa ja 
työskentelee nykyään ranskalaiselle Planet Fly Fishing -yritykselle. Hän on vierailun jälkeen 
ollut yhteydessä kahteen kalastusoppaaseen Suupohjan rannikolta ja Merenkurkun 
saaristosta, ja he ovat päässeet yhteisymmärrykseen kahdesta erilaisesta paketista, jotka 
sisältävät kuuden päivän kalastusmatkan. Nämä paketit ovat nyt myynnissä Planet Fly 
Fishing -yrityksen kautta. Tietoa kalastuksesta Pohjanmaalla osoitteessa 
http://www.planetflyfishing.com/product/finlande-les-brochets-du-kvarken. 
 
Englantilaiset ja ranskalaiset matkanjärjestäjät kalastivat useiden kalastusoppaiden kanssa ja 
asuivat eri paikoissa, joten enemmistö yrittäjistä pääsi tapaamaan matkanjärjestäjiä. Sekä 
englantilaiset että ranskalaiset vieraat olivat tyytyväisiä majapaikkojen tasoon. Molemmat 
matkanjärjestäjät ottavan 20 prosentin provision myynnistä. Pakettiin sisältyy myös 
autonvuokraus ja meno-paluu-lento. 
 
Oy Scandic Fishing Ltd:n (http://www.scandic-fishing.com) toimitusjohtaja Alexander 
Jakovlevin kanssa järjestettiin tapaaminen 30.4. Vaasassa. Yritys tarjoaa 
markkinointipalveluja suomalaisille kalastusmatkailuyrittäjille Venäjän markkinoilla. 
Tapaamista varten turvauduttiin venäläis-ruotsalaiseen tulkkiin, ja Jakovlev maksoi itse 
matkansa Vaasaan. Jakovlev esitteli yrityksensä ja kertoi, mitä suomalaisyritysten kannattaa 
ottaa huomioon onnistuakseen Venäjän markkinoilla. Tapaamisessa saatiin paljon tärkeää 
tietoa nykyajan venäläisestä kalastusmatkailusta. Osallistujat kuitenkin totesivat, että 
aseman vakiinnuttaminen Venäjän markkinoilla vie enemmän aikaa kuin mitä hankkeen 
toimintaan on myönnetty. 
 
Aluetta käsitteleviä kalastusartikkeleita julkaistiin ulkomaisissa urheilukalastuslehdissä 

Projektinjohtaja otti Pohjanmaan hauenkalastusta käsittelevän artikkelin julkaisemiseksi 
yhteyttä Steve Rowleyyn, joka on kansainvälisen EsoxWorld-hauenkalastuslehden 
päätoimittaja. Hankkeeseen osallistunut kalastusopasyrittäjä Jukka Viita-aho kirjoitti lehdelle 
maaliskussa 2014 (nro 19) julkaistun artikkelin (www.EsoxWorld.com). 

Kalastusopas ja kirjailija David Wolsoncroft-Dodds, joka vieraili alueella toukokuussa 2014 
brittiläisen Go Fishing Worldwide -matkanjärjestäjän edustajana, kirjoitti vierailustaan 
blogissaan Fly Fishing & Fly Tying Magazine -lehden verkkosivuilla. Hän on myös kirjoittanut 
pidemmän artikkelin lehden helmikuussa 2015 julkaistavaa paperiversiota varten. 

http://www.planetflyfishing.com/product/finlande-les-brochets-du-kvarken
http://www.scandic-fishing.com/
http://www.esoxworld.com/
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Kuva 1. Englantilaisen Go Fishing Worldwide -yrityksen Tim Westcot, Dave Evans ja David Wolsoncroft-Dodds 
esittelymatkalla Svedjehamnissa. 

Ranskalaisen DHD Laïkan / Planet Fly Fishingin edustaja Herlé Hamon työskentelee myös 
freelancer-toimittajana ranskalaiselle Partir Pêcher -lehdelle. Hamonin kirjoittama artikkeli 
kalastuksesta Pohjanmaalla julkaistaan kyseisen lehden helmikuun 2015 numerossa. 

Ison-Britannian suurimman hauenkalastuslehden Pike & Predator Magazinen toimittaja 
Neville Fickling sekä EsoxWorld-verkkolehden päätoimittaja Steve Rowley vierailivat 
Pohjanmaalla 19.9.−26.9.2014. Heidän matkansa tarkoituksena oli kerätä kalastuskokemusta 
Pohjanmaalta artikkeleitaan varten. Toimittajia varten vuokrattiin auto, ja he kalastivat 
vierailun aikana kolmen eri kalastusoppaan kanssa ensin Merenkurkun saaristossa sekä 
myöhemmin Alavetelissä ja Kokkolan seudulla. Sekä Neville että Steve kutsuttiin 
luennoimaan Vaasassa 25.9.2014 järjestettyyn haukiseminaariin (ks. alhaalla). Neville kirjoitti 
vierailustaan peräti pääkirjoituksen Pike & Predator Magazine -lehteen. 

Projektinjohtaja tapasi Pariisin kalastusmessuilla Julien Lajournaden, joka on ranskalaisen Le 
Magazine des Voyages de Pêche -lehden päätoimittaja. Tapaamisen jälkeen Lajournade 
kutsuttiin vierailulle Pohjanmaalle, jotta hän voisi kirjoittaa alueen kalastuksesta lehteensä, 
mutta hänellä ei ollut mahdollisuutta vierailla alueella ennen hankkeen päättymistä. Sen 
sijaan esittelymatkalle kutsuttiin (Lajournaden ehdotuksesta) Paul Sharman 
(www.paulsharmanoutdoors.com), brittiläinen freelancer-toimittaja, joka kirjoitti alueesta 
kyseiseen ranskalaiseen lehteen. Sharman vieraili laajasti Merenkurkun saaristossa 
6.10.−10.10.2014. Myös hänelle järjestettiin vuokra-auto, ja hän kalasti kolmen eri 
kalastusoppaan kanssa ja yöpyi kolmessa eri mökissä vierailunsa aikana. Sharmanin 
kalastusmatkastaan kirjoittama artikkeli julkaistaan Le Magazine des Voyages de Pêche -
lehden helmikuun 2015 numerossa. 
 
Verkkomarkkinointi 

Kalastusmatkailuyrittäjille suunniteltiin keväälle 2013 sosiaalisen median 
koulutuskokonaisuutta, mutta yksittäisten kurssien vähäisen ilmoittautujamäärän takia 
järjestettiin pelkästään YouTube-kurssi (5.3.2013), jossa oli kolme osallistujaa. 
Projektinjohtaja Rönn osallistui Facebook-markkinointikurssille (2.4.2013) sekä sosiaalista 

http://www.paulsharmanoutdoors.com/
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mediaa käsittelevään seminaariin (5.3.2013), jotka molemmat järjestettiin Matkailun 
Nettimarkkinoinnin ja Sähköisen Liiketoiminnan Kehittäminen Pohjanmaan Kautta -
hankkeessa. 

Tämä hanke hallinnoi ja ylläpiti aiemmassa hankkeessa laadittua verkkosivua 
www.kvarkenfishing.fi. Verkkosivuja uudistettiin vuoden 2014 alussa, jolloin myös sivujen 
pääkieli vaihdettiin suomesta englantiin. Verkkosivuista tehtiin myös venäjän- ja 
ranskankieliset tiivistelmät. Kokkolalaiseen luontokuvaaja Jan Björkiin otettiin yhteyttä ja 
häneltä ostettiin käyttöoikeudet hänen ottamiinsa hauki- ja luontokuviin. Valokuvat ovat 
näytillä sekä verkkosivuilla että kalastusmatkailuesitteessä. Projektinjohtaja päivitti 
kotisivuja säännöllisesti hankkeen keston aikana. 

Hankkeen kotisivuilta löytyvää blogia ylläpitivät pietarsaarelainen innokas urheilukalastaja 
Timo Palokas sekä alaveteliläinen kalastusopasyrittäjä Markus Sällinen. Projektinjohtaja 
Nyqvist kirjoitti myös artikkelin blogiin. 

Hanketta varten luotiin Pike Paradise -niminen Facebook-tili 30.10.2013. Tiliä ovat 
ylläpitäneet molemmat projektinjohtajat ja hankkeeseen osallistuneet yrittäjät, joille 
annettiin myös tilin hallintaoikeudet. Facebook-tilillä oli 31.12.2014 mennessä 239 seuraajaa 
ja Twitter-tilillä (Pike Paradise) 58 seuraajaa. 

Mainokset 

Hanke esiteltiin Pohjanmaan kautta − Via Österbotten -esitteessä vuonna 2013. Myös 
EsoxWorld-verkkolehteä varten laadittiin mainos, joka julkaistiin lehden numeroissa 19 ja 20. 
Ranskankielisiä verkkomainoksia on julkaistu ranskalaisen Le Magazine des Voyages de 
Pêche -kalastusmatkailulehden sivuilla kevään 2014 aikana. Kvarken Fishing -hankkeen 
verkkosivuille www.kvarkenfishing.fi johtava linkki päivitettiin kahdella matkailusivustolla 
www.fishinginfinland.fi ja www.visitfinland.com sekä Vaasan seudun Matkailun 
verkkosivuilla www.visitvaasa.fi. 

 

Mallia kalastuskeskukseen Västerbottenista ja markkinointiyhteistyö 

Uumajassa järjestettiin tapaaminen Lyckselen kunnan kalastuskonsultin ja Västerbottenin 
kalastusmatkailuhankkeen aiemman vetäjän, Greger Jonssonin, kanssa. Tapaamisen 
tarkoituksena oli keskustella seutujen markkinointiyhteistyöstä sekä saada tietoa Uumajaan 
perustetusta kalastuskeskuksesta. Kalastuskeskus myy Västerbottenin eri yrittäjien tarjoamia 
kalastusmatkoja. Joidenkin hankkeeseen osallistuneiden kalastusoppaiden mielestä tällainen 
opastettuja kalastusmatkoja myyvä kalastuskeskus olisi tarpeen myös Vaasassa. Tieto tästä 
toiveesta on välitetty Vaasan seudun Matkailu Oy:n johdolle sekä Kurre Erä & Kalastus -
liikkeelle. Kumpikin näistä yrityksistä on aiemmissa keskusteluissa osoittanut kiinnostusta 
kalastusmatkapakettien myymiseen. Uumajan kalastuskeskus myy kalastusvälineitä ja 
keskuksen henkilökunta on erikoistunut kalastukseen. Kurre voisi tämän vuoksi olla hyvä 
vaihtoehto. 

 
 

http://www.kvarkenfishing.fi/
http://www.kvarkenfishing.fi/
http://www.fishinginfinland.fi/
http://www.visitfinland.com/
http://www.visitvaasa.fi/
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Haukiseminaari 

Vaasassa järjestettiin 25.9.−26.9. seminaari vastuullisesta hauenpyynnistä, hauen 
käyttäytymisestä ja ekologiasta. Seminaarin suunnitteluun osallistui Juha Ojaharju Suomen 
Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön edustajana. Seminaarin luennoitsijoksi kutsuttiin 
haukiasiantuntijoita, jotka valottivat haukea monesta eri näkökulmasta. Seminaarissa oli 
kaiken kaikkiaan kahdeksan luennoitsijaa Suomesta, Ruotsista ja Englannista. Englantilaiset 
luennoitsijat (Steve Rowley ja Neville Fickling) kalastivat Pohjanmaalla juuri seminaaria 
edeltävällä viikolla. Ruotsalaiset luennoitsijat (Tobias Fränstam ja Martin Stålhammar) 
kävivät kalastamassa päivää ennen seminaaria sekä myös seminaarin jälkeen voidakseen 
kirjoittaa hauenpyynnistä Merenkurkun saaristossa Fisheco-verkkolehteen (www.fisheco.se) 
sekä ruotsalaiseen urheilukalastajien Svenskt Fiske -lehteen. Hankkeen kotisivuille laitettiin 
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi tietoa seminaarin sisällöstä, luennoitsijoista ja aiheista. 
Kotisivuilta löytyivät myös ilmoittautumislomakkeet. Seminaarin markkinointia varten 
suunniteltiin logo. Celman kanssa laadittiin suomen- ja ruotsinkieliset mainoslehtiset, joita 
jaettiin useissa kalastusvälineiden myyntipaikoissa sekä Vaasan, Seinäjoen ja Pietarsaaren 
kirjastoissa. Ojaharju kirjoitti seminaarista markkinointitarkoituksessa Vapaa-ajan kalastaja -
lehteen ja Nyqvist Fiskarposten-lehteen. Vasabladet haastatteli Nyqvistiä seminaarin 
tiimoilta 18.9. julkaistavaan lehteen, ja Vaasan Ikkunassa julkaistiin mainos seminaarista 
17.9. Verkkomarkkinointia varten luotiin banneri ja lyhyt mainos, josta lähti linkki sivustolle 
www.kvarkenfishing.fi. Nämä mainokset näkyivät suomen, ruotsin ja englannin kielellä 
useilla kalastussivuistoilla (esimerkiksi www.kalamies.com, www.kalastus.com, www.vapaa-
ajankalastaja.fi, www.fisheco.se, www.sportfiskarna.se, www.ifm.org.uk). Haukiseminaarissa 
oli luennoitsijoiden lisäksi 30 osallistujaa. Vaasalaisen Kurre Erä & Kalastus -liikkeen kanssa 
tehtiin yhteistyötä ja liike tiedotti asiakkaitaan seminaarista. Osallistujien palautteen mukaan 
he olivat arvostaneet seminaaria, ja heidän mielestään luennot olivat relevantteja ja 
mielenkiintoisia. Jokainen osallistuja ilmaisi mielenkiintonsa jatkoseminaaria kohtaan. 

 
Kuva 2. Haukiseminaarin luennoitsijat. Vasemmalta: Teemu Koski, Martin Stålhammar, Juha Ojaharju, Marina 
Nyqvist, Neville Fickling, Tobias Fränstam, Joni Tiainen ja Steve Rowley. 
 
 
 

http://www.fisheco.se/
http://www.kvarkenfishing.fi/
http://www.kalamies.com/
http://www.kalastus.com/
http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/
http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/
http://www.fisheco.se/
http://www.sportfiskarna.se/
http://www.ifm.org.uk/
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Kansainvälisille ja kansallisille messuille osallistuminen 

Itävallan Wienissä järjestettäville European Fishing Tackle Trade Exhibition -messuille 
(EFFTEX) tehtiin opintomatka 14.6.−16.6.2013. Matkalle osallistui neljä pohjalaista 
kalastusmatkailualan yrittäjää sekä projektinjohtaja. EFFTEX on Euroopan suurin vuosittain 
järjestettävä urheilukalastusmessu. Yrittäjät saivat messuilla mahdollisuuden tutustua 
urheilukalastuksen uusiin tuuliin ja solmia yhteyksiä erilaisten yritysten kanssa. 

Projektinjohtaja osallistui networking-tapahtumaan venäläisten kalastusmatkanjärjestäjien 
kanssa Pietarissa 28.1.2014. Tapahtuman järjesti Outdoors Finland. Tapahtumaa varten 
suunniteltiin uusi venäjänkielinen tuotelehtinen sekä hankkeen logoa mainostava banderolli. 
Tapahtumassa keskusteltiin ja vaihdettiin yhteystietoja, ja yleistä tuotelehtistä ja yrittäjien 
tuotelehtisiä jaettiin noin 30 kalastusmatkajärjestäjälle. Projektinjohtaja lähetti tapahtuman 
jälkeen seurantasähköpostin kaikille tilaisuudessa luoduille kontakteille, mutta venäläiset 
eivät vastanneet sähköpostiin. 

Projektinjohtaja osallistui näytteilleasettajana Salon de la pêche sportive -kalastusmessuille 
Pariisissa 28.2.−2.3.2014. Messua varten suunniteltiin kaksi uutta ranskankielistä 
rullajulistetta sekä yksi uusi tuotelehtinen. Myös useita (Kvarken Fishing -hankkeen parissa 
suunniteltuja) tuotekansioita painettiin messua varten. 

Projektinjohtaja osallistui näytteilleasettajana myös GoExpo-messuille (Suomen suurimmille 
urheilu- ja ulkoaktiviteettimessuille) Helsingin messukeskuksessa 7.3.−9.3.2014. Hanke jakoi 
näyttelytilan Merenkurkun maailmanperintö ry:n kanssa. Projektinjohtaja otti messuille 
mukaan hankkeeseen osallistuvien yrittäjien esitteitä. Messuilla vieraili noin 40 000 ihmistä, 
ja iso osa messuille tuodusta materiaalista jaettiin osallistujille. Projektinjohtaja osallistui 
saman matkan aikana vuosittaiseen kalastusmatkailuseminaariin 7.3.2014. Seminaarin 
järjesti Kalastusmatkailun Osaamiskeskus (KAAOS) Helsingin messukeskuksessa. Seminaarin 
aikana ilmeni, että paras tapa luoda yhteyksiä venäläisiin matkanjärjestäjiin on järjestää 
tapaamisia kalastusoppaiden ja yksittäisten matkanjärjestäjien kesken Venäjällä. Se lisää 
luottamusta ja parantaa mahdollisuuksia jatkokeskusteluiden ja esittelymatkojen suhteen. 
Hankkeen puitteissa kuitenkin arvioitiin, ettei Venäjän markkinoille panostamiseen riitä enää 
aikaa. 

4.2.1.4 Tietoa kalastusmatkailusta paikallisille ryhmille 

Projektinjohtaja esitteli hankkeen etenemistä Österbottens Fiskarförbund -liiton 
teemapäivänä (29.11.2013), jolle osallistui 50 pääosin ammattikalastajaa Pohjanmaan 
alueelta. 

Pohjanmaan kalastusmatkailun potentiaalista on lisäksi kerrottu erilaisissa 
tiedotusvälineissä, esimerkiksi Vasabladetissa, Pohjalaisessa ja YLE Uutisissa. Projektinjohtaja 
on kirjoittanut hankkeesta säännöllisesti artikkeleita (esimerkiksi englantilaisten 
matkanjärjestäjien matkasta ja haukiseminaarista) Fiskarposten-lehteen. Fiskarposten on 
Suomen ruotsinkielisten ammattikalastajien lehti. Vuoden 2014 lopulla hankkeesta 
kirjoitettiin artikkeli Fiskertidskriften för Finland -lehteen sekä Suomen Kalastuslehteen. 
Artikkelit julkaistaan helmikuussa 2015. Molempien lehtien lukijapiirit koostuvat 
vesialueiden omistajista ja osakkaista, ammattikalastajista, kalanviljelijöistä, kalatutkijoista 
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sekä kalataloushallinnon, kalakaupan ja kalanjalostuksen parissa työskentelevistä henkilöistä 
kuin myös kaloista ja kalastuksesta kiinnostuneista ihmisistä. 

 

4.3 Toteuttamisen organisointi 

Österbottens Fiskarförbund r.f. -yhdistyksessä hankkeen toteuttamisesta vastasi ensin 
projektinjohtaja Carina Rönn ja myöhemmin projektinjohtaja Marina Nyqvist. Yhdistys 
huolehti itse hankkeen hallinnoinnista. Kanslisti Ann-Kristin Lindfors hoiti kirjanpidon ja 
hankkeen tilinpäätöksen. Toiminnanjohtaja Guy Svanbäck hyväksyi laskut. Kaikki hanketta 
koskeva aineisto säilytetään Vaasassa Österbottens Fiskarförbund r.f. -yhdistyksen 
toimistossa osoitteessa Rauhankatu 20. Kouluttaja Samuli Kaivonen osallistui VAKK:n 
yhteistyöjakson 1.4.2012−30.6.2013 aikana markkinoinnin, messujen, seminaarien sekä 
koulutuksen toteuttamiseen käytännössä. 

Hankkeen viimeistä vuotta varten asetettiin työryhmä tarjoamaan asiantuntemusta ja 
ideoita hankkeen toteuttamista varten. Kahdesti vuonna 2014 kokoontunut ryhmä koostui 
seuraavista henkilöistä: 

Kari Häggblom, yrittäjä, Kaskinen Sea-Charter 
Gunvor Häggman, 7 sillan saaristo 
Erkki Laakso, Vaasan seudun Matkailu Oy 
Samuli Kaivonen, toiminnanjohtaja, Merenkurkun maailmanperintö ry 
Marina Nyqvist, projektinjohtaja, Österbottens Fiskarförbund 
Stefan Råback, hallituksen puheenjohtaja, Österbottens Fiskarförbund 
Carina Rönn, yrittäjä, Pesca Mare 
Guy Svanbäck, toiminnanjohtaja, Österbottens Fiskarförbund 
Markus Sällinen, yrittäjä, Gofish 
 

4.4 Kustannukset ja rahoitus 

Hanke rahoitettiin Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta kanavoidulla Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston hanketuella. Hanke on elinkeinopainotteinen 
kehittämishanke, ja sen tukiprosentti on 90 %. Hankkeen hyväksyttävät kustannukset olivat 
kaikkiaan 149 087,06 euroa.  

Kustannukset 
Hyväksytty 

budjetti 
Käytetty 
budjetti 

Palkat ja palkkiot 82900,00 81417,03 

Ostopalvelut 39187,00 39187,00 

Vuokrat 2000,00 1482,25 

Kotimaiset matkakulut 4000,00 4000,00 

Ulkomaiset matkakulut 18000,00 16057,35 

Muut 3000,06 3000,06 

Yhteensä 
 
149087,06 145143,69 
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Kustannukset koostuivat palkkamenoista, ostopalveluista, vuokrista, matkakuluista sekä 
muista kustannuksista. Jäljelle jäävästä yksityisestä kymmenen prosentin rahoitusosuudesta 
vastasivat Svenska Kulturfonden, Österbottens Fiskarförbund r.f. sekä kurssien ja 
seminaarien osallistujamaksut ja yrittäjien messumatkan matkakustannusten 35 prosentin 
omarahoitus. 

 

4.5 Raportointi ja seuranta 

Hankkeesta on laadittu vuosittain väliraportti. Jatkossa Kvarken Fishing -verkkosivuja 
ylläpitävät Österbottens Fiskarförbund r.f. sekä hankkeeseen osallistuneet yritykset. 

 

4.6 Hanketoimenpiteisiin liittyvät riskit 

Suurin riski liittyy yrittäjien osallistumista vaativiin toimenpiteisiin. Yhtenä pelkona oli, 
etteivät yrittäjät osallistu suunnitelluille kursseille, kuten kävi keväällä 2013. Vuonna 2013 
neljä yrittäjää osallistui messumatkalle Wieniin, mutta vuonna 2014 yksikään yrittäjistä ei 
ollut halukas osallistumaan Pariisin tai Pietarin messumatkalle. Projektinjohtaja osallistui 
tämän takia yksin messuille. Tilanne ei ollut ihanteellinen etenkään Pariisissa, mutta sitä 
vastoin Pietarissa siitä saattoi olla jopa etua. Pienyrittäjät ovat monesti liian kiireisiä, ja 
monet hankkeeseen osallistuneet yrittäjät harjoittavat kalastusmatkailutoimintaansa toisen 
työn ohessa. 

Matkanjärjestäjille ja toimittajille voi helposti järjestää esittelymatkoja, mutta matkoista 
seuraavia myönteisiä vaikutuksia ei voi taata. Tämän takia on vaarana, että rahaa menee 
hukkaan. Ulkomaisissa lehdissä julkaistut artikkelit lisäävät alueen näkyvyyttä, mutta 
artikkelien vaikutusta seudun matkailuvirtaan on lähes mahdotonta arvioida. 

 

4.7 Resurssit ja yhteistyökumppanit 

Hankkeen ensisijaisena resurssina oli hankkeen henkilökunta, mutta hanketta varten 
turvauduttiin myös markkinointikonsulttiin ja kääntäjiin. Yhteistyökumppanit ja työryhmä 
ovat olleet tärkeitä voimavaroja. Hankkeeseen osallistuneet yrittäjät ovat olleet tärkeitä 
resursseja, ja heidän panostuksensa on myös ollut tärkeää esittelymatkoilla. Ulkomaiset 
kontaktit osoittautuivat erittäin hyväksi voimavaraksi.Suomen Vapaa-ajan Kalastajien 
Keskusjärjestön edustaja Juha Ojaharju avusti haukiseminaarin suunnittelussa. 
Markkinoinnissa auttoivat Kurre Erä & Kalastus ja Timo Palokas.  

Pohjanmaan matkailualan tärkeiden yhteistyökumppaneiden toiminnanjohtajien kanssa on 
oltu jatkuvassa keskusteluyhteydessä pääasiassa kalastusmatkailuun liittyvien palveluiden 
paketoinnissa ja myynnissä. Näitä yhteistyökumppaneita olivat mm. 7 sillan saaristo, 
Pohjanmaan matkailu ja myöhemmin Vaasan seudun Matkailu Oy. Vaasan seudun 
kalastusmatkailualan kaikki yrittäjät kutsuttiin 23.6.2014 järjestettyyn työpajaan, jossa oli 
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tiedotusta ja keskustelua mm. matkailuyhtiön kautta tapahtuvasta kalastuspakettien 
myynnistä. 

Hankkeen puitteissa on myös tehty tiiviisti yhteistyötä Merenkurkun maailmanperintö ry:n 
sekä Ismo Kolarin, Pirkanmaan Kalatalouskeskuksen edustajan, kanssa. Ismo Kolari on 
vetänyt useita kalastusmatkailuhankkeita Pirkanmaalla. 

 

4.8 Hankkeen tulokset ja vaikutukset 

Määrälliset tavoitteet 

Hankkeeseen osallistuneet uudet yrittäjät 20 

Toimenpiteisiin osallistuneet yrittäjät 3 - 31 

Myynnissä olevat uudet tuotepaketit 3 

Uudet kansainväliset myyntikontaktit 4 

Kurssien osallistujat 4 + 3 

Työpajoihin osallistujat 11 + 8 

Haukiseminaarin osallistujat 30 + 8 

Yrittäjät Fishing in Finland -sivustolla 3 

 


