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”Гиды здесь,
карты есть,
лодки ждут рыбака
В глазах блеск,
рыбы блеск,
снастей гора
По утру снова в бой,
на рыбалку босой
повела Марья группу
гурьбой”

”Oppaat ovat täällä,
karttoja on,
veneet odottavat kalastajaa
Silmät hohtavat odotuksesta,
kalat välkkyvät vedessä,
välineitä on kokonainen vuori
Aamulla taistoon uudestaan
koko joukon kalastamaan
Marja paljasjaloin johdattaa”

Laulu kalastusmatkailuelokuvasta
”Посудачим” (Posudazim)
Sävel: ”Sulami”
Sanat: Sergei Enikeev
Käännös: Karoliina Lehtonen

Kannen kuva: Pietarilaiset matkanjärjestäjät valmistautuvat Pirkanmaan kalastuskiertueen
avaukseen Vilppulankoskella 13.6.2005.
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1. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT
Hankkeen nimi: Kuhamaa
Hankenumero: 13233
Dnro: 1749/3514-2003
Ohjelma: Alueellinen maaseutuohjelma
Toimintalinja: Maaseutuelinkeinojen monipuolistaminen
Toimenpide: Matkailu- ja käsityöläiselinkeinojen kannustaminen (s)
Alatoimenpide: Matkailun toimintaympäristön parantaminen ja kehittäminen
Toimiala: Kalastusmatkailu
Toimialue: Pirkanmaa
Hankkeen hyväksytty toteutusaika: 1.7.2003-31.3.2006
Hankkeen toteuttaja: ProAgria Pirkanmaan Maaseutukeskus
Osoite: Näsilinnankatu 48 D, PL 97, 33101 TAMPERE
Hankkeen vetäjä: Ismo Kolari, ProAgria Pirkanmaan Maaseutukeskuksen
Pirkanmaan kalatalouskeskus
Puh. 020 747 2796, 050-5929 259
Fax. 020 747 2801
Sähköposti: ismo.kolari@proagria.fi
www.kuhamaa.fi, www.zanderland.fi
Hankkeen kirjanpitäjä: Kirsti Vellas, ProAgria Pirkanmaan Maaseutukeskus
Puh. 020 747 2807
Fax. 020 747 2801
Sähköposti: kirsti.vellas@proagria.fi
www.pirmk.fi
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2. TAUSTAA
Kalastusmatkailusektori on kehittynyt nopeasti Suomessa ja Pirkanmaalla 2000-luvun aikana.
Alan yrittäjien määrä on lisääntynyt ja toiminta samalla ammattimaistunut. Niinpä
kalastusmatkailusta on muodostunut uusi elinkeino osaksi maaseudun muuta yritystoimintaa.
Kalastusmatkailualan yritykset jakaantuvat pääasiallisesti majoitusyrityksiin ja
ohjelmapalveluyrityksiin,
jotka
tarjoavat
asiakkailleen
monenlaisia
tuotteita.
Majoitusyrittäjillä päätuotteina ovat majoituspalvelut, joihin on yleensä yhdistetty veneiden ja
kalastusvälineiden vuokrausta sekä ruokapalveluja. Kalastusoppaiden päätuotteina ovat
ohjatut kalastusretket. Kalaretkiä tarjotaan läpi vuoden ja ne sisältävät eri kalastusmuotoja ja
eri kalalajien kalastusta sesongin ja kalastuskohteen mukaan.
Alan yritysten asiakaskunta on verrattain heterogeeninen koostuen useista segmenteistä.
Huomattavin osa asiakkaista kuuluu seuraaviin ryhmiin: kotimaiset lomailijat, kotimaiset
aktiivikalastajat,
kotimaiset
yritysasiakkaat
ja
heidän
kotija
ulkomaiset
vieraansa/työntekijänsä, ulkomaalaiset lomanviettäjät ja ulkomaalaiset aktiivikalastajat.
Eri asiakasryhmien odotukset palvelujen muodosta ja laadusta vaihtelevat merkittävästi.
Esimerkiksi kotimaiselle urheilukalastajalle myytävä tuote on usein pelkkä kalastuslupa ja sen
lisäksi ehkä myös vaatimaton majoitus kalastuskohteen läheisyydessä. Sitä vastoin
yritysasiakas ja ulkomaalainen kalastusmatkailija edellyttävät monessa tapauksessa täyden
palvelun pakettia, johon sisältyy korkeatasoisen majoituksen ja ruokapalvelujen ohella
ammattimaisesti toteutettu kalastusretki ja lisäksi mahdollisia muita ohjelmanumeroita.
Kalastusmatkailun kehittämisessä hanketoiminta on ollut oleellinen työkalu. Reilun vuoden
pituinen ”Kalastusmatkailun kehittämisprojekti Pirkanmaalla” (11/1998 – 5/2000) mm.
kartoitti niiden pirkanmaalaisten matkailuyritysten perusjoukon, jonka tavoitteena on saada
osa liikevaihdostaan kalastusmatkailusta. ”Kuhamaa” 2000-2003, jonka varsinainen toiminta
keskittyi jaksolle 11/2001 – 8/2003, jatkoi yritysten verkottumista, tuotekehitystä ja
Pirkanmaan yleisen kalastuksellisen imagon nostoa.
Kahden edellä mainitun hankkeen aikana maakunnan kalastusmatkailussa päästiin hyvään
alkuun. Useita uusia ohjelmapalveluyrityksiä syntyi vuosina 2000-2003 ja palvelujen
tuotteistaminen ja yhteismarkkinointi saatiin käyntiin. Samalla konkreettinen yhteistyö
kalastus- ja matkailualan välillä tiivistyi ja kalastuspalvelujen mahdollisuudet alettiin nähdä
entistä selvemmin myös varsinaisten matkailualan toimijoiden piirissä.
Edistysaskelista huolimatta on käynyt selväksi, että mm. myynti- ja markkinointityön
tehostamisessa ja entistä houkuttelevimpien tuotepakettien kehittämisessä yritykset tarvitsevat
apua. Tämä edellyttää erityisesti markkinointiosaamisen ja markkinatuntemuksen lisäämistä,
toimivien myyntikanavien järjestämistä ja sopivien tuotteiden kehittämistä segmentoidulle
asiakaskunnalle. Myös alan yrittäjien ammattitaitoa ja kohteita tulee edelleen kehittää, jotta
kiristyvässä kilpailussa pärjätään ja asiakkaita pystytään palvelemaan mahdollisimman hyvin.
Tätä kehitystyötä jatkamaan käynnistettiin Kuhamaan jatkohanke syksyllä 2003.
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3. PROJEKTIN HENKILÖSTÖ JA HALLINNOINTI
Projektipäällikkönä hanketta veti iktyonomi Ismo Kolari ProAgria Pirkanmaan
Maaseutukeskus ry:n Pirkanmaan kalatalouskeskuksesta. Hankevetäjä toimi myös
ohjausryhmän sihteerinä. Maaseutukeskus huolehti hankkeen kirjanpidosta ja hallinnoinnista.
Hankkeen toimintaa seurasi ohjausryhmä, joka kokoontui 6 kertaa. Ryhmän kokoonpano oli
seuraava:
Maa-, metsä- ja kalatalousyrittäjä Eero Einola, Maataloustuottajain Pirkanmaan Liitto
Kalastusbiologi Tapio Hakaste, Hämeen TE-keskus, kalatalousyksikkö
Matkailuyrittäjä Sirkka Kinnari, Kinnarin lomamökit
Isännöitsijä Jussi Kirjasniemi, Längelmäveden kalastusalue
Kalastusohjelmapalveluyrittäjä Mikko Ollila, Vaparetket
Matkailukoordinaattori Pirjo Puukka (2003-2004), maakunta-asiamiehet Reijo Kahelin
(2005) ja Jouni Koskela (2005-2006), Pirkanmaan liitto*
Suunnittelupäällikkö Kaarina Rikala, Pirkanmaan TE-keskus, maaseutuosasto
Myyntipäällikkö Anne Spårman-Sievola, Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy
Toiminnanjohtaja Pekka Vuorinen, ProAgria Pirkanmaan Maaseutukeskus ry:n Pirkanmaan
kalatalouskeskus

* Pirkanmaan liiton edustaja vaihtui 2 kertaa hankkeen aikana.
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4. RAHOITUS JA TOTEUTUSEDELLYTYKSET
Alkuperäisessä hankehakemuksessa (4.4.2003) Kuhamaan jatkohankkeen toteutusajaksi
esitettiin 1.7.2003-30.6.2006 ja kokonaisbudjetiksi 335 900 € (sisältäen 3 250 € tuloja). TEkeskus myönsi hankkeelle avustusta alueellisen maaseutuohjelman varoista 8.10.2003
päivätyllä päätöksellä 216 738 € kokonaisbudjetin ollessa 290 100 € (sisältäen 3 250 € tuloja)
ja päätti toteutusajaksi 1.7.2003-31.3.2006. Päätöksen kokonaiskustannusarvio oli näin ollen
86,4 % alkuperäisen hankesuunnitelman kustannusarviosta. Avustuksen maksimiosuudeksi
määriteltiin 75,56 % kokonaiskustannuksista.
”Vanhan Kuhamaan” (2000-2003) toteutusta voitiin jatkaa alkuperäistä suunnitelmaa
pidemmälle, aina syksyyn 2003 saakka (hanke lopetettiin virallisesti 30.11.2003). Niinpä
jatkohankkeen toiminta käynnistyi hieman myöhemmin kuin päätös antoi mahdollisuuden ja
ensimmäisiä kulueriä alettiin kirjata projektille elokuusta 2003 alkaen.
Koska hankkeen toteutusaikaa lyhennettiin 3 kuukautta loppupäästä ministeriön ohjeiden
mukaisesti, projektisuunnitelmassa asetetuista alkuperäisistä määrällisistä ja laadullisista
tavoitteista joudutaan jonkin verran tinkimään.
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5. HANKKEEN JÄSENET
Kuhamaan jatkohanke jatkoi toimintaansa samalla periaatteella kuin edeltävä hanke eli
toiminta keskittyi jäsenyritysten ja yhteisöjen ympärille. Hankkeen loppuvaiheessa siinä oli
mukana 30 yritystä ja 12 yhteisöä, joista 7 oli kalastusalueita. Jäsenyritykset olivat pääasiassa
majoitus- ja ohjelmapalveluyrityksiä.
Vaikka hankkeen perusjoukko oli pitkälti sama kuin edeltävässä hankkeessa, mukaan liittyi
myös uusia yrittäjiä, jotka olivat innostuneita palvelujensa kehittämisestä ja markkinoinnista.
Muutenkin pientä tervettä liikehdintää tapahtui mm. eräiden yritysten toimintaan liittyvien
muutosten vuoksi. Jäsenyrityksistä, jotka sijoittuvat eri puolelle Pirkanmaata, noin
kymmenellä pääpainopiste on ohjelmapalveluissa ja noin parikymmentä toimii majoittajina.
Osa tarjoaa myös ruokailupalveluja, kokoustiloja tai muita ohjelmapalveluja.
Hankkeessa mukana olleet yritykset ovat keskimäärin melko pieniä. Majoitusyrittäjien
tarjonta vaihtelee yhdestä mökistä kymmeniin vuokramökkeihin + hotelliin. Samalla
kalastusmatkailun osuus kokonaisliikevaihdosta vaihtelee suuresti. Ohjelmapalveluyrityksillä
kalastuksen ja siihen liittyvien palvelujen osuus on merkittävä.
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6. TOIMENPITEET
6.1. Markkinointi kotimaisille yksityisasiakkaille
6.1.1. Tiedotus median kautta
Hanke tiedotti kalastukseen ja kalastusmatkailupalveluihin liittyvissä asioissa eri medioiden
kautta. Kalastusopasyritysten kanssa järjestettiin toimittajille kalastusretkiä ja lähetettiin
tiedotteita. Kuhamaan ja sen jäsenyritysten toiminnasta ja alueen kalastuskohteista julkaistiin
sanomalehdissä ja kalastusalan lehdissä lukuisia artikkeleita, joista osa laadittiin itse.

Kuhapilkillä Pyhäjärvellä tammikuussa 2004. Kalastusmatkat
Honkanen ja Aamulehti.

Kuhanjigitystä Ruovedellä kesäkuussa 2004. Kalatiira, YLE TV2
Erätulilla ja Aamulehti.

Hanke avusti myös radio- ja TV-kanavia kalastusmatkailuaiheisten juttujen teossa. TVnäkyvyyttä saatiin YLEn Tampereen Radion ja TV-Tampereen uutisten sekä YLE TV 2:n
Erätulilla ja Pallo Hallussa -ohjelmien kautta.
TV-Tampereen kanssa kuvattiin lisäksi Matkalla-ohjelmasarja kesällä 2004, jossa esiteltiin
kahdeksan maakunnan kalastusmatkailukohdetta ja -yritystä noin 2 minuutin pituisissa
ohjelmissa, joista kukin sai 12 esityskertaa TV-Tampereen kanavalla kesän aikana. Kohteet
myös esittäytyivät kahdesti päivässä samalla kanavalla kesällä esitetyssä puolen minuutin
pituisessa matkailuinfossa.

Retu-Retkiä kuvataan Matkalla-ohjelmaan Vilppulan venesatamassa ERÄ-lehden toimittajan kanssa kuhakalassa Kihniön
toukokuussa 2004.
Nerkoonjärvellä elokuussa 2004.
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ERÄ-lehti ja Retu-Retket hauenuistelun SM-kisoissa Vilppulassa
syyskuussa 2004.

TV2 Pallo Hallussa Ruovedellä Kalatiiran ja Haapasaaren lomakylän
vieraana tammikuussa 2005.

6.1.2. Kalapassi
Projekti julkaisi kalastusmatkailun markkinointiesitteet Kalapassi 2004-2005 (painos 22 760)
ja Kalapassi 2006-2007 (painos 16 600 kpl). Kalapassi esittelee Pirkanmaan kalastuskohteet
ja –palvelut ja on toiminut tärkeimpänä informatiivisena apuvälineenä kalastusmatkailun
markkinoinnissa eri tahojen suuntaan.
Esitteet olivat jakelussa messuilla ja tapahtumissa, matkailun infopisteissä,
matkailuyrityksissä, kalastusvälineliikkeissä ja muissa Kalapassin myyntipisteissä. Vihkoa
toimitettiin jonkin verran myös suoraan asiakkaille ja jaettiin alan koulustuspäivien ym.
tilaisuuksien yhteydessä. Kuhamaalla oli jakelusopimus Linnatuulen infopisteen kanssa ja
esite osoittautui erääksi jakelupisteen suosituimmista julkaisuista. Hyvän menekin johdosta
Kalapassin 2004-2005 painos loppui jo alkusyksyllä 2005.
6.1.3. Muut esitteet ja materiaalit
Eräiden projektin yritysten tarjontaa esiteltiin valtakunnallisessa KalaMökit-esitteessä, johon
mukaan pääsy edellyttää Kalamökki-kartoitusta. Kalamökit löytyvät myös internetissä
osoitteessa www.ahven.net/suomi/kalamokit.php
Hanke toimitti teksti- ja kuvamateriaalia maakunnan tärkeimpiin matkailujulkaisuihin,
Tampere-esitteeseen ja Pirkanmaa-esitteeseen 2004-2006 sekä Vihreä Sydän
matkailuesitteeseen 2004. Aineistoa toimitettiin myös Matkailijan Hakemisto-nimiseen
julkaisuun ja GoTampere-lehteen (ilmestyy keväällä 2006) sekä eri medioille kotimaassa.
Loma-Suomi 2004 julkaisussa Kuhamaalla oli oma ilmoitus.
Lisäksi valmistettiin Kuhamaa T-paita ja Kuhamaa-vaappu Kuhamaa-brändin tunnettavuuden
lisäämiseksi.
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6.1.4. Internet
Hanke
ylläpiti
ja
päivitti
kalastusmatkailun
internet-sivuja
osoitteessa
www.kalatalo.sci.fi/matkailu.htm. Keväällä 2005 sivustot uudistettiin ja avattiin omaan
domainiin www.kuhamaa.fi. Vuonna 2006 sivusto, joka esittelee mm. maakunnan
kalastuskohteet, saalislajit, lupajärjestelmän ja kalastusohjelmapalvelu- ja majoitusyritykset,
päivitettiin uuden Kalapassi 2006-2007-esitteen pohjalta. Sivuilta on myös linkitykset niillä
esiteltyjen matkailuyritysten omille kotisivuille.
Kuhamaan nettisivut ovat muodostuneet suosituksi tiedonhakuväyläksi. Vuoden 2005
kävijähuippu saavutettiin heinäkuussa, jolloin sivuille tehtiin 4316 vierailua 2696 koneelta.
Talvella kävijämäärät ovat alhaisempia ja joulukuussa 2005 niitä oli alle 2000. Maaliskuussa
2006 rekisteröityi jo 3831 vierailua 2702 koneelta. Kuhamaa.fi-sivuston reilun 10 kuukauden
olemassaolon aikana sieltä oli tehty kaikkiaan yli 100 000 sivulatausta.
Kuhamaa ja suurin osa sen jäsenyrityksistä oli mukana omilla esittelysivuilla eli
mediakorteilla valtakunnallisessa www.kalastajanmaailma.com -portaalissa.
6.1.5. Messut ja tapahtumat
Kuhamaa osallistui seuraaviin kotimaisiin yleisötapahtumiin:
Matkamessut, Helsinki 15.-18.1.2004
Kalamessut, Helsinki 17.-20.3.2004
Riihimäen Erämessut 3.-6.6.2004
Erä ja Retki –tapahtuma, Helsinki 16.-17.4.2005
Tampereen Kalamarkkinat 22.-24.4.2005
Oulun Erämessut 19.-22.5.2005
Helsingin Erämessut 6.-8.6.2005
Farmari maatalousnäyttely, Tampere 28.-31.7.2005
Matkamessut, Helsinki 19.-22.1.2006

Kalastusmatkailun yhteisosasto Matkamessuilla 2004.

Yhteisosasto Kalamessuilla Helsingissä 2004.

Oulun Erämessuilla ja Tampereen Kalamarkkinoilla Kuhamaalla oli oma osasto. Muut
messutapahtumat hoidettiin yhteisesiintymisinä Saalista Satakunnassa –hankkeen ja
Kalatalouden Keskusliiton kanssa.
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Kuhamaa ja Saalista Satakunnassa Riihimäen Erämessuilla 2004.

Kalastusalueiden edustajia osallistui useiden tapahtumien talkoisiin.

Messuosastoilla esiteltiin Pirkanmaan kalastuskohteita ja yritysten palveluja ja jaettiin
esitemateriaalia. Projektipäällikön lisäksi tapahtumissa oli yleensä mukana Kuhamaan
jäsenyrittäjiä ja kalastusalueiden edustajia.
Tampereen Kalamarkkinat ja Farmari-näyttely olivat ehkä tapahtumista kaikista
onnistuneimmat. Sen sijaan Erä ja Retki –tapahtuma Helsingissä ja Helsingin Erämessut eivät
vastanneet lähimainkaan ennakko-odotuksia niiden kävijämäärän jäätyä hyvin pieneksi.
Helsingin Erämessut oli onnistunut tapahtuma vuonna 2003, mutta vuonna 2005 tapahtuma ei
jostain syystä saanut väkeä liikkeelle. Myös Oulun Erämessut olivat pettymys, mikä johtui
suureksi osaksi huonosta osastomme sijaintipaikasta.

Helsingin…..…

…… ja Oulun Erämessut eivät menneet ihan odotusten mukaisesti.

Kalapassi-esitteitä saatiin jakeluun maakunnan matkailuväen avustuksella myös muille
messuille, kuten Seinäjoen mökki- ja vapaa-aikamessuille ja Jyväskylän vapaa-aikamessuille
2004. Lisäksi Tampereen Kalastusväline ja Virtain Yrityspalvelu jakoivat runsaasti
Kalapassi-esitteitä Helsingin Venemessuilla 2004.
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Sen sijaan Tampereen Kalamarkkinoilla 2005..…

..… ja Farmari-näyttelyssä Tampereella 2005 oli väkeä ja tunnelmaa.

6.1.6. Muut toimenpiteet
Hanke neuvoi yksityisasiakkaita Pirkanmaan kalastusmatkailukohteisiin liittyvissä asioissa
puhelimitse, sähköpostilla ja toimittamalla esitemateriaalia sekä avusti eri tavoin
kalastuskohteiden ja -tapahtumien sekä kalastusmatkailuyritysten toiminnan kehittämisessä ja
markkinoinnissa yksityisasiakkaiden suuntaan.

Lohipilkkikilpailu Konttisen Kalastuspuistossa 13.3.2004.
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6.2. Markkinointi yritysasiakkaille ja ulkomaalaisille

Tampere Convention Bureaun väki tutustui Kalastusohjelmapalvelut Juha Happosen KOSKE-tuotteeseen ja Peltolan luomutilaan kesäkuussa
2005.

6.2.1. Toimenpiteet yritysasiakkaille
Hanke koosti ja päivitti vuosittain yritysasiakkaita varten ”Kalastusohjelmia Pirkanmaalla”
tuotekansion, johon koottiin maakunnan kalastusohjelmapalveluyrittäjien esimerkkiohjelmat.
Tuotekansiota toimitettiin yrityksille, matkailuneuvojille, kongressitoimistoille ja myyntiyhtiö
GoTampereelle.
Yritys- ja yhteisöasiakkaille esiteltiin palveluja ja tarjottiin tuotteita Matkamessujen ja
muiden
yleisötapahtumien
aikana.
Lisäksi
osallistuttiin
seuraaviin
yritysmarkkinointitapahtumiin:
Suoma-tuotetori Tampereella 29.1.2004 ja 3.2.2005
Sihteeri- ja Assistenttipäivät Helsingissä 11.-12.9.2003, 16.-17.9.2004 ja 29.-30.8.2005
Suoma-tapahtumassa ja vuotta 2005 lukuun ottamatta myös SA-päivillä oli mukana hankkeen
jäsenyrittäjiä. SA-päiville osallistuttiin yhdessä Saalista Satakunnassa-hankkeen ja
Kalatalouden Keskusliiton kanssa.
Kesäkalastuskauden 2004 alussa lähetettiin sähköpostilla markkinointikirje yrityksille, jotka
olivat ilmaisseet Matkamessuilla ja Sihteerimessuilla kiinnostuksensa kalastuspalveluista.
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Yritysasiakkaille annettiin muutakin infoa puhelimitse, sähköpostilla ja toimittamalla
materiaalia postitse sekä ohjattiin kyselyjä eteenpäin sopiville yrittäjille.
Pirkanmaan kalastusohjelmapalveluyrittäjiä aktivoitiin kalastusohjelmien saattamiseksi
KOSKE-oheisohjelmapankkiin ja siihen liittyen järjestettiin kongressitoimisto Tampere
Convention Bureaulle tutustumismatka Vilppulan palveluihin. Myös muulle Pirkanmaan
matkailuväelle järjestettiin tutustumisia kalastusmatkailuyrityksiin.
6.2.2. Kalastusmatkailuesitteiden kieliversiot
Englanti. Kalapassi 2004-2005 esitteestä muokattiin englanninkielinen versio Fishing Pass
2004-2005 (4000 + 2500 kpl lisäpainos). Vastaavasti vuonna 2006 valmistui Fishing Pass
2006-2007 (5400 kpl).
Venäjä. Alkuvuodesta 2004 valmistui Kalapassin venäjänkielinen versio Паспорт рыболова
(Pasport Ribolova) 2004-2005 (6000 + 3500 kpl lisäpainos). Aktiviteetti kasvoi Venäjän
suunnasta selvästi ennakoitua nopeammin ja venäjänkielisen esitteen lisäpainoskin loppui
kesken jo kesällä 2005. Niinpä Pietarin CIS Inwetex-matkailumessujen alla syksyllä 2005
valmistettiin uusi, A5-kokoinen Край судака (Krai sudaka) –esite, jota painatettiin 8000 kpl.
Venäjän kontaktien lisäännyttyä yhä kiihtyvällä tahdilla, myös tämän esitteen painos loppui
kesken jo puolessa vuodessa, joten esitteestä otettiin vielä lisäpainos keväällä 2006.
Saksa. Münchenin messujen alla keväällä 2005 valmistettiin A5-kokoinen saksankielinen
Zanderland –esite, jonka painos oli 8000 kpl.
Esitteet olivat jakelussa messutapahtumissa, matkailun infopisteissä ja matkailuyrityksissä ja
niitä lähetettiin pieniä määriä MEKin ulkomaan toimistoihin. Venäjän Pietarin toimiston
yleisöjakelupisteeseen venäjänkielisiä esitteitä toimitettiin runsaasti, sillä materiaalin kysyntä
osoittautui hyväksi. Myös MEKin Moskovan toimistoon esitteitä toimitettiin reilummin
matkanjärjestäjäjakelua varten.
Fishing Pass-esite oli lisäksi Nordmail-jakelussa vuosina 2004-2006. Nordmail-järjestelmän
kautta esite postitettiin kaikille MEKin Call Centeriin soittaneille eurooppalaisille, jotka
kysyivät kalastuksesta Etelä- ja Järvi-Suomen alueella (menekki n. 500 kpl/vuosi).
6.2.3. Muut kv. julkaisut ja materiaalit
Hanke laati Tampereen kaupungin matkailutoimiston pyynnöstä englanninkielisen ”Fishing in
the Tampere Region” –esitteen brittilehdistöä varten. Esitettä käytettiin myöhemmin tiedon
välitykseen useissa eri yhteyksissä.
MEK uudisti Fishing Finland -kalastusesitteensä vuonna 2005 ja tähän julkaisuun Kuhamaa
toimitti aukeaman verran materiaalia kalastusmatkailun yleisinfon ja kahden tuotepaketin
muodossa. Neljälle kielelle (venäjä, englanti, saksa, ranska) tehdystä esitteestä, jota painettiin
kymmeniä tuhansia kappaleita vuonna 2005, ilmestyi uusi päivitetty painos vuodelle 2006.
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Kuhamaalla oli ilmoitus tärkeimmässä Suomen matkailun ulkomaanmarkkinointiesitteessä
Look At Finlandissa 2004, 2005 ja 2006. Esitettä julkaistaan viidellä eri kielellä ja
esimerkiksi vuonna 2005 sen painosmäärä oli 250 000 kpl.
Hanke toimitti kalastusmatkailullista teksti- ja kuva-aineistoa matkailuyrityksille ja
-neuvontoihin sekä myyntiyhtiöille ja sitä käytettiin mm. Tampere- ja Pirkanmaa-esitteissä ja
niiden kieliversioissa. Kuvamateriaalia julkaistiin myös venäjänkielisessä New Horizons –
lehdessä, johon hanke laittoi lisäksi oman ilmoituksen vuonna 2004.
Teksti- ja kuva-aineistoa toimitettiin Balttouriin tehtyyn latviankieliseen ”Tamperes redions”
(”Tampereen alue”) -esitteeseen ja venäjänkieliseen Stop In Finland-lehteen 3/2006 sekä
englanninkielistä TG&T-lehteä varten (lehden nro peruttiin, mutta Lontoon MEK on luvannut
etsiä toisen kalastusjulkaisun, jossa materiaalia voidaan hyödyntää).
Laadittiin artikkeli yhdessä Kireitä Siimoja Hämeestä-hankkeen kanssa ja toimitettiin kuvia
Euroopan suurimpaan urheilukalastuksen erikoislehteen, saksalaiseen Blinkeriin (levikki 72
600, lukijoita 530 000, juttu ilmestynee keväällä 2006).
Messuesiintymisiä varten valmistettiin näyttelytauluja ja kylttejä.
Tampereen ja Nokian hotelleihin toimitettiin kalastusmatkailun infomateriaalia.

New Horizonsin kalastusjuttua varten toimitettiin Kalatiiran…..

..… ja Vaparetkien kuvamateriaalia sekä tietoa yritysten palveluista.

6.2.4. Internet
Hanke
päivitti
ja
ylläpiti
englanninkielistä
internet-sivustoa
osoitteessa
www.kalatalo.sci.fi/english. Keväällä 2005 kalastusmatkailusivuston kv. osiolle avattiin oma
domain www.zanderland.fi, jonne luotiin alkuvuodesta 2006 uudet sivut englanniksi,
venäjäksi ja saksaksi.
Esimerkiksi maaliskuussa 2006 kansainvälisille sivuille tehtiin 1308 vierailua 582 koneelta.
Maaliskuun käyttötilastojen mukaan 20 % kävijöistä oli suomalaisia. Muita kävijöitä oli
ainakin 30 eri valtiosta (todellinen luku voi olla tätä suurempi, sillä seurantajärjestelmä
ilmoittaa kävijöiden lähtömaan tuntemattomaksi 53 % osalta).
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MEK uusi syksyllä 2005 kalastusmatkailun nettisivunsa uuden Fishing Finland -esitteen
pohjalta ja Pirkanmaankin materiaali löytyy osoitteesta www.visitfinland.com/fishing.
Look At Finland ilmoituksen ansiosta Pirkanmaan kalastusmatkailutarjonta saatiin esille
www.finland.com -matkailuportaaliin, jossa Kuhamaan tarjonta tulee ensimmäisenä esille
haulla Central Lake District + summer activities + fishing.
Kuhamaa ja parikymmentä sen jäsenyrityksistä olivat mukana Kalastajan Maailman
englanninkielisessä www.fishinginfinland.com kalastusmatkailuportaalissa. Kunkin yrityksen
kalastusmatkailupalvelut esitellään tässä sivustossa omalla mediakortilla eli sivulla. Osalla
yrittäjistä ei ole varsinaisia omia nettisivuja lainkaan, joten ko. sivut toimivat samalla
kotisivuina, joihin viitataan mm. yritysten tuote-esitteissä.
6.2.5. Kansainväliset markkinointitapahtumat
Kuhamaa osallistui yhteisosastolla seuraaville ulkomaisille messuille (suluissa kumppanit,
joiden kanssa yhteisesiintymiset hoidettiin):
Moskovan metsästys- ja kalastusmessut 12.-15.2.2004 (MEK Moskova, Tampere)
Pietarin Inwetex C.I.S. Matkailumessut 5.-7.10.2004 (MEK Pietari, Tampere)
Pietarin metsästys- ja kalastusmessut 24.-27.3.2005 (Saalista Satakunnassa)
Münchenin metsästys- ja kalastusmessut 6.-10.4.2005 (Kireitä Siimoja Hämeestä, Villi Pohjola)
Pietarin Inwetex C.I.S. Matkailumessut 12.-14.10.2005 (MEK Pietari, Tampere, GoTampere)
Moskovan metsästys- ja kalastusmessut 16.-20.2.2006 (MEK Moskova, Tampere, GoTampere)

Kuhamaan ja Tampereen yhteisständi MEKin Suomi-osastolla Moskovan kalastusmessuilla 2004.

GoTampereen ja Kuhamaan väkeä vastaavilla messuilla 2006.

Lukuun ottamatta Pietarin kalastusmessuja 2005, joilla esiinnyttiin yhdessä Satakunnan
hankkeen kanssa, Venäjän messuilla Kuhamaa oli mukana MEKin Pietarin ja Moskovan
toimistojen Suomi-osastoilla. Moskovan kalastusmessuilla 2004 ja Pietarin Inwetexissa 2004
Kuhamaalla ja Tampereen kaupungin matkailutoimistolla oli yhteisständi. Seuraavilla
Venäjän messuilla kolmantena osapuolena olikin mukana jo GoTampere.
Kalastusmatkailuyrittäjiä osallistui messumatkoille Pietariin ja Müncheniin 2005 ja
Moskovaan 2006. Pietarin kalastusmessuilla 2005 saatiin hyvää apua Pietarin MEKiltä.
Kuhamaa otti osaa myös Riikan Balttouriin 13.-15.2.2004, jossa Reima Aronen Retu-Retket
Outdoor Travelsista esitteli alueemme tarjontaa paikallisen matkanjärjestäjän osastolla.
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Lisäksi projektipäällikkö vieraili Pietarin kalastusmessuilla 23.-24.3.2006, jossa MEK
Pietarin myötävaikutuksella käytiin neuvotteluja paikallisten tahojen kanssa.
Lisäksi hanke osallistui yhdessä Tampereen kaupungin matkailutoimiston kanssa 4.-5.3.2004
Imatralla järjestettyyn East West Worksopiin, jossa esittelimme tarjontaamme venäläisille
matkanjärjestäjille.
Pirkanmaan kalastusmatkailupalvelut olivat esillä useissa muissa kv. tapahtumissa hankkeen
yhteistyökumppaneiden kautta, joista tärkeimpiä olivat Tampereen kaupungin
matkailutoimisto, GoTampere, Fair Wind Travel, maakunnan matkailuhankkeet ja MEK.
Nämä tahot hoitivat esitteiden ja muun markkinointimateriaalin (videot, tuotteet) jakelua ja
kontakteja mm. Venäjän suurimmilla matkailumessuilla MITTissä Moskovassa 2004-2006,
Pietarin ja Moskovan workshopeissa 2004-2006, Chemnitzin matkamessuilla Saksassa 1/2005
(Kuhamaa-video esitettiin screenillä), Moskovan Kalastusmessuilla 2/2005, Horizontmessuilla Saksan Karlsruhessa 10/2005 ja Riikan Balttourissa 2005-2006. Fair Wind Travelin
kautta tuotteemme ja palvelumme olivat lisäksi esillä myös Espanjan, Ranskan ja Italian
messuilla ja workshopeissa sekä Arabiemiraateissa.

Kalastusmatkailun yhteisosasto Münchenin Jagen und Fischen –messuilla 6.-10.4.2005. Kuva: Mikko Ollilla, Vaparetket.

Myös kotimaisilla messuilla luotiin kontakteja ulkomaalaisiin matkanjärjestäjiin ja
asiakkaisiin. Esimerkiksi viimeisimpien Helsingin Matkamessujen 1/2006 ammattilaispäivinä
venäläisiä matkanjärjestäjiä vieraili runsaasti Kuhamaan osastolla. Kalastustuotteet olivat
esillä yhteistyökumppaneiden kautta myös Purpuri Travel Marketissa 5/2004.
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6.2.6. Videotuotanto
Vuoden 2004 aikana valmistettiin 25 minuutin pituinen Kuhamaa-video, joka esittelee
kahdeksan Pirkanmaan kalastuskohdetta ja saman verran alan yrityksiä. Video kuvattiin
samalla kertaa Matkalla-ohjelman kanssa, joten tuotantoyhtiönä toimi TV-Tampere. Videota
monistettiin DVD (73 kpl) VHS (73 kpl) ja CD (200 + 100 kpl lisäpainos) -formaateissa.
Lisäksi video julkaistiin syksyllä 2005 kokonaisuudessaan internet-sivuilla osoitteessa
www.zanderland.fi/video.
Video tehtiin lähinnä messuesiintymisiä, matkanjärjestäjiä ja lehdistöä varten. Em. tahoille
tuotosta toimitettiin messutapaamisten ja kiertueiden yhteydessä. Kuhamaa-videota
toimitettiin myös siinä esiintyneiden yritysten omaan käyttöön, maakunnan tärkeimmille
matkailun toimijoille ja potentiaalisimmille kotimaisille yrityskontakteille.

Kuhamaa-videon kuvaukset käynnissä Kotalan Koskilla Virroilla..… …... ja Vilppureitillä Vilppulassa kesäkuussa 2004.

6.2.7. Kansainvälisen median tutustumismatkat
Hanke toteutti seuraavat kansainvälisen median vierailut kalastusmatkailukohteisiin. Suluissa
yritykset, jotka hoitivat kalastuspalvelut ja niiden esittelyn ja kursivoituna vierailujen
järjestelyihin osallistuneet yhteistyökumppanit. (MATO = Tampereen kaupungin matkailutoimisto).
10.11.2004. Latvialaiset lehtimiehet (7) kalastusretkellä Pyhäjärvellä
(Tampereen Kuhankeittäjät, Kalastusmatkat Honkanen, Retu-Retket, MATO).
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Tampereella

Latvialaiset lehtimiehet lähdössä Pyhäjärvelle marraskuussa 2004.

15.11.2004. Ukrainalainen TV-ryhmä Teleradiocompany Kiev kuvasi kalastusta Näsijärvellä
Tampereella ja Rautavedellä Vammalassa (Vaparetket, Hotelli Ellivuori, MATO).
5.2. ja 7.2.2005. BBC:n World Service –ohjelman radiotoimittaja haastatteli, tutustui
pilkintään ja nauhoitti ”jään ääniä” Pyhäjärvellä Lempäälässä (Kalastusmatkat Honkanen,
Vihreä Sydän Matkailu).

Teleradiocompany Kiev Siilinkarilla marraskuussa 2004.

BBC Pyhäjärvellä Lempäälässä helmikuussa 2005.

Latvialaisen Baltic Seasons –lehden huippukuvaaja osasi itsekin
poseerata.

Latvialaisten kanssa oli naurussa pitelemistä.
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13.-15.9.2005. Latvialaiset lehtimiehet Petits Publishing Housesta (Baltic Seasons) kalassa
Vilppureitillä, Ruovedellä ja Rautavedellä (Retu-Retket, Peltolan luomutila, Ruoveden
Haapasaaren Matkailu, Kalatiira, Hotelli Ellivuori, Vaparetket, Lentomatkailun
kehittämishanke, MATO).
8.-9.11.2005. Moskovalainen matkailutoimittaja tutustumassa mökkitarjontaan Ruovedellä ja
kalastusretkellä Vilppulassa (Ruoveden Haapasaaren Matkailu, Kalastusohjelmapalvelut Juha
Happonen, MEK Pietari/Moskova, MATO)
Lehdistön tutustumismatkoilta saatiin palautteena artikkeleita sanoma- ja aikakauslehtiin,
joista näyttävin oli Baltian suurimmassa matkailu- ja elämäntapalehdessä Baltic Seasonissa
syksyllä 2005 ilmestynyt 10-sivuinen artikkeli nimeltään Krai sudaka (Kuhamaa), joka oli
yksi lehden pääjutuista.
Kesäkuussa 2005 toteutetulla pietarilaisten matkanjärjestäjien kalastuskiertueella
Intermedius-toimiston Sergei Enikeev kuvasi ja työsti 26 minuutin mittaisen ”Posudazim” –
elokuvan (vapaasti suomennettuna = ”Hei, kalastetaanpa kuhaa”), joka esitettiin Pietarin
TV:n 7-Sport-kanavalla miljoonayleisölle kahteen otteeseen ”prime time”-aikaan syksyllä
2005. Tästä pirkanmaalaisia kalastusmatkailupalveluja hienosti kuvaavasta tuotoksesta saatiin
filmillä esiteltyjen yritysten käyttöön DVD-kopioita ja lisäksi Kuhamaalle videon täydet
käyttöoikeudet.

”Posudazim”-elokuvaa kuvattiin Vilppureitillä…

…ja Vammalan Rautavedellä kesäkuussa 2005.

6.2.8. Matkanjärjestäjien tutustumismatkat
Hanke toteutti seuraavat ulkomaalaisten matkanjärjestäjien tutustumismatkojen
kalastusmatkailulliset osuudet. Suluissa yritykset joiden palveluihin tutustuttiin ja
yhteistyötahot kursivoituna.
*Tutustumismatka
yksinomaan
kalastusmatkailukohteisiin.

24.5.2004. Purpuri pre-tour; ukrainalaiset ja valkovenäläiset matkanjärjestäjät ja lehdistö (7),
kalastusretki Pyhäjärvellä Lempäälässä, (Kalastusmatkat Honkanen, Pirkanmaan luonto- ja
kalastuslomat, MEK Moskova, The Thousand Lakes, MATO).
7.-8.6.2004. Venäjän regioonien suurkaupunkien matkanjärjestäjät (6), kalastusretket
Näsijärvellä Tampereella ja Rautavedellä Vammalassa sekä tutustuminen mökkeihin
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Viljakkalassa, (Tampereen Kuhankeittäjät, Vaparetket, Hotelli Ellivuori, Kultahaverin Vapaaaika, MEK Moskova, MATO).
*4.10.2004. Puolalainen matkanjärjestäjä tutustumassa kalastusmatkailutarjontaan
Rautavedellä Vammalassa, Ruovedellä ja Vilppureitillä Vilppulassa, (Vaparetket, Hotelli
Ellivuori, Sarkosen matkailutila, Ruoveden Haapasaaren Matkailu, Kalatiira, Peltolan
luomutila, Retu-Retket, Fair Wind Travel)

Ukrainalaiset ja valkovenäläiset matkanjärjestäjät Lempäälässä
toukokuussa 2004.

Venäjän alueiden matkanjärjestäjät saivat ison taimenen Näsijärveltä
kesäkuussa 2004.

2.3.2005. Moskovalaisten matkanjärjestäjien (9) ET-tour, ilmatyynyalus Hiivarilla
talviverkoilla Näsijärvellä, tutustuminen mökkeihin ja ohjelmapalveluihin Tampereella ja
Ruovedellä (T:mi Viestikyyhky, Niemi-Kapeen tila, Kalatiira, Ruoveden Haapasaaren
Matkailu, MEK Pietari ja Moskova, MATO)

Keväinen Näsijärvi antoi talviverkkokuhia matkanjärjestäjille.….

..…ja sitten moskovalaiset tutustuivat Niemi-Kapeen savusaunaan.

8.5.2005. Espanjalaisten matkanjärjestäjien (yksi iso toimisto, 13 hlöä) tutustuminen
Vilppulan tarjontaan (Retu-Retket, Peltolan luomutila, Fair Wind Travel, MEK Madrid).
*17.5.-18.5.2005. Venäläiset matkanjärjestäjät ja lehdistö (n. 25 hlöä), majoituskohde ja
kalastusretki Ruovedellä (Ruoveden Haapasaaren Matkailu, Kalatiira, MEK Moskova)
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*13.-15.6.2005. Pietarilaisten matkanjärjestäjien (6) Fishing Educ-Tour, kalastusretket
Vilppulankoskella ja Vilppureitillä Vilppulassa, Ruovedellä Ruovedellä ja Rautavedellä
Vammalassa (Peltolan luomutila, Retu-Retket, Kalastusohjelmapalvelut Juha Happonen,
Ruoveden Haapasaaren Matkailu, Kalatiira, Hotelli Ellivuori, Vaparetket, MEK Pietari).

Pietarilaisen Ecotourin Liza sai säynävän Vilppulankoskelta
Fishing Educin alkajaisiksi kesäkuussa 2005.

Saman toimiston Igor taltutti Rautavedeltä haukivonkaleen.

Matkanjärjestäjäkiertueiden kohteet valittiin siten, että niiden tarjonta vastasi
tutustumismatkalle asetettuja tavoitteita ja ajankäyttö saatiin mahdollisimman tehokkaaksi.
Usein tämä tarkoitti sitä, että kalastusohjelmapalvelut ja majoitus hoituivat samassa paikassa.
Tästä johtuen reitit painottuivat jonkin verran tietyille esittelykohteille, joiden tuli myös sopia
hyvin muuhun kiertueohjelmaan.

Venäläisille matkanjärjestäjille esiteltiin maaliskuussa 2005 myös T:mi Viestikyyhkyn palveluja Näsijärvellä.
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Edellä listattujen tutustumismatkojen lisäksi hanke avusti matkailuhankkeita eräiden muiden
kiertueiden kalastusosuuksien suunnittelussa ja järjestelyissä ja infosi matkanjärjestäjiä
maakunnan kalastuspalveluista.

6.3. Tuotekehitys
Tuotteiden kehitystyötä jatkettiin yhteistyössä yrittäjien kanssa. Ohjelmapalveluyrittäjien
päiväohjelmiksi ovat muotoutuneet ns. perustuotteet, joista eri asiakkaiden tarpeisiin
sovelletaan ja muokataan lopullinen myytävä tuote.
Hanke päivitti näistä perustuotteista yrittäjien toimintaa ja kalustoa kuvaavilla valokuvilla
varustetut tuotelehtiset ohjelmapalveluyrittäjien käyttöön ja markkinointitarkoituksiin.
Tuotteet koostettiin ns. tuotekansioksi ”Kalastusohjelmia Pirkanmaalla” ja niistä tehtiin
erilliset kevyemmät tiedostoversiot sähköpostilla lähetettäviä tarjouksia ja markkinointia
varten.
Kalastusohjelmapalveluyrittäjien vastaavat venäjänkieliset tuotteet päivitettiin ja eräät
ohjelmat tehtiin myös englanniksi.
Ulkomaan kauppaa varten koostettiin uusia valmiita myytäviä esimerkkipaketteja yhdessä
yritysten ja myyntiyhtiöiden (GoTampere, Fair Wind Travel) kanssa. Nämä paketit ovat 3-7
vuorokauden mittaisia ohjelmia, joihin sisältyy majoitus ja ohjattu tai omatoiminen
kalastusohjelma. Paketit, jotka koostettiin venäjän- ja/tai englanninkielisinä, ovat
myyntiyhtiöiden myynnissä eri markkina-alueilla. Päiväohjelmat ja GoTampere-paketit
vietiin lisäksi Tampereen kaupungin matkanjärjestäjämanuaaleihin (vuodesta 2005 alkaen
CD-versiona; venäjä/englanti), joita matkailutoimisto jakoi matkanjärjestäjille messuilla ja
workshopeissa.
GoTampereen kanssa tehtiin Venäjän ja Baltian markkinoita ja messuja varten
venäjänkielinen ”Fishing Holidays in the Tampere Region” -vihko (painos 3000 kpl), joka
esittelee lyhyesti em. kalastuspaketit ja joitakin lyhyempiä päiväohjelmia.
Lisäksi myyntiyhtiöt koostivat yhdessä yrittäjien kanssa muitakin paketteja eri asiakkaiden
tarpeisiin.
Münchenin messuja varten tehtiin saksankielistä tuotemateriaalia ja oma lisäinfo Haapasaaren
Kalamökki-palveluista, josta työstettiin myös venäjänkielinen versio Pietarin Inwetexiin
2005.
Esimerkkituotteita syötettiin MEKin Promis-järjestelmään.

6.4. Myyntikanavien avaaminen
Hanke teki tiivistä yhteistyötä yrittäjien ja myyntiyhtiöiden kanssa, jotta käytännön
myyntityössä päästäisiin eteenpäin. Tärkeä yhteistyökumppani oli Jyväskylästä käsin toimiva
Fair Wind Travel -incoming-toimisto, jonka kanssa jatkettiin tuotekehitystä ja markkinointia
valituilla markkina-alueilla. Tämä johti mm. Latvian ja Puolan kaupankäynnin avautumiseen.
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Tampereen matkailutalolla aloitti heinäkuussa 2005 toimintansa myyntiyhtiö GoTampere,
jonka hanke verkostoi kalastusmatkailuyrittäjien kanssa yhteistyöhön ja avusti tuotteiden
suunnittelussa ja tuotemateriaalin valmistamisessa. Nopealla aikataululla yhtiön listoille
saatiinkin melkoinen joukko myytäviä kalastusohjelmia ja -paketteja.
Kuhamaa teki yhteistyötä The Thousand Lakes –hankkeen, Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy:n
ja sittemmin toimintansa lopettaneen Vihreä Sydän Matkailun Oy:n kanssa tavoitteena avata
uusia myyntiväyliä.
Hanke oli yhteydessä myös muihin Pirkanmaalla, Etelä-Suomessa ja ulkomailla toimiviin
myyntitahoihin. Kansainvälisten ja kotimaisten matkanjärjestäjien suuntaan kontakteja luotiin
messuilla, kiertueiden avulla, toimittamalla tuotemateriaalia ja pitämällä yhteyttä eri tavoin.
Ehdottomasti onnistunein toimenpide myyntikanavien osalta oli kesäkuussa 2005 toteutettu
pietarilaisten toimistojen koulutuksellinen kalastuskiertue Pirkanmaalla, jonka tuloksena
konkreettinen kaupankäynti alkoi nopeasti ja toimistot ottivat maakunnan kohteita listoilleen.
Venäjän ja Saksan messuilla käytyjen neuvottelujen ja tapaamisten tuloksena kalastuksesta
kiinnostuneiden matkanjärjestäjien vierailuja voidaan odottaa alueellemme melkoisella
varmuudella myös tulevaisuudessa.

Pyhäjärvellä Pirkanmaan luonto- ja kalastuslomien ja tamperelaisen
incoming-agentin kanssa toukokuussa 2004.

Kuhamaan, FWT:n ja latvialaisen matkanjärjestäjän neuvonpitoa
Matkamessuilla 2004.

6.5. Ravustusmatkailu
Ravustusmahdollisuudet ja Pirkanmaan reittivesien vahvistuvat täplärapukannat olivat
Kalapassi-vihkossa ja muussa hankkeen tiedotuksessa hyvin esillä. Tällä hetkellä muutama
yrittäjä tarjoaa ravustusretkiä tai omatoimiravustusta ja myös rapujuhlapalveluja on saatavilla.
Hanke järjesti yhdessä Ruoveden-Kuoreveden kalastusalueen kanssa Ruovedellä
”Ravustuskauden avajaiset” –tapahtuman elokuussa 2003, jossa tiedotettiin ja juhlistettiin
ravustuksen käynnistymistä Pirkanmaan reittivesillä.
Täplärapukantojen kehityksessä on paikka paikoin havaittu pientä taantumaa ja
ravustusmatkailutarjonta ja -kysyntä ei ehkä ole lisääntynyt ihan siinä määrin, mitä
ennakkoon voitiin olettaa. Kuitenkin kohteissa, jotka nyt tarjoavat ravustusmahdollisuutta ja -
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palveluja, monet asiakkaat ovat ottaneet asian erittäin hyvin vastaan ja majoitus- ym. palvelut
varataan nimenomaan rapujen ja ravustusmahdollisuuksien takia.

Kuhamaa-videoon ja Matkalla-ohjelmaan kuvattiin ravustusta ..…

..… ja rapujuhlia Uotilan Lomamökeillä kesällä 2004.

6.6. Koulutus ja tilaisuudet
Hanke antoi jäsenyrittäjilleen henkilökohtaista neuvontaa kalastukseen, palveluihin,
markkinointiin, tuotekehitykseen ja myyntityöskentelyyn liittyvissä asioissa. Ajankohtaisista
asioista informoitiin tapaamisten yhteydessä, sähköpostilla, jäsenkirjeillä ja puhelimitse.
Varsinaisia yrittäjien koulutustilaisuuksia järjestettiin yksi, Virtain Marttisessa 8.3.2005.
Kuhamaa-seminaarin aiheina olivat mm. tuotteiden markkinointi ja asiakaspalvelu. Hanke
järjesti myös kalastusopastapaamisia ja avusti jo perinteeksi muodostuneiden Toutaintreffien
valmisteluissa. Tapaamisten yhteydessä käytiin läpi erilaisia opastoimintaan ja
kalastustekniikkaan liittyviä kysymyksiä ja tiedotettiin medialle.
Kotimaan opintomatka järjestettiin 26.-28.8.2005 Saimaan alueelle, missä pääkohteena oli
Saimaan Paula, vuoden 2005 Kalastusmatkailun tuotekilpailun voittaja. Ulkomaan
messumatkat, joissa hankkeen jäsenistöä oli mukana, toimivat samalla opintomatkoina ja
lisäsivät yrittäjien markkinatuntemusta.

Virtain Kuhamaa-seminaarin yhteydessä Etelä-Suomen kalastusmatkailuhankkeiden vetäjät tutustuivat kunnostetun Herraskosken
palveluvarustukseen.

Saimaalla kalastusopas Teuvo Mäkinen näytti hauenpyynnin mallia.
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Kuhamaa osallistui 2. Iktyonomipäivien järjestämiseen Tampereella 24.-25.11.2004
projektipäällikön toimiessa järjestelytyöryhmän vetäjänä. Iktyonomipäivien teemana oli
”Järvet” ja yhtenä aiheena kalastusmatkailu. Päivien yhteydessä järjestettiin myös Kalamiehet
ry:n koulutustilaisuus ja molemmat tilaisuudet keräsivät Tampereelle yhteensä yli 70
kalatalousalan ammattilaista.

Kalastusopastapaaminen Ruovedellä lokakuussa 2004.

Maa- ja metsätalousministeriötä avustettiin
järjestämisessä Tampereella 17.5.2005.

kalastusmatkailun

tiedotustilaisuuden

Hanke tiedotti jäsenistöään muiden tahojen järjestämästä koulutuksesta. Projektipäällikkö
esitelmöi hankkeen toiminnasta ja kalastusmatkailupalveluista erinäisissä tilaisuuksissa.

Pentti Linkola esitelmöi kuhan kalastuksesta Iktyonomipäivillä
Tampereella marraskuussa 2004.

Kalastusopastapaaminen ja 3. Toutaintreffit järjestettiin Vammalan
Rautavedellä kesäkuussa 2005.
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Projektipäällikkö osallistui maakunnallisiin matkailualan tilaisuuksiin, kuten Pirkanmaan
matkailuparlamenttiin ja KOSKEn ja TTL:n järjestämiin tilaisuuksiin sekä muihin koulutusja infotilaisuuksiin, kalastusaluepäiville, RKTL:n kalastusmatkailupäiville ja hankevetäjien
tapaamisiin.
Kuhamaan palauteilta pidettiin Saarikylissä Uotilan Lomamökeillä 16.3.2006.

Kuhamaan palauteillan yhteydessä pidettiin pilkkikilpailu, jonka voittajasta ei jäänyt epäselvyyttä. Kuva: Mika Uotila.

6.7. Toimintaympäristön kehittäminen ja yhteistyö
Kalastuksen hoidosta vastaavia neuvottiin hankkeen tavoitteita tukevien kala- ja
rapuistutusten hoidossa ja aktivoitiin kalastusalueita ja vesialueen omistajia istutusten
riittävän tason turvaamiseksi.
Majoitusyrittäjiä innostettiin riittävän kalastusvarustuksen hankkimiseksi vuokramökeille ja
kalastusinformaation esilletuomiseksi.
Hanke keräsi kuvapankkiinsa valokuvamateriaalia kalastuksesta ja matkailuyrityksistä sekä
heidän palveluistaan esitteitä, messutauluja, matkanjärjestäjiä, mediaa ja muita
käyttötarkoituksia varten.
Kuhamaa teki tiivistä yhteistyötä ja loi verkostoja kalastus- ja matkailualan yritysten ja
tahojen, matkailuneuvojien, matkanjärjestäjien, Matkailun Edistämiskeskuksen, matkailu- ja
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kalastusmatkailuhankkeiden, viranomaisten, kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa.
Kanssakäyminen oli tiivistä myös suuren yleisön suuntaan.
Hankkeen luomien verkostojen ja yhteyksien avulla voitiin suorittaa monia toimenpiteitä,
joita yksinomaan hankkeen varoin ja puitteissa ei olisi ollut mitenkään mahdollista hoitaa.
Tämä tarkoittaa sitä, että hankkeen avustamana sen yhteistyötahot lähtivät mukaan moniin
tapahtumiin ja toimintoihin toteuttaen ne omilla kustannuksillaan tai yhdessä hankkeen
kanssaan. Tällaiset kalastusmatkailua tukevat toimet olisivat luonnollisesti jääneet kokonaan
toteutumatta ilman hankkeen olemassaoloa.
Pirkanmaalaisista tahoista yhteistyö oli hedelmällisintä ja tuotti parhaat tulokset Tampereen
kaupungin matkailutoimiston, Lentomatkailun kehittämishankkeen, Promo-hankkeen ja
GoTampereen kanssa. Valtakunnallisella tasolla merkittävimmät yhteistyökumppanit olivat
Saalista Satakunnassa ja Kireitä Siimoja Hämeestä –hankkeet sekä Kalatalouden Keskusliitto
ja sen kalastusmatkailuhankkeet. Kansainvälisen tason toimijoista on syytä mainita etenkin
MEKin Pietarin ja Moskovan toimistot, joiden innostuneisuus ja toiminta kalastusmatkailun
edistämiseksi on ollut vähintäänkin kiitettävää ja myös erittäin tuloksellista.

Kuhamaan yhteistyökumppanit juhlistivat Matkamessuilla Juha Happosen voittoa Vuoden kalastusmatkailutuote 2006 -kilpailussa.

30

7. TAVOITTEIDEN JA TULOSTEN SAAVUTTAMINEN
7.1. Tavoitteet
Kuhamaalle asetettiin viisi tavoitetta, joiden täyttymistä on arvioitu seuraavassa.
Tavoite 1. Kalastuksen markkinoinnissa otetaan käyttöön tehokkaimmat väylät ja osaaminen.
Yhteismarkkinoinnilla saavutetaan tärkeimmät asiakasryhmät maakunnan ja valtakunnan
laajuisesti sekä potentiaalisimmissa kohdemaissa myös kansainvälisesti.
Sekä yrittäjien että projektihenkilökunnan markkinointiosaaminen oli parantunut aiempien
kalastusmatkailuhankkeiden aikana ja Kuhamaan jatkohankkeessa pystyttiin kohdentamaan
toimenpiteitä entistä tehokkaammin. Yhteisen materiaalin tuottaminen (Kalapassi ja sen
kieliversiot, tuotemanuaalit jne.) ja yhteisesiintymiset tapahtumissa tuottivat hyvää tulosta
kohtuukustannuksin. Eräs yrittäjä totesikin suoraan, että omien esitteiden painatuksen sijasta
hankkeen yhteismarkkinointiin osallistuminen on järkevämpää.
Hankkeen yhteistyökumppaneina toimi johtavia matkailun ja kalastusmatkailun osaajia niin
maa- ja valtakunnallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Näiden tahojen avulla toimet
voitiin keskittää sinne, mistä tuloksia oli parhaiten saatavissa.
Hanke tavoitti tärkeimmät kotimaiset kohderyhmät ja nosti Pirkanmaan yleistä
kalastuksellista tunnettavuutta kotimaisten asiakkaiden keskuudessa sekä omassa
maakunnassa että muualla Suomessa. Myös kansainvälisten asiakkaiden suhteen päätä alettiin
saada auki, etenkin Venäjällä ja Baltian maissa. Ulkomaiset messut ja muut toimenpiteet
olivat onnistuneita ja mielenkiinto tarjontaamme kohtaan osoittautui ilahduttavan suureksi.
Tavoite 2. Avataan kalastusmatkailupalvelujen myyntikanavat. Etenkin ulkomaalaisten ja
yritysasiakkaiden osalta keskitettyyn kalastuksen myyntiin erikoistuu yksi tai useampi
pirkanmaalainen matkailuyritys. Lisäksi kalastuspalvelut ovat myynnissä sopivilla incomingtoimistoilla ja joillakin luotettavilla ulkomaisilla matkanjärjestäjillä.
Kuhamaan jatkohankkeen aikana myyntityössä otettiin pitkä harppaus eteenpäin.
GoTampereen perustaminen Tampereelle oli iso edistysaskel, ei toki pelkästään
kalastusmatkailun, vaan muunkin matkailun ja sen kaupankäynnin kannalta. Kalastustuotteet
saatiin nopealla aikataululla yhtiön myyntiin, mikä on ensiarvoisen tärkeää ulkomaankaupan
suhteen. Myös Fair Wind Travelin merkitys lisääntyi ja sen Pirkanmaalle kohdentama
toiminta tehostui hankkeen aikana.
Myyntiyhtiöiden ja yrittäjien välisen kanssakäymisen lisäännyttyä tuotekehitys ja paketointi
saatiin vastaamaan yhä paremmin sekä asiakkaiden että yrittäjien tarpeita. Samalla lisääntyi
eri osapuolten tieto niin markkinoihin, myyntityöhön kuin kalastukseenkin liittyvissä
kysymyksissä.
Pirkanmaan kalastusmatkailutuotteet saatiin useiden ulkomaalaisten matkanjärjestäjien
valikoimaan. Etenkin eräät pietarilaiset ja latvialaiset toimistot alkoivat tosissaan myydä
kohteitamme. Myyntikanavien avautuminen alkoikin näkyä asiakasmäärien selvänä
lisääntymisenä hankkeen viimeisenä toimintavuonna.
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3. Hankkeen päätyttyä maakunnasta löytyy riittävästi eri tasoisia majoituskohteita erilaisten
kalastajaryhmien käyttöön ja niissä on järjestetty kalastajien tarvitsemat palvelut kuntoon.
Majoituskohteissa ja hotelleissa henkilökunnan kalastuksellinen tietämys on riittävä.
Minimitavoite on se, että kalastusta kysyvät asiakkaat pystytään ohjaamaan kalastuspalveluja
tarjoavien yrittäjien luo tai lähialueen kalastuskohteisiin. Majapaikoissa on riittävästi
informaatiota lähialueelta ostettavista kalastusohjelmista, myös kansainvälisille kalastajille.
Majoitusyrittäjät ja ohjelmapalveluyrittäjät toimivat kiinteässä verkostossa keskenään ja
markkinoivat toinen toisiaan.
Kalastusmatkailijoille tarjottavat majoituskohteet monipuolistuivat hankkeen toiminnan
myötä. Kalastuspalvelujen kehittämisestä ja markkinoinnista innostui uusia tahoja, jotka
tulivat mukaan toimenpiteisiin ja panostivat myös omatoimisesti palveluvarustustaan
parantamalla ja markkinointimateriaalia tuottamalla. Osa yrittäjistä jakoi aktiivisesti
yhteismarkkinointimateriaalia asiakkailleen.
Hankkeen aikana valmistui lisää laadukasta majoituskapasiteettia ja se onkin jatkossa tarpeen
etenkin ulkomaalaisia kalastusmatkailijoita ja yritysasiakkaita ajatellen.
Uusia majoitus- ja ohjelmapalveluyrittäjien välisiä verkostoja saatiin syntymään, mikä on
ehdoton edellytys toiminnan jatkon kannalta.
Majoitusyrittäjien tietämys kalastuksesta ja maakunnan tarjonnasta lisääntyi.
Majoitusyritysten henkilökunnan kalastuksellisessa tietämyksessä on edelleen parantamisen
varaa, ainakin paikka paikoin. Kalastukseen liittyvät asiat eivät ole kovin yksioikoisia ja
kenttä on varsin laaja. Tiedon tarve johtuu monessa tapauksessa omakohtaisten kokemusten
eli kalastusharrastuksen vähäisyydestä. Myös pientä aktiivisuutta ja kiinnostuneisuutta
kaivattaisiin hieman lisää siellä täällä.
4. Kiinnostavia kalastusohjelmapalveluita on tarjolla kaikille tärkeimmille asiakasryhmille.
Kalastusoppaiden ammatillinen tietotaito on hyvä ja palvelut laadukkaita. Kalastusoppaat
toimivat tarpeen mukaan yhdessä ja markkinoivat toimintansa yhteydessä koko maakuntaa.
Pirkanmaan kalastusoppaat tarjoavat tällä hetkellä monentyyppistä kalastusta eri
kalastuskohteissa läpi vuoden. Kirjallista tuoterepertuaaria ei ole kasvatettu kovin
voimakkaasti, vaan oppailta löytyy yleensä vain muutama perustuote. Käytännössä nämä
perustuotteet pitävät sisällään hyvinkin laajan valikoiman erilaista kalastusta sesonkivaihtelut
ja kalastuskohteiden kirjo huomioon ottaen. Kun ohjelmat joudutaan useimmiten
räätälöimään jokaisen asiakasryhmän osalta erikseen, markkinointitarpeisiin pitkälti
riittävätkin selkeät perustuotteet, joista lähdetään liikkeelle.
Kalastusoppaiden ammattitaito ja palvelujen laatu on koko ajan parantunut toiminnan
lisääntymisen myötä ja muiden yrittäjien vaikutuksen ansiosta. Oppaat tuntevat toistensa
tarjonnan ja palvelutaidon suhteellisen hyvin ja pystyvät tarvittaessa hoitamaan isotkin
ryhmät yhdessä. Oppaiden aktiivisuus markkinoida toinen toistensa palveluja,
majoituskohteita ja koko maakuntaa on myös kasvanut, vaikkakin luonnollisesti myös tervettä
kilpailua esiintyy saman alan yrittäjien välillä.
5. Pirkanmaa tunnetaan hyvänä ja monipuolisena kalastuskohteena maamme rajojen
sisäpuolella ja vähitellen myös eri puolella Eurooppaa.
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Maakuntamme kalastuksellinen tunnettavuus on lisääntynyt kotimaassa ja lienee melko hyvä
tällä hetkellä. Tieto Pirkanmaan tarjonnasta on kantautumassa pikku hiljaa myös
kansainvälisten kalastajien tietoisuuteen, joskin tässä tavoitteessa ei ole päästy vielä
alkuvaihetta pidemmälle. Työtä riittää siis vielä pitkäksi aikaa.

7.2. Tulokset
Hankehakemuksessa oli arvioitu Kuhamaan saavuttavan seuraavat tulokset:
Hankkeen tuloksena Pirkanmaalle saapuvien kalastusmatkailijoiden lukumäärä kasvaa ja
matkailusta ja siihen liittyvistä elinkeinoista suoraan tai välillisesti toimeentulonsa saavien
yritysten vuotuinen liikevaihto kasvaa. Maakuntaan syntyy 1-2 vakituista ja 4-8 osa-aikaista
uutta työpaikkaa. Nykyiset työpaikat säilyvät. Toimivat kalastusmatkailupalvelut täydentävät
Pirkanmaan kokonaismatkailutarjontaa. Lisääntyvä matkailijavirta hyödyttää merkittävässä
määrin erityisesti liikennöitsijöitä, ruoka- ym. palvelujen tarjoajia ja itse kalastusalalla
etenkin kalastusvälinekauppiaita ja välineiden valmistajia.
Kuhamaa-hanke
on
täyttänyt
sille
asetetut
tulostavoitteet.
Maakunnan
kalastusmatkailijamäärä on kasvanut hankkeen aikana. Etenkin hankkeen viimeisen
toimintavuoden aikana kalastusmatkailijoiden määrä lähti selvään nousuun, mikä kertoo siitä,
kuinka pitkäjänteistä työtä alan kehittäminen on.
Kuhamaan yrityksille tehdyn kyselyn perustella kalastavien asiakkaiden määrä ja samalla
liikevaihto ovat kasvaneet merkittävästi hankkeen aikana. Keskimäärin vastaajat (11)
arvioivat asiakasmäärän nousseen yli 50 % projektin aikana ja eräillä yrityksillä nousu oli
hyvinkin merkittävää (100-200 %). Jäsenyrityksiin on syntynyt uusia työpaikkoja, vanhoja
työpaikkoja on säilytetty, yritysten kannattavuus noussut ja yrittäjät ovat investoineet uuteen
kalustoon. Kaikki kyselyyn vastanneet yrittäjät uskovat omalta kohdaltaan
kalastusmatkailijamäärän kasvuun tulevaisuudessa.
Hyöty hankkeen toiminnasta ei jää pelkästään projektin jäsenyrityksiin. Maakunnan
majoitusyrittäjistä vain hyvin pieni osa oli mukana Kuhamaan toiminnassa. On kuitenkin
ilmiselvää, että hankkeen tekemän työn tulokset hyödyttävät myös monia heistä.
Kalastusmatkailijat käyttävät rahaa ja siten tukevat monien muiden elinkeinonharjoittajien
toimintaa Pirkanmaan lomansa aikana. Esimerkiksi venäläisistä kalastusasiakkaita
huomattava osa käy huvipuistoissa ja kylpylöissä ja tekee ostoksia lomareissunsa aikana.
Lomailevat perheet, joissa vain mies kalastaa, kaipaavat erilaista oheistoimintaa ja ne ostavat
muun perheen tarpeisiin kaikenlaisia palveluja sillä aikaa, kun isäntä on vesillä. Useimmissa
tapauksissa kalastajatkin kaipaavat lomallaan muutakin kuin pelkkää siiman kiristystä.
Kalastusmatkailusta on tullut osa maakunnan muuta matkailutarjontaa, jota osataan tarjota
asiakkaille muiden palvelujen ja kohteiden ohella entistä aktiivisemmin. Euroopan
suurkaupungeissa asuvat ulkomaalaiset asiakkaat tulevat hakemaan maastamme puhdasta
luontoa ja aitoja kokemuksia. Kalastus sinisillä järvillämme antaa monelle asiakkaalle
parhaan tyydytyksen tuohon tarpeeseen.
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8. KEHITTÄMISEHDOTUKSIA
Kalastusmatkailun kehittämisessä on edetty Kuhamaa-hankkeen aikana systemaattisesti
keskittäen toimintaa niihin suuntiin, mitkä tuottavat konkreettisinta tulosta. Hankkeen aikana
on käynyt yhä selvemmäksi, että kalastusmatkailun yritystoiminnan kehittäminen ja
pitäminen elinvoimaisena edellyttää jatkossa toiminnan laajentamista entistä keskeisemmin
kansainvälisille markkinoille.
Toimenpiteitä kannattaa toteuttaa etenkin Itämeren lähimarkkina-alueella, josta löytyy laaja
potentiaalinen asiakaskunta suhteellisen lyhyiden etäisyyksien päästä. Venäjällä ja Baltian
maissa kalastus ja kalat elintarvikkeena ovat suuressa arvossa. Kalastajamäärät ovat suuria
myös väkirikkaissa Saksassa ja Englannissa. Halpalentoyhteyksien ansiosta näissä valtioissa
on paljon uusia mahdollisuuksia, jotka odottavat hyödyntämistä.
Vaikka Itämeren lähimarkkinat ovat keskeisimmässä asemassa lähitulevaisuudessa, kannattaa
yhteyksiä ylläpitää ja lisätä sopivasti myös muualle Eurooppaan ja tilanteen mukaan reagoida
eteen tuleviin tilaisuuksiin. Kalastusmatkailu on erittäin kansainvälistä ja lisäasiakaskuntaa
voidaan olettaa saatavan hyvinkin laajalta alueelta. Kuvaavana esimerkkinä voidaan todeta,
että Pirkanmaan menestyneimmän kalastusmatkailuyrityksen, Kalastusohjelmapalvelut Juha
Happosen asiakaskunta koostuu yli 80 kansallisuudesta.
Ulkomaalaisten matkanjärjestäjien ja asiakkaiden houkuttelemiseksi hyviä toimenpiteitä ovat
mm. esiintymiset sopivissa messutapahtumissa, matkanjärjestäjä- ja mediakiertueet alueen
kalastusyrityksissä ja kalastuskohteissa, workshopit, internet, markkinointimateriaalin
tuottaminen ja toimittaminen toimistoille, kotimaisten myyntitahojen tukeminen, esitejakelu
ulkomailla ja kotimaassa ja saatujen kontaktien ylläpito. Myös Tampere-talon ulkomaisista
kongressivieraista voisi löytyä lisää hyödynnettävissä olevaa potentiaalia.
Uusia asiakkaita on löydettävissä myös kotimaasta, ennen kaikkea Pirkanmaan alueelta ja
Etelä-Suomesta. Kalastusohjelmapalvelujen myyntiä alueen yrityksille pitäisi tehostaa. Tämä
edellyttää esillä oloa ja uudenlaisten markkinointikeinojen ja kontaktien löytämistä.
Sihteerimessuilla ja vastaavissa tapahtumissa, joista yritysten sihteerit hakevat oheisohjelmia,
pienoiseksi ongelmaksi kalastuspalvelujen markkinoinnissa on havaittu se, että koska monet
sihteerit eivät itse kalasta, heillä saattaa olla turhia ennakkoluuloja kalastusohjelmia kohtaan.
Niinpä tarjontaa ei päästä esittelemään myyntitapahtumissa asian vaatimalla tavalla. Kalastus
on kieltämättä edelleen hyvin miesvoittoinen harrastus. Tämän takia yrityksiä, sen johtoa ja
kalastavaa henkilökuntaa pitäisi kyetä lähestymään suoraan myös muulla tapaa, esimerkiksi
teknillisen alan messujen välityksellä tai muilla keinoin.
Kotimaisten matkailijoiden ja kalastajien suuntaan on hyvä jatkaa yhteismarkkinointia ja
tuotekehitystä. Houkuttelevien esitteiden ja internet-sivujen avulla ja mediaa hyödyntämällä
asiakasmääriä on mahdollista kasvattaa entisestään. Kotimaiset yleisömessut eivät ehkä
jatkossa ole kuitenkaan ainakaan päällimmäisiä toimenpiteitä, joihin rajalliset resurssit
kannattaa kohdentaa. Messujen suhteen kannattaa keskittyä korkeintaan joihinkin yksittäisiin
ja tarkkaan valittuihin tapahtumiin, joissa liikkuu kaikkein potentiaalisinta asiakaskuntaa,
kuten ulkomaisia matkanjärjestäjiä ja yritysten edustajia.
Matkailuyrittäjien ja –neuvojien sekä myyntiyhtiöiden henkilökunnan kalastuksellisen
tietämyksen tasoa on syytä edelleen nostaa. Kalastus on laaja-alainen aktiviteetti ja
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perusasioidenkaan omaksuminen ei ole kovin yksioikoinen asia. Myyntitehtävissä olevilla
tulisi kuitenkin olla riittävästi tietoa alasta, jotta kaupankäyntiä voidaan harjoittaa
uskottavasti.
Sopivia pirkanmaalaisia mökkikohteita tulisi saada lisää mukaan kalastusmatkailutoimintaan.
Maakunnasta löytynee hyvien kalavesien ääreltä useitakin kohteita, joista olisi melko helposti
saatavissa hyviä tukikohtia kalastajien lomanviettoon. Tämä edellyttää yrittäjien aktivoimista
ja aktivoitumista mukaan toimintaan. Pieniä kalastuspalveluihin liittyviä investointeja, kuten
kunnollista venekalustoa omatoimikalastajille, tarvittaisiin myös lisää.
Talvikalastuksen kehittäminen ja talven käyttöasteen lisääminen ovat tulevaisuuden haasteita.
Kuhamaan jatkohankkeen loppuvaiheessa kv. asiakkaita alkoi ilahduttavasti ilmaantua lisää
myös talvisesonkina. Jotta asiakkaille pystytään tarjoamaan houkuttelevia elämyksiä, tulisi
esimerkiksi majoituskohteiden lähialueilla tehdä kartoitustyötä hyvien pilkkikohteiden
suhteen. Talvikalastuksen tuotteistamista pitäisi yleisestikin lisätä. Myös muuta innovatiivista
tuotekehitystä kannattaa jatkaa ottaen eri asiakassegmentit entistä paremmin huomioon.
Kalastusoppaiden ammattitaito on parantunut toiminnan lisääntyessä. Kehitystarpeita on
edelleen esimerkiksi kielitaidon, asiakaspalvelun, myyntityöskentelyn, kulttuurin
tuntemuksen ja tietyiltä osin myös itse ydinosaamisen saralla. Muun muassa talvikalastuksen
suhteen ja tapauskohtaisesti tiettyjen lajien kalastuksen osalta ammattitaidon lisääminen on
edelleen suotavaa. Turvallisuusasioihin tulee kiinnittää jatkossa entistä enemmän huomiota ja
laatia tarvittavat turvallisuussuunnitelmat.
Yritysten keskinäistä kansakäymistä voidaan edelleen tiivistää ja jatkaa yhteistyöverkostojen
rakentamista myös maakunnan ulkopuolelle.
Kalastusmatkailu on varsin nuori toimiala ja sen kehittäminen on vasta hiljattain päässyt
alkuun. Ala tarjoaa maaseudulle paljon mahdollisuuksia ja yrittäjät katsovat optimistisesti
eteenpäin. On syytä kuitenkin pitää mielessä, että näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen
edellyttää pitkäjänteistä työtä, aktiivisuutta ja monenlaisia panostuksia myös tulevaisuudessa.
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KIITOKSET
Tässä yhteydessä haluan kiittää Pirkanmaan TE-keskuksen maaseutuosastoa, joka
päärahoittajana on tehnyt mahdolliseksi kalastusmatkailun kehittämistyön maakunnassamme.
Kuhamaan aikana Pirkanmaalta löytyi paljon hyviä kumppaneita, joiden kanssa on ollut ilo
työskennellä. Projektipäällikkö Pirjo Puukka matkailuhankkeineen, Tampereen kaupungin
matkailutoimiston ja GoTampereen väki ja monet muut henkilöt ja tahot olivat mukana
kalastusmatkailun eteen tehdyssä työssä. Heille kaikille lämpimät kiitokset.
Hyvää ylimaakunnallista, valtakunnallista ja kansainvälistä kanssakäymistä tapahtui useiden
toimijoiden kanssa. Luontevinta ja virtaviivaisinta se oli Satakunnan Kalatalouskeskuksen
Tuomas Oikarin kanssa. MEKin Pietarin ja Moskovan toimistojen tuki Venäjän hyvin
menneiden toimenpiteiden taustalla oli korvaamatonta.
Hankkeessa mukana olleet aktiiviset yrittäjät, kalastusalueet ja yhteisöt olivat avainasemassa
Kuhamaan onnistuneen toteutuksen ja tuloksellisuuden kannalta. Uskon, että monille heistä
paras kiitos on ollut huomata pitkäjänteisen työn alkavan lopulta tuottaa tulosta.
Erityiskiitokset lähetän matkailutiedottaja Jarmo Polvelle Verkatehtaankadulle ja
markkinointipäällikkö Marja Mustajärvelle Nevski Prospektille. Ilman teitä ”Idän
kalastuspikajuna” ei olisi koskaan suunnannut kulkuaan kohti Pirkanmaan asemaa.
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Riihimäen Erämessut 5.6.2004

Kiitoksia kaikille yhteistyökumppaneille!
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