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1. Hankkeen toteuttajan nimi
Itä-Lapin Kuntayhtymä

2. Hankkeen nimi, hanketunnus ja toteutusaika
Kalastajan Itä-Lappi – esiselvitys, tunnus; 8014 / 20.5.2015 -31.5.2016

3. Yhteenveto hankkeesta
Itä-Lapin kuntayhtymän toimeksiannosta Insinööritoimisto Tuotantoprosessi Ky on tehnyt esiselvityksen Itä-Lapin
kalastusmatkailun sekä sen edellytysten kehittämistarpeista ja mahdollisuuksista erillisellä rahoituksella
toteutettavaa toimenpideohjelmaa varten.
Esiselvitystyö on toteutettu Itä-Lapin kuntien, Kemijärvi, Pelkosenniemi, Savukoski, Salla, alueella ja selvitystyön
kohteena ovat olleet ne matkailualanyritykset, joilla on kalastusmatkailuun liittyvää liiketoimintaa ja ne yritykset,
jotka haluavat laajentaa liiketoimintaansa ko. sektorille. Esiselvitystyön on tehnyt Kari Kivelä ajalla 20.5.2015 –
10.2.2016.

4. Raportti
4.1. Esiselvitystyön toteutus
Työ käynnistyi toimeksiannon kilpailutusvaiheen jälkeen toukokuun lopulla 2015. Varsin pian kävi selväksi, että
yrittäjien tavoittaminen kiireisempään kesäaikaan oli haasteellista ja niinpä alkuvaiheessa selviteltiin taustoja
kalastusmatkailuun ja sen trendejä. Heinäkuun lopulla ja elokuulla päästiin yrittäjätapaamisiin.
Yrittäjien näkemykset kalastusmatkailun / matkailukalastuksen kehittämiseksi, niin oman yrityksen kuin alueellisen
kehittämisen osalta, olivat varsin yhteneviä. Kehittämistarvetta ilmeni myynnissä- ja markkinoinnissa, markkina- ja
jakelukanavien hakemisessa, tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä sekä tuotteistamisessa. Halukkuutta ja
tarvetta kehittämistyölle tuntui löytyvän runsaasti.
Syyskuun alkupuolella rakentui ajatus yhteisestä yritysryhmähankkeesta, jossa olisi hanke-ehtojen mukainen
maksimimäärä yrityksiä (10) kehittämässä yritysten tuotteita ja palveluita sekä yritysten välistä keskinäistä
yhteistyötä ja markkinointia. Syntymässä oli laaja hankekokonaisuus ja sen kokoon juoksu vaati lisäselvityksiä sekä
aikaa. Esiselvitystyölle haettiin jatkoaikaa ensin marraskuun lopulle ja sittemmin vielä toukokuun 2016 lopulle.
Yritysryhmähankkeen sisältö ja kustannukset tarkentuivat konsultin johdolla joulukuussa ja viimeisin versio on
päivätty 4.1.2016. Kehittämishankkeita on kaksi (2): Yritysryhmähake nimellä Kalastajan Itä-Lapin kierros ja
yleishyödyllinen alueellinen hanke nimellä Kalastajan Itä-Lappi. Hankkeista on tarkoitus jättää hankehakemukset
helmikuun loppuun mennessä ELY-keskuksella ja Pohjoisimman Lapin Leader Ry:lle. Hankesisällöt pohjautuvat
yritysten esittämiin tarpeisiin ja kustannukset saatuihin tarjouksiin. Hankesuunnitelmat ovat Liitteenä 1.
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4.2 Esiselvitystyön sisältöä
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6

lyhyt selvitys kalastusmatkailun ja matkailuun liittyvän kalastuksen trendeistä
selvitys mahdollisuuksista kehittää kalastusmatkailua sen edellytyksiä Itä-Lapissa
selvitys toimenpiteistä, joita eri sektoreilla Itä-Lapissa kannattaa tehdä kalastusmatkailun ja sen
edellytysten kehittämiseksi vuosina 2016 – 2019
selvitys alueen yrittäjien tahdosta sitoutua kehittämistoimenpiteisiin
esitys alueen toimijatapaamisten pohjalta syntyneistä kalastukseen liittyvien asiakaslähtöisten
matkailutuotteiden kehittämisaihioista
Kalastajan Itä-Lappi toimenpideohjelma kustannusvaikutuksineen

4.2.1 Selvitystä kalastusmatkailusta ja matkailuun liittyvistä trendeistä
Taustatietoa kalastusmatkailusta:

lähde;

MMM

2/2008

Kalastusmatkailun

kehittämisen

valtakunnallinen

toimenpideohjelma 2008–2013

”Kalastusmatkailu on kasvava kalatalouden osa-alue, jonka kehittymiselle on Suomessa hyvät edellytykset, ja jonka
yhteiskuntataloudellinen merkitys on jo nyt kohtalaisen suuri. Kalastusmatkailutuotteen perustana ovat kalavarat,
vesistön tila, kalavesien käyttö- ja hoito- sekä kalastuslupa-asiat. Näiden ympärille muodostuu kalastusmatkailussa
peruspalvelun ydin, johon liitetään asiakkaiden tarpeiden mukaan majoitus-, ravitsemus-, kuljetus- tai muita
palveluita. Kalastusmatkailutuotteiden kehitys vaatii siten pitkäjänteisyyttä, hyvin monien eri osatekijöiden
huomioon ottamista ja erittäin laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken.
Suomalainen kalastusmatkailuelinkeino on kehittynyt nopeasti viimeisen 10–15 vuoden aikana.
Kalastusmatkailijoilta säännöllisesti tuloja saavia yrityksiä on arvioitu olevan jopa 1 200–1 400 kappaletta, joista
noin 120 saa yli puolet tuloistaan kalastusmatkailijoilta. Kansainvälisten asiakkaiden merkitystä kalastusmatkailussa
kuvastaa se, että arviolta 200 000–300 000 ulkomailta vuosittain saapuvaa matkailijaa kalastaa matkansa aikana
jättäen Suomeen noin 55–80 miljoonaa euroa. Kalastusmatkailussa on merkittävää kasvupotentiaalia ja se on yksi
luontoon suuntautuvan matkailun tärkeimmistä osa-alueista” [MM 2/2008]
Kalastus on suosittu aktiviteetti, Euroopassa n. 25 milj. ja Venäjällä n. 40-50 milj. kalastajaa.
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”Suomen valtakunnallisen matkailustrategian mukaisesti kasvua tavoitellaan aktiivisesti erityisesti kansainvälisiltä
markkinoilta, mutta myös kotimaisen kysynnän hyödyntäminen on tärkeää. Keskeinen kehittämishaaste on
Suomen heikohko tunnettuus kansainvälisen kalastusmatkailun kohdemaana verrattuna keskeisiin kilpailija- ja
naapurimaihimme kuten Ruotsiin, Norjaan ja Irlantiin. Suomen esilläolo ja markkinointi kalastusmatkailun
kohdemaana on tähän saakka ollut kokonaisuudessaan varsin vähäistä.
Suomen omaleimaisen kalastusmatkailuimagon tulee perustua luontaisiin kilpailuetuihin ja vahvuustekijöihin.
Näitä tekijöitä ovat ainutlaatuinen vesiluonto ja -maisema, monipuolinen kalakanta, laajat ja lähellä toisiaan
sijaitsevat kalavedet, laadukkaat mökkimajoitusmahdollisuudet sekä hyvä saavutettavuus suhteessa kasvaviin
lähimarkkinoihin kuten Venäjään. Tärkeimmäksi asiakasryhmäksi kansainvälisillä markkinoilla on määritelty ns.
puoli-/semiprokalastajat. Pro-tason urheilukalastajia on mahdollista houkutella esim. tiettyihin erikoiskohteisiin.
Myös satunnaisia kalastajia voidaan tavoittaa yhä ememmän Suomeen saapuvien matkailijoiden joukosta
kalastusmatkailupalveluiden näkyvyyttä lisäämällä.” [MM 2/2008]

Kalalajeittain tarkasteltuna avainasemassa ovat luontaisesti uusiutuvat valkolihaiset kalalajit hauki, ahven, kuha
ja harjus. Paikallisina erityisvahvuuksina ovat lisäksi lohi- ja muut vaelluskalat. Myös muu kalalajisto (esim.
särkikalat ja ravut) lisäävät osaltaan Suomen vetovoimaa kansainvälisen kalastusmatkailun kohdemaana.
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Suomalainen kalastusmatkailuklusteri ja sen keskeiset toimijat

Kuva 1. Kaavio julkaisusta; Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 2008–2013, MMM 2/2008
”Kuvio kertoo niiden toimijatahojen runsaudesta, jotka nivoutuvat kalastusmatkailuliiketoimintaan ja sen
kehittämiseen. Suuri joukko erilaisia organisaatioita on siten osaltaan mukana luomassa toimintaedellytyksiä
kalastusmatkailulle.
Kalastusmatkailupalveluja tarjoavien yritysten keskeisiä sidosryhmiä ovat vesialueiden omistajat
kalastusoikeuden haltijat, muita matkailupalveluja tuottavat yritykset ja kohteet, myyntimarkkinointiorganisaatiot sekä eri rahoittaja- ja kehittäjätahot niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.

ja
ja

Merkittäviä hyödynsaajia kalastusmatkailuyritysten investoinneista ovat vene- ja kalastusvälineteollisuus ja alan
kauppa, joille kotimaiset ja myös kansainväliset kalastusmatkailuasiakkaat ovat taloudellisesti hyvin tärkeitä
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asiakasryhmiä. Näiden toimijoiden mukanaolosta esimerkiksi ulkomailla tapahtuvissa kalastusmatkailun
markkinointioperaatioissa voisi parhaimmillaan seurata merkittäviä synergiaetuja.”
”Suomella kalastusmatkailun kansainvälisenä kohdemaana on parhaat mahdollisuudet kasvattaa asiakasmääriään
puoli- ja semipro-kalastajien osalta. Kyse on huomattavan laajasta segmentistä, jolle Suomen tarjoamat
kalastusmahdollisuudet ja muut matkailu- ym. palvelut soveltuvat erityisen hyvin.” [MM 2/2008]
1.

Pro-kalastajat; Osuus arviolta enintään noin 10–15 % kaikista Suomeen saapuvista kalastusmatkailijoista
Kalastus on tärkeä / tärkein harrastus (elämäntapa) ja – matkan päämotiivi Esim. lajispesialisteja tai tietyn
kalastusmuodon – harrastajia (tekniikkaspesialistit), joille saalisvarmuus ja kalan suuri koko ovat keskeisiä
tekijöitä matkakohteen valinnassa Usein miesporukoita, joilla on ennakkoon asetetut – selkeät tavoitteet
matkalle Suomella on mahdollista jatkossakin houkutella – pro-kalastajia rajallisessa määrin tiettyihin
erikoiskohteisiin. Esimerkiksi Norjaan ja moniin kaukaisempiin markkinoihin verrattuna (Kanada, Alaska jne.)
edellytykset tämän segmentin osuuden merkittävään kasvattamiseen ovat kokonaisuudessaan suhteellisen
vähäiset.

2.

Puolipro- / semipro-kalastajat; Osuus arviolta lähes 50 % kaikista Suomeen saapuvista kalastusmatkailijoista
Kalastaminen on – merkittävä osa ja motiivi matkalle, joka vaikuttaa myös matkakohteen valintaan (esim.
mökkimajoitus) – Tyypillinen ulkomainen asiakas on esimerkiksi – venäläinen perhe / seurue, jossa mies /
miehet ovat innokkaita kalastajia, myös kansainvälisissä yritysryhmissä on paljon puoli-/semipro kalastusmatkailijoita Myös muiden palvelujen ja tekijöiden kuin varsinaisten kalastuspalveluiden merkitys on
huomattava matkan vetovoimatekijänä ja matkakohteen valinnassa Suomella on suurin volyymin
kasvattamismahdollisuus – tässä segmentissä.

3.

Satunnaiset kalastajat; Osuus arviolta noin 40–50 % kaikista Suomeen saapuvista kalastusmatkailijoista
Kalastamisen merkitys matkan kannalta on hyvin pieni – eikä kalastusmahdollisuudella ole kovin suurta tai
lainkaan merkitystä matkakohteen valinnassa Monien omatoimikalastajien ohella osa yritysryhmä- ja
kokousasiakkaista lukeutuu satunnaisiin kalastajiin Satunaiset kalastajat ovat keskeinen asiakasryhmä – sekä
majoituspalveluja että ohjelmapalveluja tarjoaville yrityksille.

5

Matkailun yleiset trendit: lähteet; Puhakka 2011; Matkailukysynnän trendit vuoteen 2030 mennessä, TEM 10/2010
Matkailun ohjelmapalvelu toimialaraportti, TEM 2/2015 Yhdessä enemmän, Matkailun tiekartta 2015 - 2025

Erityisesti Suomen maantieteellinen sijainti Venäjän naapurimaana sekä erinomaisten Aasian lentoyhteyksien
päässä avaa matkailualalle monia mahdollisuuksia. Esimerkiksi 70 % venäläisistä ei ole vielä kertaakaan käynyt
ulkomailla ja Helsingistä noin kolmen tunnin junamatkan päässä olevan Pietarin viidestä miljoonasta asukkaasta 80
% ei ole vielä koskaan käynyt Suomessa. Maantieteelliset edut huomioon ottaen kehittämistoimenpiteitä tulee
kohdentaa pitkällä tähtäimellä tämän valtavan potentiaalin hyödyntämiseen.
[TEM 2/2015]

Matkailun kasvu jatkuu
”Matkailuelinkeinon tulevaisuus näyttää valoisalta pitkällä aikavälillä, sillä alan kasvun ennustetaan jatkuvan.
Matkailun kysyntä on herkkä erilaisille talouskehityksen muutoksille, luonnonkatastrofeille, epidemioille sekä
maailmanpoliittisille ja -taloudellisille tapahtumille, mutta matkailuala on osoittanut elpyvänsä kriiseistä melko
nopeasti.” [Puhakka 2011]
”Maailman matkailujärjestö UNWTO on arvioinut matkailun kasvavan noin neljän prosentin vuosivauhtia ja
kansainvälisten saapumisten määrän nousevan 1,6 miljardiin vuoteen 2020 mennessä. Kaukomatkojen
ennustetaan lisääntyvän nopeimmin.
WTTC 2010 on arvioinut matkailun kysynnän sekä alan talous- ja työllisyysvaikutusten kasvavan myös Suomessa
vuoteen 2020 mennessä. Kansainvälisten saapumisten määrän ennustetaan nousevan noin 8 miljoonaan ja
vuoteen 2025 mennessä noin 10 miljoonaan, Samaan aikaan rekisteröityjen ja rekisteröimättömien yöpymisten
määrän arvioidaan nousevan yli 30 miljoonaan. Asiantuntija-arvioiden mukaan kotimaanmatkailu säilyy silti
Suomen matkailun perustana, kotimaisen kysynnän osuus noin 60 %. ” [Puhakka 2011]
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Matkailualan ennustetaan kasvavan merkittävästi vuoteen 2025

Lähde: Taulukko julkaisusta TEM 2/2015
”Muun muassa lisääntyvä turvallisuushakuisuus ja turvallisuuden nouseminen tärkeäksi osaksi matkailutuotteita
voi lisätä Suomen suosiota matkakohteena. Euroopan ennusteiden mukaan ”pohjoisen suunnan” (esim. Suomen)
matkat lisääntyvät kuitenkin hitaammin kuin ”eteläisen suunnan” matkat vuoteen 2020 mennessä. ”[Puhakka
2011].
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Matkailukysyntä kasvaa voimakkaasti myös muissa nopeasti kehittyvissä maissa, kuten Venäjällä, Intiassa ja
Brasiliassa.

”Yhteisöllisyys on muuttanut ihmisten kulutustottumuksia entistä kaksijakoisemmiksi. Tuotteiden ja palveluiden
samankaltaistuessa niiden käyttöarvon voidaan katsoa alenevan. Tällöin kuluttajat eivät ole halukkaita
panostamaan rutiiniluonteiseen kulutukseen vaan sellaisiin tuotteisiin ja palveluihin, joiden merkitys oman
identiteetin luomisessa on suuri ja joita yhteisön jäsenet suosittelevat. Yritysten kannalta asian tekee
haasteelliseksi se, ettei yritys voi vaikuttaa siihen, millainen merkitys sen tuotteella tai palvelulla on yhteisölle, sillä
tämän arvon määrittelevät tuotetta tai palvelua käyttäneet kuluttajat.” [Puhakka 2011]
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Puhakan mukaan Amadeus (2007) nosti tulevaisuuden matkailijoiden segmentoinnissaan ”aktiiviset seniorit”
yhdeksi merkittäväksi matkailijaryhmäksi vuonna 2020 (Kuva 1). Nämä 50–75-vuotiaat matkailijat ovat
terveempiä, aktiivisempia, ajatuksiltaan ja käytökseltään nuorekkaampia sekä varakkaampia kuin aiemmat
sukupolvet saman ikäisinä. Seniorit ovat mukavuudenhaluisia, mutta samalla hintatietoisia heidän varojensa
ollessa rajalliset (TEM 2010).

Kuva 1. Taulukko julkaisusta Puhakka 2011, Matkailukysynnän trendit vuoteen 2030 mennessä.
Toisaalta myös lapsiperheiden katsotaan nousevan markkinoilla uuteen asemaan, ja lapsille räätälöidyt palvelut ja
matkailuteemat lisääntyvät. Lapsiperheet kuluttavat ja matkustavat paljon, mutta vaativat runsaasti uusia lasten
kannalta tärkeitä palveluja. (TEM 2010). Lapsilla on usein tärkeä merkitys matkakohteen valinnassa. Perheet
viettävät yhä enemmän aikaa erilaisten aktiviteettien parissa, ja aktiviteettilomien merkitys perheiden
yhteenkuuluvuuden lisäämisen kannalta on kasvamassa. Myös lemmikkieläinten kanssa matkustaminen on
nouseva trendi. [Puhakka 2011]
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”Trendianalyytikko Kati Hienosen (2010) mukaan ajan henkeen kuuluvat muun muassa eettinen ja vastuullinen
kuluttaminen, paluu perusasioihin ja aidot asiat, puhtaamman energian käyttöön ja energiansäästöön tähtäävät
ratkaisut, henkisyyteen, jaksamiseen ja hyvinvointiin tähtäävät ratkaisut, terapeuttinen tekeminen, hidas
tekeminen, korkeampi hinta ekologisista matkailupaketeista, ekosertifikaatit ja ympäristömerkinnät sekä
vapaaehtoismatkailu. Kuluttamisessa on tapahtumassa radikaali muutos, kun valmiiksi pureskeltuun
elämyksellisyyteen on kyllästytty ja eettinen ja vastuullinen asenne on nousemassa. ”[Puhakka, Trendit 2030
mennessä]
”Elämyskuluttamisesta siirrytään merkityskuluttamiseen, jolloin kiinnostutaan tuotekokemuksen liittämisestä
suurempaan merkityskokonaisuuteen ja pyritään löytämään tarkoitus elämälle. Tulevaisuuden matkailija hakee
ennen kaikkea kokemuksia, joilla on merkitys ja tarkoitus. Kriittisen vastuullisen kuluttajan päätöksiä ohjaavat
voimakkaasti ekologiset ja eettiset arvot sekä yhteisöllisyys. Tulevaisuuden asiakas on myös utelias ja halukas
oppimaan sekä kiinnostunut hitaasta elämäntyylistä, kuten laittamaan ruokaa itse poimituista tai jopa
kasvatetuista raaka-aineista. Tulevaisuuden trendinä on mainittu myös ”hippien paluu”, joka viittaa
tyytymättömyyteen materialismia kohtaan ja kohtuullistamisen tavoitteeseen.” [Puhakka 2011]
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Vastuullisesti ja ekologisesti asennoituvat käyttäjäryhmät on jaettu suomalaisessa tutkimuksessa
kahdeksaan ryhmään (Kuva 2).

Kuva 2. Taulukko julkaisusta Puhakka 2011, Matkailukysynnän trendit vuoteen 2030 mennessä.
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AKTIVITEETTIEN JA OHJELMAPALVELUJEN TRENDIT

Suomessa olisi tärkeää tuotteistaa erityisosaaminen omasta kulttuurista ja niche-alueilla, esim. tarinamatkailu,
sauna-spa matkailu, kulttuurimatkailu, hyvinvointimatkailu. [Puhakka 2011]
Matkailijat etsivät aitoja kokemuksia ja mahdollisuutta itsensä kehittämiseen, kulttuurit ja niiden tunteminen
nousevat tärkeiksi matkailussa. Nousussa on myös back to basics -trendi, joka tarkoittaa entistä yksinkertaisempia
lomia, esim. majoittumista hotellin sijaan bungalowissa. Back to basics voi tarkoittaa käytännössä esimerkiksi
matkaa maalle, perinteisiin töihin osallistumista, luontoretkiä, metsästystä ja kalastusta, käsin tekemistä, aistein
kokemista, seikkailuja, survival-kilpailuja ja ”olemme osa luontoa” -mukaisia kilpailuja. Taustalla vaikuttaa ajatus
kokonaisvaltaisista elämyksistä ja henkilökohtaisista luksustuotteista. [Puhakka 2011]
Hyvinvointimatkailu kasvaa muun muassa osana yritysten ja niiden työntekijöiden erilaisten kokousten ja
kongressien oheisohjelmia (TEM 2010). Helposti saavutettavat rauhalliset maaseutukohteet ovat
hyvinvointimatkailun ensisijaisia kohdealueita vuonna 2030.
Luontomatkailussa on kysyntää ”turvalliselle vaaralle” ja aidoille kokemuksille. Kansainvälisen tutkimuksen mukaan
luontomatkailun
trendejä
ovat
edelleen
erilaiset
incentive-tuotteet,
seikkailuaktiviteetit
ja
kalastusmatkailupalvelut. Uutena kiinnostuksen kohteena on melonta ja kasvavana sektorina hyvinvointiin liittyvät
tuotteet. (MEK 2010.)
Suomessakin odotetaan luontomatkailun kasvavan. Asiantuntija-arvioiden mukaan luontomatkailun ja metsien
virkistyskäytön markkinat jakautuvat tulevaisuudessa moneen eri lohkoon: asiakastyyppejä ovat esimerkiksi
omatoimiset, ulkomaiset, elämyshakuiset, luontoharrastajat, seniorit, lapsiperheet ja kesämökkiläiset. Suurimpana
segmenttinä pidetään kotimaisia keski-iän ylittäneitä asiakkaita, joiden arvioidaan kiinnostuvan erityisesti
hyvinvointiin sekä historiallisiin kertomuksiin ja perinteisiin liittyvistä tuotteista. Luontomatkailun kasvuodotukset
kohdistuvat silti ulkomaisiin matkailijoihin. [Puhakka 2011]
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Talvimatkailun tulevaisuuteen vaikuttaa keskeisesti ilmastonmuutos ja sen vaikutukset lumipeitteen määrään.
Lumivarmat alueet tulevat todennäköisesti hyötymään. Ilmastonmuutos ei välttämättä tarkoita asiakkaiden
määrän vähenemistä kohteessa, vaan matkailijat saattavat myös muuttaa matkustusajankohtaa.
Suomessa kilpailukykyään kehittävien hiihtokeskusten ennakoidaan muuttuvan lumeen perustuviksi
viihdekeskuksiksi, joissa korostuvat monipuoliset palvelut ja henkilöstön osaaminen (TEM 2010).
Yleensäkin kansainvälisille markkinoille tähdättäessä hiihtokeskusten tuotteistamisen on perustuttava myös
muihin kuin laskettelupalveluihin, sillä monipuoliset ohjelmapalvelut mahdollistavat sesongin jatkamisen
kesäkaudelle (TEM 2010).
Suomen matkailun SWOT julkaisusta TEM 2/2015 Yhdessä enemmän, Matkailun tiekartta 2015 - 2025
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4.2.2 Selvitys mahdollisuuksista kehittää kalastusmatkailua ja sen edellytyksiä Itä-Lapissa
Lappi tunnetaan parhaiten luonnosta, erämaista ja erämatkailusta sekä muutamasta toimivasta
talvimatkailukohteesta tunturikeskuksissa. Merkittävää ja toimivaa kalastusmatkailuliiketoimintaa on lähinnä
Tenojoelle, Inarijärvellä ja Tornio-Muonijoella.
Itä-Lappi tunnetaan matkailumielessä paremmin talven kuin kesän osalta. Pyhä- ja Salla -tuntureiden toimijat ovat
tehneet aluetta tunnetuksi, osin aiemmin myös Suomun alueen toimijat. Kesä on Itä-Lapin matkailulle ”katastrofi”!
Kesä on toki haasteellinen aika muillekin alueille. Suomesta löytyy puhdasta luontoa, kirkkaita vesiä ja erämaata
lähes kaikkialta. Matkailijavirrat – toisin kuin talvella - hajautuvat pitkin Suomea. Lapsiperheitä vetävät
huvipuistotyyppiset paikat ja laivamatkat. Kulttuuriväkeä ja nuorisoa tuotteistetut festivaalit sekä tapahtumat.
Luonto- ja eräihmiset löytävät rauhallisia alueita Itä- ja Keski-Suomesta ja aktiviteetteja kaipaavat hakeutuvat
parhaiten tuotteistettujen ja brändättyjen toimintojen ääreen.
Itä-Lapin kesämatkailulta puuttuvat todelliset vetovoimatekijät. Puutos johtuu vähäisten aktiivitoimijoiden,
osaamisen, tuotteistamisen ja osin halun (tahtotilan) sekä uskon puutteista, ei niinkään alueen mahdollisuuksien
puutteista. Alueen imagon ja brändin rakentajille ei riitä pudas luonto, vesistöt, tunturit ja laajat erämaat
vakuuttamaan matkailijoita, jos tuotteet sekä palvelut puuttuvat tai ovat epäkelpoja.
Tehdyn esiselvityksen aikana haastateltiin Itä-Lapin alueelta lähes kaikki ne yrittäjät, jotka ovat tai ilmaisivat
halunsa olla kesämatkailun ja eritoten kalastus/matkailukalastuksen kanssa tekemisissä. Liite 2.
Hämmentävää oli kuulla melkein kaikilta; ”kyllähän meillä näitä tuotteita on, mutta asiakkaat vain puuttuvat”.
Oikeutettua on kysyä, ovatko silloin tuotteet ja palvelut kunnossa, hinta kohdallaan ja markkinointi- sekä myyntityö
hoidettu oikein? Toisaalta joukossa oli yrityksiä, joilta kesä- / kalastusmatkailuun liittyvät tuotteet ja palvelut
puuttuivat tai ne olivat lähinnä omatoimimatkailuun liittyvää oheispalvelua, mm. majoitusta.
Itä-Lapin kalastusmatkailun kehittymättömän tuote- ja palvelutarjonnan syy selittyy osaksi historialla, kun Kemijoen
vesistön lohi- ja vaelluskalakannat tuhottiin voimalaitosrakentamisella. Tuho varmistettiin Lokan ja Porttipahdan
tekoaltailla, joiden elohopeapäästöt 1960 -luvun lopulla ja -70 luvulla johtivat petokalojen ruokakäyttökieltoihin ja rajoituksiin. Mahdollisuudet kalastusmatkailun kehittymiselle oli syöty pitkäksi aikaa. Tapahtumat löivät leiman
paitsi alueeseen, myös sen ihmisiin.
Osin palvelujen kehittymättömyys on seurausta näköalattomuudesta, aikaansaamattomuudesta sekä uskon
puutteesta kalastusmatkailun mahdollisuuksiin. ” Ei se kannate, ei se ole ennenkään kannattanut, mitä se hyövää,
kuka tänne nyt kalaan tulisi...?”.
Itä-Lapin kalastusmatkailu on liiketoimintana nuorta ja sen piirissä toimijat joko yksin yrittäjiä tai vain muutaman
henkilön yrityksiä. Kenellekään se ei ole ainut tulonlähde. Tuote- ja palvelutarjonta keskittyy lähinnä kalastamiseen,
oheistuotteita ja palveluita ei juuri ole tarjolla. Asiakassegmentointia ei ole tehty, vaan tarjotaan ”kaikille kaikkea”,
jolloin yritysten tuotteet eivät erotu toisistaan, myös niiden laajempi markkinointi hukkuu massaan.
Itä-Lappi on kuitenkin täynnä mahdollisuuksia myös kalastusmatkailun osalta. Etenkin, kun käsitettä ja tarjontaa
laajennetaan matkailukalastuksen puolelle, jossa kalastamiseen liitetään oheispalveluja tai muuhun
matkailutuotteeseen liitetään kalastus osana tuotetta ja palvelua. Mahdollisuuksia on rajattomasti!
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Matkailualueena Itä-Lappi vetää vertojaan mille tahansa alueelle Suomessa, kalastusmahdollisuuksien osaltaan se
on jopa monipuolisempi kuin useat muut alueet. Laajat järvenselät, satoja pienempiä järviä ja lampia sekä satoja
kilometrejä Kemijoen pääuomaa ja tuhansia kilometrejä kirkasvetisiä sivujokia sekä purouomia.
On kulttuurimaisemaa, luonnonrauhaa ja erämaata, aitoja paikallisia ihmisiä sekä Itälappilaista kulttuuriperimää
johon tukeutua. Kulkuyhteydet ovat päätieverkon osalta erittäin hyvät ja tiheällä metsäautoverkollakin hyvät,
kalapaikoille pääsee autolla. Eikä kalakannatkaan huonoja ole; haukea, ahventa, siikaa ja muikkua on yllin kyllin,
jopa kuhaa löytyy, jokivedet ja purot tarjoavat saaliiksi taimenta, harjusta, nieriää ja lohtakin ollaan palauttamassa
Kemijärveen ja sen yläpuolisiin vesistöihin.
Itä-Lapin kalastusmatkailun tuotteistamiseen ja asiakassegmentointiin soveltuvaa näkemystä työstettynä alueen
yrittäjien herättelyesitteeksi elo-syyskuulla 2015; Liite 3

Saalisvarmuutta, koko perheen kesälomaa ja Itälappilaista hyvinvointimatkailua,
seniorit potentiaalinen asiakasryhmä
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Paikallinen kulttuuri ja tarinaperinne osaksi kalastusmatkailutuotetta, toimintakenttä on laaja

4.2.3 Selvitys toimenpiteistä, joita eri sektoreilla Itä-Lapissa kannattaa tehdä kalastusmatkailun ja sen
edellytysten kehittämiseksi vuosina 2016 – 2019
Itä-Lapin luonto, erämaat ja kirkkaat kalaisat vedet tarjoavat oivat puitteet kalastusmatkailun kehittymiselle. Myös
infra on pääosin kunnossa ainakin omatoimikalastajien näkökulmasta. Puutteita ja kehittämistä on eritoten
yritysten tuotteissa ja palveluissa. Niin ikään kehittämistä on kalapaikkojen huoltotoiminnassa, ylläpidossa ja
opasteissa sekä kalastuslupa-asioissa. Kehittämistä löytyy myös jalokalojen (taimen, harjus ja lohi) saalisvarmuuden
parantamisessa. Kemijärven vesistöalueella on reilut 30 veneenlaskupaikkaa ja parikymmentä tulistelupaikkaa.
Kemijoki -varresta ja sen suurimpien sivujokien ääreltä löytyy niin ikään vastaavia rakenteita, osa paikoista on
varustettu myös wc- ja puuhuoltorakennuksin. Erämaakohteissa Kemihaarassa, Nuortilla, Karijoella ja Naruskajoella
on myös majoitustoimintaa taajamajoitusten vaihtoehdoksi.
Itä-Lapin kalastusmatkailun kehittymisen edellytykset ovat olemassa, mutta vetovoimatekijäksi kalastusmatkailu
kehittyy vain ja ainoastaan yritysten kautta. Niiden on päätettävä haluavatko he kalastusmatkailusta /
matkailukalastuksesta liiketoimintaa, ”harrastelijapohjalta” toimien asia ei etene. Nykyiset pari-kolme
aktiivitoimijaa eivät riitä nostamaan Itä-Lapin kalastusmatkailua pramille.
Yritysten toimenpiteet;
1) strateginen päätös nostaa kalastusmatkailu liiketoimintasektoriksi, pienten yritysten osalta päätoiminnaksi ja
isompien osalta keskeiseksi toiminnaksi ainakin kesäajan osalta. –> LTS päivitys
2) riittävä markkina-analyysi ja asiakaslähtöinen tarvekartoitus
3) järjestää riittävät taloudelliset ja henkilöresurssit sekä asiantuntijapalvelut
4) käynnistää asiakaslähtöiset tuotteistamisprosessit ja palvelujen kehittäminen valituille asiakasryhmille
5) käynnistää myynti- ja markkinointitoimenpiteet, digitaalisuus vahvemmin osaksi liiketoimintaa
6) hakeutua aktiiviseen yhteistyöhön Itä-Lapin muiden saman alan yritysten kanssa ja järjestää mahdollisia
yhteisiä resursseja esim. eräopaspalveluissa ja myynnissä
7) hakeutua aktiiviseen yhteistyöhön alueen matkailuyhdistysten kanssa
8) toteuttaa valittua strategiaa, toimintaa ja toimintatapoja liiketoimintasuunnitelman (LTS) pohjalta
Matkailuyhdistysten toimenpiteet;
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Yhteistyön lisääminen paikallisten matkailuyhdistysten välillä olisi suotavaa alueellisen näkyvyyden nostamiseksi ja
yhteisen Itä-Lappi imagon rakentamiseksi ja kohentamiseksi. Tehtävä on haasteellinen, eikä vähiten siksi, että
jokainen yhdistys ja kunta oikeutetusti pitää huolta omistaan ja kilpailee keskenään. Toimijoiden taloudelliset
resurssit ovat pieniä, joka johtaa sykemäisiin hetkellisiin viestintä- ja markkinointiponnisteluihin, lähinnä messujen
yhteydessä. Näkyvyys jää vähäiseksi ja jatkuvan tiedottamisen periaate ontuu, niin kaupallisella kuin etenkin
journalistisella puolella. Tässä on syytä huomioida nykyinen kehityssuunta, jossa kaupallinen viestintä hiipii ja
siirtyy journalismin puolelle. Journalismi toimii kiinnostavan ja relevantin tiedon, aidon sisällön sekä ilmiöiden
pohjalta, jolloin perinteiseen markkinointiajatteluun perustuvat menetelmät eivät toimi. Ihmiset ovat kriittisiä,
eivät usko mainoksiin, vaan asiakasta palvellaan kiinnostavalla ja monipuolisella sisällöllä. - Mainostoimistot
korvautuvat viestintätoimistoilla!
Tehtävä; Yhteisen Itä-Lappi imagon ja arvopohjan määrittäminen ja rakentaminen (kenties jopa brändin) sekä
siihen liittyvän sisällöllisen viestinnän käynnistäminen jatkuvan tiedottamisen periaatteella. Apuja;
ammattitaitoiselta viestitoimistolta tai alan osaajan rekrytointi 3-5 vuoden määräajaksi. Hankeaihio – Itä-Lapin
yhteinen imago ja viestintä!
Mikäli yhteisen ja yhtenäisen koko Itä-Lapin matkailua koskevan imagon löytyminen/rakentaminen osoittautuu
liian haasteelliseksi, olisi eduksi, jos kalastusmatkailun kehittämiseen keskittyvät yritykset luovat Itä-Lapille yhteisen
”matkailukalastusimagon” brändin rakentamisen ja viestinnän pohjaksi.

Kuntien toimenpiteet 1 ja 2;
Teolliset työpaikat ovat Itä-Lapissa harvassa ja niiden pysyvyys ajanjuoksussa arvoitus. Matkailutoimialojen
työpaikkoja ja paikallisesti tehtyä kehittämistyötä ei voida pääosiltaan siirtää muualle. Itä-Lappi lukeutuu alueisiin,
joilla matkailu on lähes ainut vaihtoehto säilyttää alueen elinvoimaisuus. Tämä tulisi kuntien strategiavalinoissa
huomioida kaikilla tasoilla. Matkailu mahdollistaa myös paikallisille asukkaille monipuolisempia ja laadukkaimpia
palveluja, se vaikuttaa myös kulttuurisen identiteetin vahvistumiseen.
Tämän raportin alkuosiossa viitataan matkailusta tehtyihin tutkimuksiin ja selvityksiin sekä käsitellään niistä
poimittuja teemoja; matkailun kasvua, trendejä sekä viitteitä ohjelmapalvelujen sekä aktiviteettien trendeistä.
Kaikki oleellinen matkailijoiden arvostama ja tarvitsema sisältötuotanto palveluineen on toteutettavissa ItäLapin alueella. Itä-Lappiin ei tarvitse rakentaa yhtään huvipuistoa, golf-kenttää, hyppyrimäkeä eikä muutakaan
ulkoa tuotua ”vetovoimatekijää” – Elämykset ja kokemukset, ekologisuus ja luonto, omasta hyvinvoinnista
huolehtiminen, kulttuuri ja paikallinen arki, lähiruoka ja liikunta ovat tärkeitä, samoin vuorovaikutteisuus,
osallistuminen, palveluiden aitous ja henkilökohtaisuus – Itä-Lappi osaa tämän homman, jos vain haluaa!
Lapin kehitykselle on haettu työ- ja elinkeinoministeriön vauhdittamana myönteisiä hankkeita erityisen Lappi
työryhmän toimesta. Työryhmä esittää raportissa (Lappi-työryhmän loppuraportti TEM 32/2008) mm. Lapin
vetovoiman ja matkailun kehittämiseksi: Lisätään matkailun ympärivuotisuutta, ekologista elämysmatkailua
kalastusmatkailua kehittämällä, mikä edellyttää lohen nousun turvaamista kutujokiin ja luonnon järviin sekä
rakennettujen altaiden kalavesien hoitoa. Siinä huomioidaan myös pienimuotoisen matkailun ja
saamelaiskulttuurin erityistarpeet. Rakennetaan Kemijoen kalatiet ja käynnistetään lohikannan palautus kalojen
ylisiirroin.
Euroopan unionin vesipuitedirektiivin kansallisissa vesienhoitosuunnitelmissa valtakunnallisesti ja alueellisesti
merkittäväksi vaelluskalavesistöiksi katsotaan sellaiset vesistöt, joiden nykyiset tai aiemmin esiintyneet
vaelluskalakannat luonnossa lisääntymällä tuottavat tai ovat aiemmin tuottaneet valtaosan kyseisten
vaelluskalakantojen syönnösalueiden emokaloista. Kemijoki on määritelty erityisen merkittäväsi
vaelluskalavesistöksi ja vesipuitedirektiivi edellyttää kalojen vaellusmahdollisuuksien turvaamista ja vesistön
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hyvää ekologista tilaa. Kemijoen kalateiden rakentaminen ja sitä ennakoivat vaelluskalojen siirtoistutukset sekä
niihin liittyvän tukitoiminnan tehostaminen on Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman mukaista.
Kansallisen kalatiestrategian (8.3.2012) tärkeimpänä tavoitteena on uhanalaisten ja vaarantuneiden
vaelluskalakantojemme elinvoimaisuuden vahvistaminen. Tämä mahdollistuu kestävimmällä tavalla
vaellusyhteyden palauttamisella ja muilla luontaista lisääntymiskiertoa tukevilla toimenpiteillä. Tavoitteiden
saavuttaminen edellyttää vesistöstä ja kalakannasta riippuen useiden toimenpiteiden keinovalikoimaa, jossa
vaelluskalojen siirtoistutukset perinteisille kutualueille ovat kalateiden rakentamisen ja istutusten rinnalla osa
toimintaa, jolla edistetään vaelluskalakantojen palauttamista rakennettuihin jokiin.
Lohien ylisiirrolle Kemijoen latvaosille on olemassa vahvat historialliset perusteet ja siirrot ovat askel kohti
jokialueen aiempaa luonnontilaa. Ylä-Kemijoella ei ole merkittäviä pistekuormittajia ja rakentamattomuutensa
puolesta se on myös lohelle soveltuvaa vesistöaluetta. Tarkkaa hehtaarikohtaista tietoa alueen lohelle sopivien
kutualueiden laajuudesta ei liene saatavilla, mutta arvion mukaan määrä on huomattava. Lohen palaaminen
alueelle, edes pienemmässä mittakaavassa, loisi merkittävää nostetta koko Itä-Lapin alueelle.
Vaelluskalojen ylisiirrot parantavat matkailuyritysten edellytyksiä toimia alueella. Lohen ylisiirron avulla alueesta
saadaan houkutteleva kalastusmatkailukohde, jonka myötä on mahdollista kehittää alueella kalastukseen liittyviä
kalastusmatkailun
aktiviteetteja
sekä
luontoaktiviteetteja
ja
näin
lisätä
matkailuyrittäjien
toimeentulomahdollisuuksia. Matkailuntulon ja sen kerrannaisvaikutusten myötä hyvinvoinnin voidaan katsoa
lisääntyvän myös muilla toimialoilla Itä-Lapin alueella. Virkistyskalastus painottuu kesämatkailuun, minkä
kehittäminen on erityisesti Lapin matkailun osalta ollut pitkän tavoitteena. Tämä toimii hyvänä esimerkkinä myös
muilla alueilla ja se voidaan lukea mukaan EU:n hyviin käytänteisiin.
Viimevuosein vapaaehtoistyöt lohien ja kookkaiden taimenten istutuksissa Yli-Kemin vesistöihin ovat keränneet
maanlaajuisesti runsaasti myönteistä julkisuutta ja tuoneet matkailukalastajia lisää Savukosken ja Sallan alueelle.
Kalastuslupamyynnit ovat lyhyessä ajassa moninkertaistuneet. Lohen palautuksen tuoma myönteinen julkisuus
tulee hyödyntää täysimääräisesti ja lohi- ja vaelluskalojen palauttamistyötä tulisi jatkaa sekä tukea.
Voimalaitosrakentamisen kalataloudelle aiheuttamien haittojen korvaamiseksi jokiyhtiöille säädetyt
kalatalousvelvoitteet ovat viimeisten tutkimustietojen (RKTL Marttila, Orrel 2014) mukaan todella merkittävästi
alimitoitettuja. Kemijoen vesistön nykyinen lohen ja meritaimenen kalatalousvelvoitteen rahallinen arvo on n. 1
milj. euroa, kun sen tulisi olla 5-7 milj. euroa. On selvää, että tuon rahamäärän saaminen kalakantojen hoitoon olisi
merkittävää myös kalastusmatkailulle ja alueen imagolle.
Lähirajaseudulla Venäjän puolelle oleva Tuulomajoki ja sen latvat ovat olleet aikoinaan Euroopan parhaita Atlantin
lohen kutuseutuja. Nuorttijoki on osa Tuulomajoen vesistöä ja siten Atlantin lohi on noussut aikanaan myös
Savukosken Nuortille. Tuulomajokeen rakennetut kaksi voimalaitosta ovat estäneet Atlantin lohen ja taimen
nousun suurimpaan osaan vesistöä. Atlantin alkuperäinen lohi sinnittelee edelleen Tuulomajoen voimalaitosten
alapuolisten kutualueiden varassa. Stalinin 1930-luvun lopulla rakennuttamassa Ala-Tuuloman voimalaitoksessa
lohiporras toimii edelleen. Ylä-Tuulomaan suomalaisten 1960-luvulla rakennuttamassa voimalaitoksessa lohiporras
ei ole koskaan ollut toimiva. Unelma olisi, että lohi ja taimen pääsisivät vielä joskus nousemaan Ylä-Tuuloman
voimalaitoksen ohi latvavesille, missä olisivat Atlantin lohen parhaat kutualueet.
Kolarctic CBC -ohjelmalla edistetään rajat ylittävää yhteistyötä Pohjoiskalotin ja Luoteis-Venäjän välillä. Lapin liitto
toimii ohjelman hallintoviranomaisena ja hankkeen kokonaisrahoitus n. 67 milj. euroa.
Rajat ylittävät vesialueet ovat erityisen tärkeitä. Pohjoiskalotin ja Venäjän läpi virtaavista joista tärkeimmät ovat
Paatsjoki ja Tuulomajoki, jotka viime ohjelmakaudella sisältyivät INTERREG- ja Tacis-hankkeisiin. Etenkin näiden

18

vesistöjen ympäristön tilan seuraaminen ja kehittäminen edellyttävät rajat ylittävää yhteistyötä. Myös Kuolan
niemimaalla tuotettujen teollisuuspäästöjen vaikutukset ovat nähtävissä tällä alueella.
Kolarctic CBC 2014–2020 -ohjelman kaksi rahoituksellista toimintalinjaa ovat:
1. Arktisen talouselämän, luonnon ja ympäristön elinvoimaisuus
2. Ihmisten, tavaroiden ja tiedon sujuva liikkuminen
Arktisen talouselämän, luonnon ja ympäristön elinvoimaisuus toimintalinjan tavoite on kehittää elinvoimaista
talouselämää ja parantaa elämänlaatua kasvattamalla alueen vetovoimaa ja huolehtimalla luonnon
monimuotoisuudesta ja luonnonvarojen kestävästä hyödyntämisestä. Ohjelman yhteiset toimet arktisten
luonnonvarojen kestävän hoitamisen ja käytön hyväksi ovat mm. toiminnot vesiensuojelussa ja ennallistaminen
kansainvälisillä ja kansallisilla vesistöalueilla, veden laadun, veden ympäristöön liittyvien laatustandardien ja
vesiekologian seurantaohjelmien yhdenmukaistaminen.
RKTL nykyinen Luonnonvarakeskus LUKE on ollut vuosikausia mukana vaelluskalojen tutkimus- ja
palauttamishankkeissa Tuulomajoen yläpuolisin vesistöihin. Lohien ja taimenten ylisiirtoja on tehty YläTuulomajoen voimalaitoksen ohi latvavesille. LUKE on rakentamassa vaelluskala-asiassa yhteistyötä nykyisen
Kolartic CBC 2014-2020 ohjelman toimijoiden kanssa.

Tehtävä 1 kunnille;
Toimeenpanna yhteisen Lappi-työryhmän määrittämiä ja hyväksymiä toimenpiteitä kalastusmatkailun
kehittämiseksi;
1a) tukea aktiivisilla toimilla ja rahallisesti lohi- ja vaelluskalojen siirtoistutuksia sekä
1b) käynnistää prosessi kalateiden suunnittelemiseksi ja rakentamiseksi myös Rovaniemen yläpuolisiin
voimalaitoksiin.
Lisäksi koko Kemijoen vesistön yhteisen edun nimissä,
1c) Itä-Lapin kuntien tulisi hakeutua mukaan Ala-Kemijoen ja Ounasjoen kuntien väliseen yhteistyöhön, jossa lohien
ylisiirtoa koordinoidaan.
1d) Itä-Lapin kuntien tulisi hakeutua yhteistyöhön Luonnonvarakeskuksen kanssa Tuulomajoen vaelluskala-asiassa
hyödyntääkseen Kolarctic CBC ohjelmien kautta tarjolla olevaa rahoitusta.
Matkailu on Suomen keskeinen kasvuala. Matkailuelinkeinon tukemiseksi ja kasvattamiseksi on luotu Matkailun
tiekartta ja strategiset kärkihankkeet 2015-2025, joissa korostuvat yhteistyö, laatu ja yksilöllisyys. [TEM 2015]
Työ- ja elinkeinoministeriön TEM tavoitteena on määritellä Suomen tärkeimmät matkailukeskittymät ja se
valmistelee kilpailun kestävän vesistömatkailukeskittymän demonstraatio-hankkeesta, joka hyödyntää
biotalouden ja cleantechin ratkaisuja sekä digitaalisuutta. Mukaan valitaan kohteita, joilla on mahdollisuuksia ja
halukkuutta nousta johtaviksi kestäviksi kansainvälisiksi vesistömatkailukeskittymiksi. Kilpailun yhteydessä
kehitetään kestävän matkailukeskittymän malli, jossa tuotteistetaan matkailupalveluita asiakaslähtöisesti,
paikallista kulttuuria ja luontoa sekä vetovoimatekijöitä kunnioittaen.
Tehtävä 2 kunnille;
Itä-Lapin kuntien tulisi tehdä strateginen valinta lähetä määrittämään ja olla halukas rakentamaan aluetta
kansainväliseksi vesistömatkailukeskittymäksi ja hakea mukaan TEMin kilpailuun Kestävän vesistömatkailukeskittymän demonstraatio-hankeen toteutuspaikaksi. Vesistöjen ja luonnon puolesta alueella on siihen Lapin
läänin osalta täydet edellytykset, vrt. suuri järvialue, ympäröivät järvet ja lammet sekä tuhansia kilometrejä

19

kirkkaita joki- ja purovesiä. Tämä strateginen valinta edesauttaisi ja loisi mahdollisuuksia myös biotalouden,
cleantechin ja digitalisaation kasvulle alueella. Jo yksin kilpailuun osallistuminen pätevällä tavalla toisi ryhtiä alueen
matkailulle ja sen imagon luomiselle.

4.2.4 Selvitys alueen yrittäjien tahdosta sitoutua kehittämistoimenpiteisiin
Kalastusmatkailua tai matkailukalastusta tarjoavien yritysten vähäinen määrä ja yritysten pieni koko tuovat
haasteita kehittämistoimille. Rahoitusmahdollisuudet ovat vähäisiä ja osaksi on kysymys myös
liiketoimintaosaamisen sekä riskinottokyvyn(-halun) puutteista. Tyydytään liian helposti olemassa olevaan.
Kuvaavaa tilanteelle on esiselvitystyön aikana kokoon juostu yritysryhmähankeaihio ”Kalastajan Itä-Lapin kierros”
ja siihen liittyvä yleishyödyllinen ”Kalastajan Itä-Lappi” hanke osuus, joissa hankkeiden sisällöt on rakennettu
yrittäjien toiveiden sekä tarpeiden mukaan. Kaikki pitävät sisältöjä erinomaisina ja kehittämishankeaikaa kolmea
(3) vuotta riittävänä saada tuloksia aikaan, mutta keskustelua ja pohdintaa herättää hankkeen 2000-3000 euron
vuosittainen omarahoitusosuus. Siitä huolimatta, että kyseessä on oman yrityksen liiketoiminnan, tuotteiden ja
palveluiden sekä myynnin- ja markkinoinnin sekä viestinnän kehittämisestä.

Alueen muiden yrittäjien, yritysten ja sidosryhmien mukaan tulo rahallisesti kehittämistoimenpiteisiin on
riippuvainen hankkeissa olevien kalastusmatkailuyritysten omasta innokkuudesta, määrätietoisuudesta,
uskottavuudesta sekä tahtotilasta kehittää ja markkinoida omaa toimintansa ja aluetta. Hyville hankkeille ja hyvin
perustelluille kehittämistoimille on rahoitusta tarjolla. Lähtökohtaisesti on arvioitu yritysryhmähankkeen
”Kalastajan Itä-Lapin kierros” yksityisrahoitusosuustarpeesta noin 50 % saatavan, joko alueen muilta yrityksiltä ja
sidosryhmiltä, tai alueen ulkopuolisilta liiketoimintakumppaneilta. Tämä tarkoittaa kehittämishankkeessa
mukanaolevien yritysten kassaperusteisen rahoitusosuuden jäämistä tasolle n. 1600 euroa / vuosi, jos mukana
yritysryhmähankkeessa on täydet 10 yritystä, jonka hankemuoto sallii.

4.2.5 Esitys alueen toimijatapaamisten pohjalta syntyneistä kalastukseen liittyvien asiakaslähtöisten
matkailutuotteiden kehittämisaihioista
Yrityskohtaisia kehittämistarpeita tai matkailutuotteiden kehittämisaihioita ei kilpailutilanteen ja
salassapitosäännösten johdosta julkituoda. Kaikille yrityksille yhteiset ja yleiset kehittämiskohteet liittyvät lähinnä
yleisesti kalastusmatkailutuotteiden ja palvelujen tuotteistamisprosesseihin, palvelurakenteen ja toimintojen
kehittämiseen, myyntiin- ja markkinointiin sekä viestintään. Keskeisintä on tuotteet ja palvelut kuntoon!
Viestintään liittyvät pulmat otetiin lähes jokaisessa yrityksessä esille. Kysymys on yritysten nettisivujen
näkyvyydestä ja löydettävyydestä eri kanavissa. Suurin osa yrityksistä on tukeutunut sivujen laadinnasta lähtien
paikallisten matkailuyhdistysten tarjoamaan palveluun ja näkyvyyteen. Palvelu on jäsenmaksuperusteinen, joka on
sidottu yrityksen liikevaihdon suuruuteen. Maksun suuruus luonnollisesti vaikuttaa myös näkyvyyteen ja kaikkien
yritysten tasapuolisen kohtelunperiaatteella, liikevaihdoltaan pienten yritysten näkyvyydessä on parantamisen
varaa. Toisaalta yritysten ei tulisi jättäytyä vain yhden ”mainoskanavan” varaan, vaan omaehtoista ja rahoitteista
viestintää tulisi tehdä laajalti ja monipuolisin välinein.
Koko Itä-Lapin kalastusmatkailua ja sen kehittymistä ajatellen kuntakohtainen ja/tai matkailuyhdistyskohtainen
web-näkyvyys, niin kalastusmahdollisuuksien kuin kalastuspalveluja tarjoavien yritysten osalta, ei ole riittävä.
Kuntakohtaisesti alan yrityksiä on 1-3 kappaletta, joten kovin vaatimaton kuva tarjonnasta, kapasiteetista ja kenties
jopa kilpailun puutteesta matkailijoille tällä tavalla toimien välittyy. On myös selvää, ettei näiden yksittäisten
yritysten näkyvyyden nostaminen nykyisillä sivustoilla ole juuri mahdollista, ellei sisäsisä säännöksiä muuteta.
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Itä-Lapin kalastus-/matkailukalastusmahdollisuuksien ja sitä tarjoavien yritysten esille nostamiseksi sekä
markkinoin ja viestinnän tehostamiseksi kaikki Itä-Lapin kalastamiseen liittyvät seikat, asiat ja yritykset tulisi koota
yhteiseen portaaliin. Kuva Web-portaali.
Palvelun linkki liitetään nykyisten sivustojen kalastus- ja
ohjelmapalvelulinkkien paikalle. Lisäksi jokaisen sivuston etusivulle tulisi olla erillinen ”kalastusbanneri tai mainos”
tehostamaan kalastusmahdollisuuksien markkinointia. Savukosken kuntasivut ovat tästä hyvä esimerkki, jossa
Kalastajan Savukoski mainoksen takaa löytyy alueen kalastukseen liittyvät tiedot. Mikäli edellä mainittu
mainosbannerikäytäntö ei voi olla jatkuvaa, olisi hyödyksi, jos kalastus olisi paremmin esillä siihen liittyvien
kehityshankkeiden ajan.

Kuva Web-portaali; Itä-Lapin kalastusmatkailuyritykset yhteiseen portaaliin, jotta alueellinen uskottavuus
kalastusmatkailun kohteena kohenee ja pienet yritykset saavat näkyvyyttä!
Web- ja mobiilipohjaisten palvelujen lisääminen matkailun kaikilla sektoreilla on ensiarvoisen tärkeää. Alueen
yritykset tarvitsevat siihen näkemystä, ohjausta ja resursseja, niin rahallisia kuin osaavia toimijoita.
Kalastamiseen ja kalastusmatkailuun oleellisesti liittyvä kalastuslupajärjestelmä on monitahoinen. Uuden
kalastuslain ja -asetusten myötä valtion kalastuksenhoitomaksu ja läänikohtainen viehelupa yhdistyivät
kalastonhoitomaksuksi. Vapakalastajat voivat kalastonhoitomaksun maksettuaan kalastaa yhdellä vavalla koko
maassa kaikilla niillä alueilla, joilla ennen on saanut kalastaa läänikohtaisilla maksuilla. Kalastonhoitomaksu ei
oikeuta kalastamaan vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla tai ELY-keskuksen määräämillä kieltoalueilla.
Muut kalastajat maksavat kalastonhoitomaksun ja sen lisäksi vesialueen omistajan luvan, kuten tähänkin saakka.
Tämä koskee mm. pyydyskalastusta ja vetouistelua usealla vavalla. Käytännössä kaikki Itä-Lapin joki- ja purovedet
ovat lain tarkoittamia vaelluskalavesistöjä, joten niihin tarvitaan valtion kalastuksenhoitomaksun lisäksi erillinen
kalalupa, vesialueen omistajan tai kalastuksenhaltian (vuokravedet) myöntämänä. Lupaviidakko jatkuu myös ItäLapissa entisenlaisena.
Kalastuslupien helpossa saatavuudessa Itä-Lappi voisi toimia edelläkävijänä, toteuttamalla koko aluetta kattavan
paikkatietoon perustuvan mobiililupajärjestelmän. Järjestelmän pohjana toimisi digitaalinen karttajärjestelmä sekä
paikkatietoon perustuva mobiiliapplikaatio. Kuva Kalastuslupapaikannus-mobiiliapplikaatio. Karttajärjestelmään
digitoidaan kalastuslupakohtaiset alueet/rajat sekä lupatiedot. Tietoihin voidaan liittää myös tietoa
kalastussäännöistä, -rajoituksista, palveluista jne. Mobiiliapplikaatio rakentuu kalastajan omista tiedoista lupaa
varten, mobiilimaksamisesta ja gps-järjestelmän paikannustiedoista.
Lataamalla applikaation puhelimeen,
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perustietoina nimi, osoite ja puhelinnumero/s-postiosoite syötetään ja järjestelmä latautuu valmiiksi käyttöön.
Halutessa kalastaja voi selailla alue- ja lupatietoja etukäteen ja tietysti ostaa luvan mobiilisti. Innovatiivisin osio
palvelussa on järjestelmän kyky kertoa Itä-Lapissa liikuttaessa, minkä kalastusluvan piirissä kalastaja on sillä
hetkellä. Tarvittaessa kalastaja voi saman tien ostaa kohteen luvan mobiilisti. Järjestelmä mahdollistaa myös
kalaluvan oston toiselle henkilölle.

Kuva Kalastuslupapaikannus-mobiiliapplikaatio
Kiinnostavuutta Itä-Lapin kalastusmahdollisuuksia kohtaa voidaan lisätä myös toimivalla ja havainnollisella
saalisilmoitusjärjestelmällä -mobiiliapplikaatiolla. Nykyajan kalastajat ovat innokkaita ottamaan kuvia ja
viestimään ne sosiaaliseen mediaan. Matkailijoiden tuottamien kala-, maisema- ja tapahtumakuvien ilmestyminen
vaikkapa aiemmin mainittuun kalastusmatkailuyritysten web-sivulle, matkailuyhdistysten sivustoille tai Itä-Lapin
kuntien sivustoille herättää huomiota ja luo mielenkiintoa aluetta kohtaan. ”Saalis” voi olla myös hillaämpäri,
sienikori jne.
Saalisilmoitus- mobiiliapplikaatiolla kala- ja muiden saalistietojen ilmoittaminen saalirekisteriin ja tiedon siirto webpalveluun halutuille sivustoille tapahtuu ladatun mobiilisovelluksen avulla. Perustietojen kirjaaminen samaan
tapaan kuin kalastuslupapaikannus-mobiiliapplikaatiossa.
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Kuva Saalisilmoitusjärjestelmä - mobiiliapplikaatio
Itä-Lapin alueellinen markkinointi kaipaa sisältötuotantoa ja sisältömarkkinointia. ”Idea on yksinkertainen; kun
luot kiinnostavaa ja relevanttia sisältöä kohderyhmällesi, löydät todennäköisesti helpommin uusia asiakkaita ja
nykyiset asiakkaasi sitoutuvat lujemmin sekä tuovat uusia suosittelijoidensa kautta.” [Kurvinen & Sipilä 2014,
kirjassa Mielipidejohtaja – Voittajan resepti toimialasi valloitukseen]

Itä-Lapin kalastusmatkailun sisältömarkkinointiin puhtia virtuaalisesta kalaoppaasta webiin ja sosiaalisen mediaan!

Esiselvityksen aikana tuotettuja kehityshankeaihiota;
1) Yritysryhmähanke ”Kalastajan Itä-Lapin kierros”
2) Yleishyödyllinen hanke ”Kalastajan Itä-Lappi”
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3)
4)

Pyhäjärven kalastuskunta kehitys- ja investointihanke (Pyhäjärven kalastuksen avaaminen matkailijoiden
käyttöön)
Kairijoen Eräkeskus Oy – energiahanke; Investointien toteutettavuustutkimus, Erillinen hakemus ja
rahoituspäätös; liittyy biotaloutta, cleantechiä ja digitaalisuutta (BCD -osaaminen) hyödyntäviin
energiaratkaisuihin matkailukeskuksessa

Yleisesti kalastusmatkailuun liittyviä kehittämistoiveita ja aihioita Itä-Lapissa;
Kemijärvi

- Perkuupöytä Vuostimon veneramppiin
- Autionimenkohdalla olevat saaret
- Javarusjoen hyödyntäminen matkailussa
- Pöyliöjärven parempi hyödyntäminen matkailussa
- Nuotanvetotapahtumien (Räisälä, Soppela ym,) hyödyntäminen matkailussa

Pelkosenniemi

Pyhäjoen osalta suunnitelma kalastusmatkailun hyödyntämiseen, rantautumispaikat
- Pyhäjoki raivata rantaa, heittopaikat ryhmille, toteutus kalastusosakaskunnan kanssa
- Läheisiä lampia varattava matkailukalastuskäyttöön, Kortelammit
- Virtuaalikalajärjestelmä, kirjolohi ulos, taimen tilalle Pyhäjärveen
-Kalastuksenvalvonta kuntoon
-Nuotanvetotapahtumien hyödyntäminen matkailussa

Salla

-Pieniä lampia/järviä saatava metsähallitukselta vuokralle, johon istutetaan kaloja
saalisvarmuuden takaamiseksi
-Yhteydet / yhteistyö kansainvälisiin matkatoimistoihin, joiden kautta asiakkaat tulevat
- Pilkkiretket talvella kansainvälisille markkinoille
- Naruskajoen hyödyntäminen matkailussa; tauko- ja kalapaikat, taimen, harjus, siika
- Karhujärven hyödyntäminen matkailussa

Savukoski

-Karttapalvelu näkyviin nettiin, jossa näkyvissä palvelut
-Kemijokivarren, -vesistön kartta Kemijärveltä Savukoskella ja Sallaan jonka ympärille kootaan
palvelut, reitit, kalapaikat, luvat jne.
-Miekkakosken kalanistuspaikan luiskaus, tien (länsi) ja parkkipaikan kunnostus
-Kalankuljetuskaluston järjestäminen itä-lappiin
-Kemijärven kalatalousmaksujen hyödyntäminen vaelluskalojen istutuksiin, mätirasiaistutukset
- Kalalle itälappiin, kaikkien kuntien sivuille / haku yksinkertaista
- Tulppioon luontopolku, jossa info/tekemispisteitä n. 3km
- Kevyenliikenteen sillat Kuttusojan ja muiden ojien yli, jotta pääsee kulkemaan
- Kalastuksenvalvonta kuntoon, viikoittaiseksi
- Perhokalastukseen liittyvää kehittämistä / edellytykset / tuotteet; -catch&relase – säännöksi
- Nieriän hyödyntäminen kalastuksessa
Luiroon liittyvää:
- Luiro upea joki käyttää matkailuun, Luiron varsi hyödyntämättä matkailussa / kalastuksessa
- Uppotukkien poistaminen, heinien niittäminen
- Rantojen puhdistus
- Lokasta lähtein 2 taukopaikkaa – ei hyvässä kunnossa, rantautumispaikat puuttuvat
- Joen virtaamaa pakkoa saada lisää Lokasta, omakäyttöä generaattori Lokassa, investoitava
uuteen generaattoriin jotta ”ohijuoksutusvirta” kompensoituisi; 6m/s Lokan altaasta velvoite,
mitataan 75 km alavirran suuntaan  täyttää ”velvoitteen”, mittauspisteen muuttaminen
lähemmäs patoa, jotta saadaan oikeat lukemat
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4.2.6 Kalastajan Itä-Lappi toimenpideohjelma kustannusvaikutuksineen
Yritysryhmähanke ”Kalastajan Itä-Lapin kierros” ja yleishyödyllinen hanke ”Kalastajan Itä-Lappi” hankkeista on
laadittu erilliset hankesuunnitelmat, hankebudjetit yhteensä n. 520 000 euroa. Kairijoen Eräkeskus Oy:n
investointien toteutettavuustutkimus budjetti 6100 euroa, Pyhäjärven kalastuskunta kehitys- ja investointihanke,
hinta avoin (selvittelyn alla), arvio n. 20 000 euroa yhteensä.
Matkailuyhdistysten tehtävillä Itä-Lapin yhteinen imago ja viestintä hankeaika 3 vuotta ja budjettiarvio 483 000
euroa, sisältäen ammattitaitoisen viestintätoimiston palvelut tai rekrytoinnit.

Itä-Lapin yhteinen imago ja viestintä - hanke 3 vuotta
kustannusarvio
kustan. sivukulut
yht. /kk
36 kk
työt
4000
2000
6000
216000
+ oheistyöt
2500
1250
3750
135000
kalusto
1000
36000
matkat
450
16200
materiaali
700
25200
media
1500
54000
Kustannusarvio yhteensä
13 400 €
482 400 €
Kuntien tehtävillä;
1a) tukea aktiivisilla toimilla ja rahallisesti lohi- ja vaelluskalojen siirtoistutuksia; budjetti n. 10 000 euroa/vuosi
1b) käynnistää prosessi kalateiden suunnittelemiseksi ja rakentamiseksi myös Rovaniemen yläpuolisiin
voimalaitoksiin; budjetti hallinto- ja virkamiestyötä kuuluu tehtäviin
1c) Itä-Lapin kuntien tulisi hakeutua mukaan Ala-Kemijoen ja Ounasjoen kuntien väliseen yhteistyöhön, jossa lohien
ylisiirtoa
koordinoidaan;
budjetti
hallintoja
virkamiestyötä
kuuluu
tehtäviin,
kalateiden
houkutusvirtakompensaatio n. 2 000 euroa/vuosi
1d) Itä-Lapin kuntien tulisi myös käynnistää tai olla mukana käynnistämässä prosessia Kemijoen
kalatalousvelvoitteen rahallisen arvon nostamiseksi 5-7 kertaiseksi nykyisestä tasosta; budjetti hallinto- ja
virkamiestyötä kuuluu tehtäviin
1f) Itä-Lapin kuntien tulisi hakeutua yhteistyöhön Luonnonvarakeskuksen kanssa Tuulomajoen vaelluskala-asiassa
hyödyntääkseen Kolarctic CBC ohjelmien kautta tarjolla olevaa rahoitusta; budjetti hallinto- ja virkamiestyötä
kuuluu tehtäviin
2) Itä-Lapin kuntien tulisi tehdä strateginen valinta lähetä määrittämään ja olla halukas rakentamaan aluetta
kansainväliseksi vesistömatkailukeskittymäksi ja hakea mukaan TEMin kilpailuun Kestävän vesistömatkailukeskittymän demonstraatio-hankeen toteutuspaikaksi; hankehakemus budjetti hallinto- ja virkamiestyötä kuuluu
tehtäviin tai ulkopuolisena palveluna budjetti 47 800 euroa, alv 0%
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Kestävän vesistömatkailu-keskittymän demonstraatio-hankeen hankehakemus
Kustannusarvio yhteensä, ulkopuolinen palvelu /// ALUSTAVA ARVIO
työpäivät
yht. / pv
työt
42
900
37 800
+ oheistyöt
10
400
4 000
kalusto
1000
matkat
900
materiaali
700
media
3000
Kustannusarvio yhteensä
47 400 €
alv 0%

Kalastusmatkailuun liittyvän web-portaalin kustannukset on sisällytetty yritysryhmähankkeen sisältöön ja
suunnitelmaan.Kalastuslupapaikannus ja saalisilmoitus – mobiiliapplikaatiot sekä webin virtuaalinen kalaopas ovat
sisällytetty alueelliseen yleishyödylliseen hankkeeseen ”Kalastajan Itä-Lappi”

5. Lehdistö ja muu julkinen tiedottaminen
Kalastajan Itä-lappi -esiselvitystyöstä, sen sisällöstä ja vaiheista tiedotettiin tai muutoin informoitiin ja palaveria
pidettiin yli 70 kertaa, hankkeesta ja sen taustoista kerrottiin kolmessa (3) seminaarissa, World Cafe Kemijärvi,
Lohi- ja vesiparlamentti Tornia sekä Lapin kalatalouspäivillä Levillä sekä yhdessä (1) kalastuskauden avajaisissa
Savukoskella. Hankkeesta kerrottiin myös Yle-Lappi radiolähetyksessä sekä aiheesta kirjoitettiin Koti-Lappi lehteen
kolme laajaa artikkelia. Tärkeimmistä tapaamisista on erittely liitteessä 4.

6. Esiselvitystyön budjetti, kustannukset ja rahoitus

Kustannukset

Hankkeen
budjetti

Toteutuneet
kustannukset

Palkkakustannukset
Ostopalvelut
Matkat
Flat rate 15%

370,00
23 825,00
6 100,00
55,50

363,03
23 840,22
5 957,27
54,45

Kustannukset yhteensä

30 350,50

30 214,97

Tulot

Nettokustannukset
Rahoitus

-

30 350,50
Budjetti

-

Jäljellä

-

6,97
15,22
142,73
1,05

135,53
-

30 214,97

135,53

Rahoituksen
toteutuma

Jäljellä

EU:n ja valtion rahoitus
Kuntaraha Leader-ryhmältä
Yksityinen rahoitus

21 852,50
5 468,00
3 030,00

21 754,78
5 438,70
3 021,50

97,72
29,30
8,50

Yhteensä

30 350,50

30 214,97

135,53
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7. Aikataulu
Alkuperäinen valmistumisaika esiselvitystyölle oli syyskuun loppu 2015. Kehittämishankeaihioita löytyi kuitenkin
runsaasti ja syyskuulla rakentunut ajatus yritysryhmähankkeesta ja sen kokoon juoksusta johti määräajan
jatkamiseen, ensin marraskuun lopulle ja sittemmin vielä toukokuun 2016 lopulle. Kiirettä ei ollut Leadedrille
maksatushakemustenkaan suhteen, Hyrrä-järjestelmän ilmeisten ongelmien johdosta.

8. Resurssit
Hankkeen johtaja: Aila Ryhänen, kehittämisjohtaja, Itä-Lapin kuntayhtymä
Projektipäällikkö: Kari Kivelä (ostopalveluna)
Kirjanpito: Kaarina Imponen, toimistosihteeri, Itä-Lapin kuntayhtymä
Esiselvitystyön toteuttaja Insinööritoimisto Tuotantoprosessi Ky, toimitusjohtaja Kari Kivelä

9. Ohjausryhmä
Hankkeelle ei oltu asetettu varsinaista ohjausryhmää, mutta sellaisena toimi ja joka kokoontui hankkeen
aloituspalaveriin 9.6.2015 Kemijärvelle,
Aila Ryhänen, kehittämispäällikkö, Itä-Lapin kuntayhtymä
Anu Summanen, matkailukoordinaattori, Pyhätunturin matkailuyhdistys ry
Eero Liekonen, toiminnanjohtaja, Pro Agria Lappi
Jukka Hirvonen, toimitusjohtaja, Karijoen Eräkeskus Oy.

10. Raportointi ja seuranta
Selvitystyön aikana Kari Kivelä raportoi suullisesti työn etenemisestä Aila Ryhäselle yhteisten tapaamisten aikana
sekä puhelimitse. Lokakuun lopulla 29.10.2015 Kivelä piti hankeinfon kuntayhtymän hallitukselle Kemijärven
Heralammella.

11. Toteutusoletukset ja riskit
Hanke on toteutettu noudattaen hankesuunnitelmaa ja kustannusarviota sekä ELY -keskukselta saatua
rahoituspäätöstä. Aikataulumuutoksista on tehty erilliset hakemukset Leaderiin.

12. Yhteistyökumppanit
Kemijoki Oy 1500 €
Koillismaan Osuuskauppa 535 €
Kemijärven Matkailu ry 500 €
Kauppapaikka Oy Pekka Koivuniemi 500 €

13. Esiselvitystyön tulokset ja vaikutukset
Esiselvitysvaihe -Kalastajan Itä-Lappi on herättänyt positiivista kiinnostusta Itä-lapissa ja eripuolilla maakuntaa.
Alueen yritykset ovat suhtautuneet hankkeeseen myönteisesti ja odotukset jatkolle ovat korkealla, joskin yritysten
omat rahoitusmahdollisuudet ovat niukkoja.
Työn sisältö ja laajuus on riittävän kattava sekä antaa viitteet kalastusmatkailun kehittämiselle. Työn tuloksena
syntyneistä hankeaihioista voi työstää sekä itsenäisiä hankkeita että liittää ne osaksi laajempia hankkeita.
Yritysryhmähanke ”Kalastajan Itä-Lapin kierros” odottaa yritysten sitoutumispäätöksiä ja varsinaisen
hankehakemuksen kirjoittamista. Siihen liitännäinen yleishyödyllinen ”Kalastajan Itä-Lappi” hanke odottaa niin
ikään päätöksiä ja hankehakemuksen kirjoittamista.
Itä-Lapin mahdollisuudet kehittyä merkittäväksi matkailukalastuskohteeksi ovat olemassa!
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14. Esitykset jatkotoimiksi
1)
2)

3)
4)

Yritysryhmähanke ”Kalastajan Itä-Lapin kierros” ja yleishyödyllinen hanke ”Kalastajan Itä-Lappi” pyrittävä
käynnistämään pikaisesti.
Itä-Lapin tehtävä strateginen valinta määrittää ja rakentaa aluetta kansainväliseksi
vesistömatkailukeskittymäksi ja hakea mukaan TEMin kilpailuun Kestävän vesistömatkailu-keskittymän
demonstraatio-hankeen toteutuspaikaksi
Itä-Lapin alueellista markkinointia ja sisältötuotantoa matkailuun kehitettävä voimakkaasti
Itä-Lapin imagohanke ja siihen liittyvä viestintähanke rakennettava ja käynnistettävä

15. Jatkotoimet (24.3.2016 Aila Ryhänen, kehittämispäällikkö)
Hankkeen aikana löytyi riittävästi sellaisia yrityksiä, joilla on yhteinen intressi ja halu sitoutua kalastusmatkailun
kehittämiseen yritysryhmähankkeen muodossa. Yrittäjien pyynnöstä hanke laitetaan hakuun syksyllä 2016.
Kemijärven kehitys toteuttaa hankevalmistelun yhdessä yrittäjien kanssa ja on vastuussa hankehakemuksen
kirjoittamisesta. Itä-Lapin kuntien elinkeinoneuvojat osallistuvat työhön ohjaamalla yrittäjiä esim.
liiketoimintasuunnitelmien päivittämisessä.
Yleishyödylliseen Kalastajan Itä-Lappi –hankkeeseen suunniteltuja toimenpiteitä integroidaan muihin Itä-Lapin
matkailun ja erityisesti sulan veden ajan matkailun edistämistoimenpiteisiin, joita toteutetaan muun muassa
erilaisilla hankkeilla (joitakin esim. yritysryhmähankkeessa). Suunnitteilla on esimerkiksi Kemijoki-matkailujoki –
hanke (työnimi), johon kalastusmatkailun edistäminen sopii hyvin.

16. Allekirjoittajat ja päiväykset (viralliset nimenkirjoittajat)

Oulussa 10.2.2016

Kari Kivelä

Kemijärvellä 30.6.2016

Sonja Aatsinki, va. kehittämispäällikkö

Liitteet:
Liite 1; Hankesuunnitelmat; Kalastajan Itä-Lapin kierros ja Kalastajan Itä-Lappi
Liite 2; Lista haastatelluista yrityksistä
Liite 3; Esite yritysten motivointiin kalastusmatkailun kehittämiseksi; Kalastajan Aarreaitta
Liite 4; Lista esiselvitystyön yrittäjä ja sidosryhmätapaamisista sekä hankeinfoista ja seminaaripuheenvuoroista
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4.1.2016 / Kivelä

Kalastajan Itä-Lappi - esiselvitys
Yritysryhmähanke 10 yrit;
Kalastajan Itä-Lapin kierros

Yrityskohtaisesti

Yleishyödyllinen;
Kalastajan Itä-Lappi
Alueellisesti

Yhteisesti

 Lisätä yritysten välistä
yhteistyötä
 Parantaa yrityskohtaisesti palvelu- ja
tuoterakenteita –
tuotteistaminen
asiakasnäkökulmasta,
kanssatuottajuus
 Innostaa ja kannustaa
kehittämiseen ja
ammattimaiseen
tulokselliseen
yrittäjyyteen, lisätä
yritysten liikevaihtoa ja
–voittoa
 Digitaalisen median
hyödyntäminen ja
palvelujen tuottam.

 Nostaa Itä-Lapin
matkailukalastus
viestinnällisesti aivan
uudelle tasolle.
 Lisätä alueen
tunnettavuutta
oivallisena
matkailukalastuskohteena
 Tuottaa digitaalista
palvelua kalapaikoista,
kalastusluvista ja
saalisinfosta mobiiiliapplikaatiot

Pyhäjärven kalastuskunta –
kehitys ja investointi
Pyhäjärven
kalastuskunta

Kairijoen eräkeskus energiaselvitys
Kairijoen
eräkeskus Oy

Pyhä-Luosto
matkailuyhdistys
Pelkosenniemen
kunta

1

Kalastajan Itä-Lappi - esiselvitys
Yritysryhmähanke; 10 yrit.
Kalastajan Itä-Lapin kierros

Pyhäjärven kalastuskunta –
kehitys ja investointi

Yleishyödyllinen;
Kalastajan Itä-Lappi

Yrityskohtaisesti
 Liiketoimintasuunnitelma, LTS
 Yritysanalyysi, nykytila
 Toimintaympäristön analyysi
 Tavoitteet ja strategia
 Toiminta- ja kehityssuunnitelma
 Tuotteistaminen, tuotteet ja palvelut
 Tuotekehitys, kanssatuottajuus,
ennakointi
 Tarinallistaminen
 Markkinointi- ja mainosmateriaali
 Visuaalinen identiteetti,
tuotteet ja palvelut;
suunnittelu ja toteutus
monimediallista, tuottavaa
sisältöä markkinointiin ja
viestintään.

4.1.2016 / Kivelä

Yhteisesti
 Myyntiedustaja
 Myynnin ja markkinoin rak.
asiakaslähtöisesti
 Vuorovaikutteisen
asiakaslähtöisen tiedon
tuottaminen t&k- tueksi
 Web-sivuston ja
varausjärjestelmä ylläpito
 Messut ja tapahtumat
 Opaspalvelujen järjestäminen
 Web – markkinointialusta - yritykset
 Markkinointi- ja mainonta
 Sanoma & aikakausilehdet
 Some
 Radio, TV
 Messut

Kairijoen eräkeskus energiaselvitys

Alueellisesti






Web – sivuston sisältötuotantoa
Kalastuslupapaikannus mobiiliin
Saalisilmoitus mobiiliin
Virtuaalinen kalaopas webiin
Markkinointi- ja mainonta
 Sanoma & aikakausilehdet
 Radio, TV
 Seminaarit

2

Yrityskohtaisesti – LTS 1-4

Liiketoimintasuunnitelma LTS

Liiketoimintasuunnitelman
päivittämistä / sparrausta ohjaa
projektipäällikkö yhteisyössä
tuotteistamisen asiantuntijan
kanssa. Osa työpohjien
täyttämisestä voidaan tehdä /
ohjata etätyönä.
Osalla yrittäjistä useita
liiketoimintasektoreita /
tuoteryhmiä (kesä, talvi / kelkat,
mönkijät, kanootit, patikointi,
kalastus jne.) Tässä hankkeessa
fokus matkailukalastuksessa 

Yritysryhmähanke; Kalastajan Itä-Lapin kierros
Tavoitteet ja strategia LTS 3

Yritysanalyysi LTS 1

 Yrityksen tilan hahmotus
 Vahvuuksien, heikkouksien ja
kehittämiskohteiden kartoitus
 Markkinointi
 Tuotteiden/palvelujen kehitys
 Tuotanto/toimintaprosessit
 Henkilöstö, organisointi
 Talous, mittarit
Toimintaympäristö LTS 2

 Markkinoiden lähtökohtatilanteen ja kehitysnäkymien
arviointi
 Kysyntä, asiakkaat
 Kilpailu
 Toimialan kehitys
 Uhkien ja mahdollisuuksien
kartoitus

4.1.2016 / Kivelä











SWOT
Tuote/markkinatarkastelu
Businesskartta; toimintakuva
Keskeiset päämäärät
Strategia: Liikeidea, perusvalinnat
Strategia: Tavoitteiden toteuttaminen, kilpailuedut
Strategia: Muita strategisia ratkaisuja
Strategia: Vaihtoehdot
Yrityskokonaisuuden tavoitteet ja strategia (paino
matkailukalastuksella)
 Riskien kartoitus
Toiminta / kehityssuunnitelma LTS 4







Markkinointi
Tuotteen / palvelun kehitys
Tuotanto/toiminta
Henkilöstö, organisointi
Talous, mittarit
3

Yrityskohtaisesti – LTS 1-4

Yritysryhmähanke; Kalastajan Itä-Lapin kierros

4.1.2016 / Kivelä

Markkinointisuunnitelma: Miten myyntitavoitteet saavutetaan?
Markkinointistrategia
Myynnin organisointi, resurssien kehittäminen

Tuotteet / palvelut, markkinoinnissa hyödynnettävät
ominaisuudet

Hinnoittelu ja myyntiehdot

Myyntikanavat, yhteistyön tehostaminen

Toimenpiteet

Aikataulu

Vastuuhenkilöt

Resurssitarve €

4

Yrityskohtaisesti – Tuotteistaminen

Yritysryhmähanke; Kalastajan Itä-Lapin kierros

4.1.2016 / Kivelä

• Tuotteistaminen ( Tuotteistamisen, palvelumuotoilun asiantuntija, tarinnan tuottaja, myyntiedustaja ja pp ) Tuotteistetulla palvelulla on nimi
Tuotteis- ja identiteetti. Tarjoaja osaa kertoa asiakkaalle täsmällisesti, mihin palvelu on tarkoitettu, mistä se koostuu ja mitä se maksaa. – Osaamisen
konkretisointia!

taminen

4.1
4.2
4.3
4.4

• Liiketoimintasuunnitelmasta; asiakasryhmät, asiakastarpeet ja ostotapahtuma, myyntikanavat, kysyntä

• Fokus ja tavoitteet; Mistä tuotot ja kustannukset muodostuvat ja missä ovat pullonkaulat asiakkaan polussa

• Asiakasymmärrys / kanssatuottajuus; asiakkaat mukaan kehittämään tuotteita hyödyntämällä heidän kokemuksiaan ja tietojaan

Yhdistä;
Paikallinen
palvelutuotanto
ja tuotteet

• Organisaatio mukaan tuotekehitykseen; palveluita tuottavilla ihmisillä on yleensä valtava määrä tietoa siitä, miten asiakkaalle voitaisiin tuottaa
enemmän arvoa ja miten palvelua voitaisiin pyörittää fiksummin. Tämä tieto ja kokemus pitää saada mukaan palvelusuunnitteluun.

Tuotteis- • Koota ja hallita tuotteeseen ja sen suunnitteluun, tuottamiseen ja markkinointiin liittyvät tiedot – Knowledge Management!.
taminen

5

Yrityskohtaisesti – Tuotteistaminen

Yritysryhmähanke; Kalastajan Itä-Lapin kierros

4.1.2016 / Kivelä

• Tuotteistaminen – tarinallistaminen ( Tuotteistamisen, palvelumuotoilun ja tarinankerronnan asiantuntija sekä myyntiedustaja ja pp)
Tuotteis- • Haastatteluihin, tarinointiin sekä valo- ja videokuvaukseen perustuvat tarinat toteutetaan ohjattuna yrityskohtaisesti ja tuotetaan valmiiksi
audiovisuaaliseksi materiaaliksi myynti- ja markkinointityötä varten; web, some jne. Viestinnässä mietitään, mikä ”tarinateema” edellä mennään…

taminen

• Yrittäjän tarina
• Yrittäjäpersoona laitettava ”peliin”, rakennetaan audiovisuaalinen tarina yrittäjästä; videoklipit 1min, valokuva, teksti 500merkkiä
• Yrityksen tarina
• Tarina yrityksestä; ääneen, videoon, valokuviin, tarinaan perustuva esittely yrityksestä; tehdään ja tuotetaan ohjatusti
• Tuotteiden tarinallistaminen
• Jonkin tuotteen syntyhistoria tarinallisesti esitettynä (vaiheet, kehitys, menestys…), esim. kalaruoan valmistus (kalassa, kalan
käsittely ja valmistus ruoaksi)
• Palveluiden tarinallistaminen (asiakasymmärrys, toiveet ja tarpeet)
• Kuvataan tarinan muodossa esim. kuinka yrittäjä hoitaa asiakassuhteita, rakentaa toimintansa tyydyttämään tarpeita
Vuorovaikutustaitojen konkretisointi

Markkinointi
2.4

•
•
•
•

Tarinan muotoilu yritykselle, tuotteelle ja palvelulle
Tarinan versiointi eri medioihin; teksti, ääni, valokuva, video
Yrityksen tiedotussuunnitelma
Tarinan kerronnan koulutus
6

Yrityskohtaisesti – Markkinointi

2.35

Yritysryhmähanke; Kalastajan Itä-Lapin kierros

4.1.2016 / Kivelä

• Markkinointi ja mainosmateriaali; Visuallinen identiteetti…
• Liikemerkin facelift, sis. väri- ja typografiamääritykset, eri tiedostomuodot jatkokäyttöä varten + miniohjeisto
• Käyntikortit (2) + painopdf 2:sta eri kortista
• A4 – yhteensopiva tarjouskansio, mallipohjat + painopdf
• A4 – kokoinen 2-puoleinen tuote-esite 2 kpl + painopdf
• Roll-Up,, lev. 1m + painopdf
• Lehtimainospohja, 10x5cm, mallipohja jatkokäyttöä varten (.indd)
• Nettimainospohja 300x200px, mallipohja .psd ja 1. valmis mainos

2.4

2.14

Valokuvauspäivä;
käyttöoikeudet
kuviin

• Tarinan muotoilu yritykselle, tuotteelle ja palvelulle
• Tarinan versiointi eri medioihin; teksti, ääni, valokuva, video
• Yrityksen tiedotussuunnitelma
• Tarinan kerronnan koulutus
Sähköisen markkinointimateriaalin käännöstyöt (englanti, venäjä)

7

Yhteisesti – Markkinointi

4.1.2016 / Kivelä

Yritysryhmähanke; Kalastajan Itä-Lapin kierros

2.1-2.4

Yritykset

Yritysten web etusivut
&
Yleistietoa

Palvelut
Mobiili /
SMS

- Kalastuksesta ja
kalapaikoista
- Tarinat, uutiset
- Oheispalvelut
- Tapahtumat
- Pelit,
pelimaailma
- Virtuaalinen
kalastusopas villikalaopas

Mainokset

Tuotteet
Kalastusluvat
Saalisinfo
Kalakantojen
hoito

Mainokset

Osa mainostilasta
myydään aikapohjaisesti

Lataus suoraan mainostoimistolta/kaupoilta

8

Yhteisesti – Markkinointi

Yritysryhmähanke; Kalastajan Itä-Lapin kierros

4.1.2016 / Kivelä

2.13-2.28

Jatkuvan tiedottamisen periaate; journalistinen & kaupallinen viestintä
Journalistinen; toimitetut jutut ja artikkelit valmiina aineistona medialle
•2.20 Lehdistötiedote, taustateksti ja uutissähke tai -syöttö 1-3kpl/v
•2.21 Kuvareportaasi harraste/aikakausilehteen (6000-10 000 merkkiä=2-3 aukeamaa - 1-3kpl/v
•2.22 Lehtiartikkelit, lyhyt (1300-3000merkkiä), pitkä(3000-4000merkkiä) 1-3kpl/v

Kaupallinen; mainokset ja painotuotteet, ostetut mainokset lehtiin toimitettujen juttujen yhteyteen
•2.15-16 Tabloid-lehti, 4/8 sivua
•2.17 Harraste/aikakausilehdet 3kpl mainos 1/vuosi – koko ¼ sivu
•2.18 Messumainonta sanomalehdessä 2x150ppm; 8-10 messua x 2 lehteä
•2.27 Videoklipit 1-3 min valmis juttu tv:lle ja nettiin, nettikanaviin
•2.28 Lehdistötiedote, taustateksti, radiojuttu, valokuvam lyhyt artikkeli, 1 ison(pää) tapahtuman yhteydessä/v

Kaupallinen; mainokset ja painotuotteet,

Ennakkomarkkinointi
&
Tapahtuma
&
Jälkimarkkinointi

•2.31 Roll-up, posterit 2kpl, PowerPoint
•2.13 Facebook, YuoTube, Twitter, Instagram; tilien perustaminen, ylläpito ja päivitys; sisällytetään videoklipit,
valokuvat; päivitystiheys 2-3 X /vko, sisältää Facebook -kampanjat
9

Yhteisesti – Markkinointi

Yritysryhmähanke; Kalastajan Itä-Lapin kierros

Katkoviivat - yleishyödyllinen

2.29

Q4

4.1.2016 / Kivelä

2016

2017

2018

Matkamessut, Helsinki 1/17
GoExpo, Helsinki 3/17

2019
Matkamessut, Helsinki 1/19

GoExpo, Helsinki 3/18

Erämessut, Oulu 5/17

KV-messut 19
Erämessut, Oulu 5/19

Erämessut, Riihimäki 6/18
Aluetapahtuma
Aluetapahtuma

Aluetapahtuma
Aluetapahtuma

Aluetapahtuma
Aluetapahtuma

KV-messut 17
Seminaari

Seminaari
10

Yhteisesti – Markkinointi

Yritysryhmähanke; Kalastajan Itä-Lapin kierros

4.1.2016 / Kivelä

Vakioitu ja moduloitu osasto
Ennakkomarkkinointi;
Yleisilme, markkinointisuunnitelma, osastosuunnittelu
Esite, päivityslehdet (Folderin sisään), alueen tapahtumat, avajaiset (Flyeri)
Lehti-ilmoittelu (täky-ilmoituksin) sanoma-, harraste/aikakausilehdet, markkinointiesite näytt.asettajille, kutsu
Sähköpostimarkkinointi, hyödynnetään osoiterekisteriä, Facebook, some-tiedote, e-mainonta alan sivustoilla
Lehdistötiedote / lehdistötilaisuus / Press - etukäteisinfo
Tapahtuma;
Jakotavara, esitteet / Flyerit, Tabloid –lehti Itä-Lapista
Villikalaopas, Slideshow – esitykset
Kävijöiden yhteystietojen keräys (www-lomake), kilpailut, arvonnat
Ammattivalokuvaaja ja sometiedotus
Jälkimarkkinointi;
Kiitoskirje ja katsaus tulevaan s-postilla kävijöille
Sometiedotus ja web-sivuille messuista juttua/kuvia

Ennakkomarkkinointi
&
Tapahtuma
&
Jälkimarkkinointi

11

Yhteisesti – Markkinointi

Yritysryhmähanke; Kalastajan Itä-Lapin kierros

4.1.2016 / Kivelä

• Myyntiedustaja

• Yhteisen myyntiedustajakonseptin luominen ja toiminnan rakentaminen palvelutuottajien verkostoon asiakkuuksien hankkimiseksi

• Vuorovaikutteinen ja asiakaslähtöinen tiedon tuottaminen yritysten tuotekehityksen tueksi

• Osallistuminen hankkeessa luotavien tuotteiden/palvelujen myynnin ja markkinoinnin rakentamiseen sekä niiden toteutukseen
asiakaslähtöisesti

• Web-sivuston – markkinointialustan ja siihen sisältyvän varausjärjestelmän ylläpito

• Osallistuminen hankkeeseen sisältyviin myynti-, messu- ja seminaaritapahtumiin.

12

Yhteisesti – Palvelutuotanto

Yritysryhmähanke; Kalastajan Itä-Lapin kierros

4.1.2016 / Kivelä

• Eräopaspalvelu

• Eräopaspalvelukonseptin luominen ja toiminnan rakentaminen yritysryhmän käyttöön

• Yritysten asiakas- ja opaspalvelutoimintojen kehittäminen ja toimintatapojen sekä käytänteiden kirjaaminen – toimintaohje!

• Vuorovaikutteinen ja asiakaslähtöinen tiedon tuottaminen yritysten tuotekehityksen tueksi

• Web-sivuston varausjärjestelmäpalveluun liityntä

• Osallistuminen hankkeeseen sisältyviin myynti-, messu- ja seminaaritapahtumiin.

13

Yritysryhmähanke

4.1.2016 / Kivelä

Yritysryhmähanke; Kalastajan Itä-Lapin kierros

KUSTANNUKSET

2016

2017

2018

2019

1. Palkat ja Palkkiot

1 342 €

3 222 €

3 222 €

1 879 €

9 665 €

62 894 €

112 320 €

74 452 €

36 372 €

286 038 €

100 €

5 060 €

5 060 €

6 680 €

16 900 €

7 100 €

13 200 €

12 200 €

8 100 €

40 600 €

6 250 €

12 500 €

2. Ostopalvelut
3. Tilavuokrat
4. Kotimaan matkakulut
5. Ulkomaan matkat

- €

6. Muut kulut
Yhteensä

6 250 €

- €

Yhteensä

1 610 €

10 525 €

6 525 €

7 600 €

26 260 €

73 046 €

150 577 €

101 459 €

66 881 €

391 963 €

RAHOITUSSUUNNITELMA

Julkinen rahoitus

75%

293 972 €

Yritysryhmähanke

Josta EU + Valtio

100%

293 972 €

Ja kunta

0%

-€

Yksityinen rahoitusosuus

25%

97 991 €

Hankeaika 1.5.2016 – 31.12.2019

Yksityinen rahoitusosuus

97 991 €

Yrityksiä 10

Kuukausia 36

Vuosia 3

Yritys – suorarahoitusosuus 50%

48 995 €

4 890 €

136 €

1 633 €

Yritys – mainoshankinta 35%

34 297€

3 430 €

95 €

1 143 €

RYHMÄ – yhteinen mainoshankinta 15%

14 699 €

1 470 €

41 €

490 €

Yhteensä

97 991€

9 799 €

272 €

3 266 €

Euroa / yritys

Euroa / kuukausi

Euroa / vuosi
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Yritysryhmähanke

4.1.2016 / Kivelä

Yritysryhmähanke; Kalastajan Itä-Lapin kierros

Ostopalvelut - työtä

2016

2017

2018

1. Web – sivusto - markkinointialusta

11 730 €

11 854 €

2 050 €

550 €

2. Sähköisen materiaalin engl./venäjä

1 000 €

3 500 €

2 000 €

1 000 €

7 500 €

3. Some; Fb, YouTube, Twitter, Instag.

1 700 €

4 080 €

4 080 €

2 380 €

12 240 €

4. Lehdistö, mainokset, jutut

1 250 €

7 656 €

4 592 €

1 842 €

15 340 €

-

2 000 €

2 500 €

2 500 €

7 000 €

6. Messut; osasto/päivitykset

2 160 €

-

-

1 152 €

3 312 €

7. Visualisointi, mainokset ja pohj.

8 254 €

17 850 €

5 950 €

768 €

32 822 €

8. Asiantuntijapalvelu – tuotteistam.

8 100 €

13 500 €

5 400 €

-

27 000 €

9. Asiantuntijapalvelu – viestintä&ma

10 000 €

7 000 €

3 000 €

-

20 000 €

10. Myyntiedustaja

7 500 €

18 000 €

18 000 €

10 500 €

54 000 €

11. Projektipäällikkö

11 200 €

26 880 €

26 880 €

15 680 €

80 640 €

62 894 €

112 320 €

74 452 €

36 372 €

286 038 €

15 724 €

28 080 €

18 613 €

9 093 €

71 510 €

1 572€ / 786 €

2 808 € / 1 404 €

1 861 € / 931 €

909 € / 455 €

7 151 € / 3 576€

5. Radiojutut, päätapahtuman yht.

Yhteensä
25%
10

Ostopalvelut

2019

36 kk / yritys

Yhteensä
26 184 €

199€ / 100€ // kk 15

4.1.2016 / Kivelä

- Yhteistyön puute, historia

- Toimiva talvimatkailu, Infra
tunturikeskuksissa  kokemus

- Yritykset pieniä ja/tai liiketoiminta
kehittymätöntä ainakin kesämatkailun
osalta

- Paikallistuntemus mahdollistaa
yksilölliset palvelut (vrt. kausityöläiset)

- Riskinottokyky, varman päälle
pelaaminen, uuden pelko

- Yrittäjävetoisuus, joustavuus, ketteryys

Mahdollisuudet

SWOT

Heikkoudet

- Luonto, Erämaisuus, Rauha

- Katsotaan menneisyyteen ei
tulevaisuutteen

- Uuden tekniikan, digitalisaation
hyödyntäminen

Uhat

Vahvuudet

Yritysryhmähanke-Kalastajan Itä-Lappi

- Vahva luonnontuotealan osaaminen

- Kateus, epäluulo, luottamuksen puute

- Kansainväliset matkailijat

- Rovaniemen tulvasuojelu / Lapin Liitto

- Yhteistyö

- Kaivosteollisuus

- Uudet kohderyhmät: Perheet, seniorit
16

4.1.2016 / Kivelä

Kalastajan Itä-Lappi - esiselvitys
Yritysryhmähanke; 10 yrit.
Kalastajan Itä-Lapin kierros

Yleishyödyllinen;
Kalastajan Itä-Lappi

Yrityskohtaisesti
 Liiketoimintasuunnitelma, LTS
 Yritysanalyysi, nykytila
 Toimintaympäristön analyysi
 Tavoitteet ja strategia
 Toiminta- ja kehityssuunnitelma
 Tuotteistaminen, tuotteet ja palvelut
 Tuotekehitys, kanssatuottajuus,
ennakointi
 Tarinallistaminen
 Markkinointi- ja mainosmateriaali
 Visuaalinen identiteetti,
tuotteet ja palvelut;
suunnittelu ja toteutus
monimediallista, tuottavaa
sisältöä markkinointiin ja
viestintään.

Yhteisesti
 Myyntiedustaja
 Myynnin ja markkinoin rak.
asiakaslähtöisesti
 Vuorovaikutteisen
asiakaslähtöisen tiedon
tuottaminen t&k- tueksi
 Web-sivuston ja
varausjärjestelmä ylläpito
 Messut ja tapahtumat
 Opaspalvelujen järjestäminen
 Web – markkinointialusta - yritykset
 Markkinointi- ja mainonta
 Sanoma & aikakausilehdet
 Some
 Radio, TV
 Messut

Alueellisesti






Web – sivuston sisältötuotantoa
Kalastuslupapaikannus mobiiliin
Saalisilmoitus mobiiliin
Virtuaalinen kalaopas webiin
Markkinointi- ja mainonta
 Sanoma & aikakausilehdet
 Radio, TV
 Seminaarit
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Alueellisesti

Yleishyödyllinen; Kalastajan Itä-Lappi

4.1.2016 / Kivelä

• Kalastuslupapaikannus - mobiiliapplikaatio

•GPS- paikkatietoon perustuva lupapaikannus; paikantaa ja näyttään sen alueen kalastusluvan

•Android-, iOS- ja Windows Phone – laitteilla toimivat suomenkieliset applikaatiot

•Applikaatioon rekisteröityminen; etunimi, sukunimi ja sähköposti ; rek.tietojen käytön salliminen sovelluksen
käytössä
•Käyttäjä voi ostaa haluamansa luvan ja luvan voi ostaa myös toiselle nimelle

•Lupamaksu tilittyy kunkin lupa-alueen kalastusalueelle tai osakaskunnalle
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4.11.2016 / Kivelä

• Saalisilmoitus - mobiiliapplikaatio

•Kala- ja muiden saalistietojen ilmoittaminen saalisrekisteriin ja tiedon siirto web – sivustolle yleisinfoksi

•Android-, iOS- ja Windows Phone – laitteilla toimivat suomenkieliset applikaatiot

•Applikaatioon rekisteröityminen; etunimi, sukunimi ja sähköposti ; rek.tietojen käytön salliminen sovelluksen
käytössä
•Saalistiedot; paikkatieto (paikannus tai teksti), päiväys, saaliskuvan lisääminen, kalalaji, paino, pituus, pyyntiväline ja
saaliin käsittely (otettu saaliiksi / vapautettu)
•Toiminta verkottomassa tilassa; ilmoitukset tallennetaan väliaikaisesti mobiililaitteeseen, josta siirto tietokantaan
heti, kun datasiirtoyhteydet sallivat
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• Virtuaalinen kalaopas webiin
• ”Ylä-Kemijoen kalojen pyynnin koko historia kivikaudelta lohen paluuseen.” Matkailukalastajan kohtauspaikka! Opas
auttaa myös alueellisessa identiteettityössä, joka on tärkeä talouden kehitykselle!
•Biologiaa, käyttäytymisetymologiaa, genetiikka, kalanpyyntiä, pyyntivälineitä ja luonnontuotteita – matkailukalastusta!
• Virtuaalista kalastusopasta tehdään koko ajan kolmen vuoden aikana. Oppaaseen versioidaan ja adaptoidaan kaikki
jutut, jotka levitetään ensin perinteisessä mediassa. Mediajulkisuus muodostaa johdinaidan, siulan, joka johdattaa
asiakkaat Itä-Lapin kalastussivuille ja virtuaalioppaaseen. Sen lisäksi virtuaaliopas tarvitsee kokoavia artikkeleita,
katsauksia ja kuvia.
• 1. vuosi, Itä-Lapin kalapaikat, yrittäjien tuotteet ja palvelut
• 2. vuosi, kalastus elinkeinona ja harrastuksena (kalan merkitys, välineet, luvat, elvytys,…), kaikki kalalajit, niiden
käsittely ja valmistus ruoaksi
• 3.vuosi, Pyytäjät, perinne ja historia (kalatarinat ja valheet) uskomukset, kalataiat ja veden väki
• Opas sisältää tekstiä, ääntä, valokuvia, piirroksia ja videoita. Opas elää koko ajan ja seuraa Itä-Lapin kahdeksaa
vuodenaikaa, tuotekehitystä, matkailun ympärivuotisuutta. Siksi sitä pitää päivittää aikataulujen, tuotteiden,
tapahtumien, yritysvideoiden ja yritystietojen osalta lähes viikoittain.
• Virtuaaliopas tarvitsee tehokkaan tiedotus- ja markkinointikampanjan, jotta asiakkaat löytävät sen ja oppivat
käyttämään opasta suunnitelleen tulevia matkoja.
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4.1.2016 / Kivelä

2.4-2.28

Jatkuvan tiedottamisen periaate; journalistinen & kaupallinen viestintä
Journalistinen; toimitetut jutut ja artikkelit valmiina aineistona medialle
•2.20 Lehdistötiedote, taustateksti ja uutissähke tai -syöttö 1-3kpl/v
•2.21 Kuvareportaasi harraste/aikakausilehteen (6000-10 000 merkkiä=2-3 aukeamaa - 1-3kpl/v
•2.22 Lehtiartikkelit, lyhyt (1300-3000merkkiä), pitkä(3000-4000merkkiä) 1-3kpl/v
•2.24 Radiojutut ajankohtaistapahtumista
•2.25 Radio-ohjelmasarja á 10 min / 28kpl

Kaupallinen; mainokset ja painotuotteet, ostetut mainokset lehtiin toimitettujen juttujen yhteyteen
•2.15-16 Tabloid-lehti, 4/8 sivua
•2.17 Harraste/aikakausilehdet 3kpl mainos 1/vuosi – koko ¼ sivu
•2.19 Seminaarimainonta sanomalehdessä 2x150ppm; 4x 2 lehteä
•2.28 Lehdistötiedote, taustateksti, radiojuttu, valokuva lyhyt artikkeli, 1 ison(pää) tapahtuman yhteydessä/v
•2.10 Valokuvat

Ennakkomarkkinointi
&
Tapahtuma
&
Jälkimarkkinointi
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Alueellisesti

KUSTANNUKSET

Yleishyödyllinen; Kalastajan Itä-Lappi
2016

1. Palkat ja Palkkiot
2. Ostopalvelut
3. Tilavuokrat
4. Kotimaan matkakulut
5. Ulkomaan matkat
6. Muut kulut
Yhteensä

4.1.2016 / Kivelä

2017

2018

2019

Yhteensä

666 €

1 598 €

1 598 €

932 €

4 795 €

17 610 €

30 904 €

25 084 €

21 630 €

95 228 €

100 €

200 €

200 €

200 €

700 €

1 150 €

2 300 €

2 300 €

1 400 €

7 150 €

-

-

-

-

-

350 €

5 075 €

5 825 €

9 225 €

20 475 €

19 876 €

40 077 €

35 007 €

33 387 €

128 348 €

RAHOITUSSUUNNITELMA

Julkinen rahoitus

100%

128 348 €

Yleishyödyllinen alueellinen hanke; Kalastajan Itä-Lappi

Josta EU + Valtio

100%

128 348 €

0%

-€

Hankeaika 1.8.2016 – 31.7.2019

Ja kunta
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Yleishyödyllinen hanke - Kalastajan Itä-Lappi

- Luonto, Erämaisuus, Rauha

-Elinkeinostrategia keskittynyt teollisuuden
kehittämiseen

- Toimiva talvimatkailu, Infra
tunturikeskuksissa
- Paikalliset ihmisten vieraanvaraisuus
- Näytöt Naruskajärvi / Savukoski

- Rahaa ei ole laittaa markkinointiin
riittävästi tahi ymmärrys myynti- ja
markkinoinnin tärkeydestä puuttuu
- Itä-Lapin imago

- Kesä, Luoto
- Perheet ja Seniorit

- Yritysmatkailijat
- Kansainväliset matkailijat
- Yhteistyö

- Rovaniemen tulvasuojelu / Lapin Liitto

Uhat

Mahdollisuudet

SWOT

Heikkoudet

- Matkailua ja palvelutaloutta ei nähdä
oikeana elinkeinona

Vahvuudet

- Loistava erähistoriallinen perinne, josta
”ammentaa”

- Kaivosteollisuus

- Kalakantojen hoito, ylisiirrot
23
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Kalastajan Itä-Lapin kierros & Kalastajan Itä-Lappi
Yritysryhmähanke 10 yrit;
Kalastajan Itä-Lapin kierros

Yrityskohtaisesti

Yleishyödyllinen;
Kalastajan Itä-Lappi
Alueellisesti

Yhteisesti

 Lisätä yritysten välistä
yhteistyötä
 Parantaa yrityskohtaisesti palvelu- ja
tuoterakenteita –
tuotteistaminen
asiakasnäkökulmasta,
kanssatuottajuus
 Innostaa ja kannustaa
kehittämiseen ja
ammattimaiseen
tulokselliseen
yrittäjyyteen, lisätä
yritysten liikevaihtoa ja
–voittoa
 Digitaalisen median
hyödyntäminen ja
palvelujen tuottam.

391 963 €

 Nostaa Itä-Lapin
matkailukalas
viestinnällisesti aivan
uudelle tasolle.
 Lisätä alueen
tunnettavuutta
oivallisena
matkailukalastuskohteena
 Tuottaa digitaalista
palvelua kalapaikoista,
kalastusluvista ja
saalisinfosta mobiiiliapplikaatiot

128 348 €

391 963 €

128 348 €

Tuki 75%

293 972 €

Tuki 100%

128 348 €

25%

97 991 €

0%

-

Yritys (10)

9 799 €

-

-

36 kk

272 €

-
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Kalastajan Itä-Lappi -esiselvitystyön aikana haastatellut yrittäjät, jotka ovat tai aikovat olla mukana
kalastusmatkailussa
Marko Rautaparta, Rautaparta Oy, Kemijärvi
Eero Fisk, Kairankutsu Tmi, Pelkosenniemi
Antti Keskitalo, Luky Ranche, Pelkoseniemi
Juhani Korpela, Jänkäkoira Tmi, Kemijärvi
Helena Peltoniemi, Kemihaaran Loma, Savukoski
Seija Niemaier, Tulppion Majat Ky, Savukoski
Pentti Jokiperä, Joosulan Loma, Savukoski
Kari Kilpimaa, Korvatunturimaan osuuskunta, Savukoski
Reijo Iivari, Kolaextreme Oy, Salla
Kyösti Virkkula, Sallatunturin tuvat Oy, Salla
Jukka Hirvonen, Kairijoen Eräkeskus Oy, Savukoski
Niko Lakela, Samperin Savotta Oy, Savukoski
Kari Lukkarinen, Urheilu-Sivakka ky, Kemijärvi
Leo Korhonen, erä- ja kalastusopaspalvelut, Kemijärvi

KALASTAJAN AARREAITTA

Kalastajan
Itä-Lappi

Kemijärvi Pelkosenniemi Salla Savukoski

Lohta ja isoa taimenta Ylä-Kemiltä,
Kemijärvestä haukea, kuhaa ja muikkua
Saalisvarmuus paranee Itä-Lapissa.
Juhannuksena 2015 Savukosken yläpuolisiin
koskiin tuotiin 120 merilohta, jotka
painavat keskimäärin kahdeksan kiloa.
Tästä syntyy Kemijoen lohen uusi suku.
Sallan Naruskajärveen ja Savukosken
yläpuolisen Kemijoen koskiin on vuosien ajan
siirretty 3000 pyyntikokoista taimenta. Pari
vuotta sitten eteläsuomalainen kalastusmatkailija
sai Naruskajärvestä seitsemän kilon taimenen.

Kemijärven yläpuolella on satoja harri
nivoja, hauen paistekaislikoita, ahvenpoukamia
ja syrjäisiä tammukkapuroja. Ja Kemijärven
suurelta selältä saa muikkua ja kuhaa.
Tarunhohtoisilla Ylä-Kemin vesillä saatiin
ennen muinoin valtavia kalansaaliita ja tilanne
palaa entiselleen. Tänä kesänä Itä-Lapissa vie
tettiin historiallisia hetkiä, kun lohi palasi kotiin.

Koko perheen kesäloma
Perheen loma onnistuu sitä paremmin, mitä enemmän
lapsilla on tekemistä.
Vanha luontaistalous elää vahvana Itä-Lapissa.
Lehmät, hevoset ja lampaat laiduntavat jokivarsien
niityillä. Porot palkivat erämaassa. Niitä näkee, kun
heinäkuussa vasat korvamerkitään emonsa mukaan.
Jokaisessa maaseudun talossa on koiria ja joissakin
taloissa husky-tarhoja. Koirat viettävät kesälomaa ja
niillä on aikaa leikkiä lasten kanssa.
Lapset eivät vaadi disneylandeja. Kivat pihaleikit
riittävät heille ja varttuneempi ohjaaja, joka kutsuu lapset
koolle ja laittaa leikit käyntiin. Itä-Lapissa voi vaeltaa
tunturissa merkityillä reiteillä, marjastaa, onkia, silittää
koiria, ruokkia kotieläimiä, pilkkiä, hiihtää, laskea
pulkkamäkeä, meloa ja soutaa joella ja järvellä, paistaa
makkaraa nuotiolla, nukkua keskikesän yönä teltassa
tai rankisessa ja kuunnella yölintujen konserttia.

Itälappilaista hyvinvointimatkailua
Suomessa on kohta miljoona eläkeläistä ja länsimailla kymmeniä
miljoonia. He eivät muuta elämäntapaansa jäädessään eläkkeelle
vaan alkavat toteuttaa niitä unelmia, mitä eivät ehtineet toteuttaa
työelämässä. He ovat hyväkuntoisia ja rikkaita. He matkustavat ja
käyttävät runsaasti rahaa viihtymiseen ja hyvinvointiin, laaduk
kaisiin palveluihin ja luonnonmukaisiin hoitoihin.

Nykyajan harmaat pantterit arvostavat työtä, osaamista, puhtautta,
aitoutta, luonnon rauhaa, lapsia ja Lappia. Hän haluaa Lapista
puhdasta luontoa, rauhaa ja hiljaisuutta, lähi- ja luomuruokaa sekä
ohjattua liikuntaa luonnon helmassa. Juuri näitä asioita Itä-Lapissa
on yltäkylläisesti.
Pitkän tunturivaelluksen kruunaa ilta savusaunan hautovissa
löylyissä. Itälappilainen keittiö muistuttaa muuta lappilaista
perinneruokaa mutta Keminjoen latvavesillä syödään paljon
kalaa, metsänriistaa ja poroa.

Tarinankertojien maata
Samuli Paulaharju teki kymmenen teosta Lapista.
Hän piti Itä-Lapin teosta, Sompiota, päätyönään.
Se on mestariteos, joka kertoo muinaisen Itä-Lapin
korpien elämästä, vähäväkisestä kansasta, kertojista,
jumalanilmoista, loitsuista, kalansaaliista, eränkävijöistä, liikkuvista metsistä, maanalaisesta väestä,…
Vaikka vanhassa Sompiossa ”kaikk´on kuolheet”,
tarinaperinne elää kylissä. Itälappilaiset ihmiset muistavat vanhoja asioita sukupolvien päähän, heillä on
sana hallussa ja koko ajan he sepittävät uuttaa legendaa. Itälappalaiset ovat Lapin savolaisia vääräleukoja.

Kalastajan Itä-Lappi -hanke
Kuntayhtymän toimeksiannolla selvitellään neljän
kunnan alueelta Itä-Lapin kalastusmatkailun ja sen
edellytysten kehittämis- ja investointitarpeet yhteiseksi toimenpideohjelmaksi vuosille 2016 – 2019.

Ota yhteyttä yrittäjä!
Yritykset, jotka haluavat lisätä kalastumatkailusta
saatavaa tuloa ja työllisyyttä, ottakaa yhteyttä:
Kari Kivelä
p. 0400 580109,
kari.kivela@inststo-tuotantoprosessi.fi

Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin
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Kalastajan Itä-Lappi -esiselvitystyön aikana tärkeimmät työtä eteenpäin vievät tapaamiset ja
hankeinfot sekä pidetyt puheenvuorot seminaareissa
pvm
20.5.2015

paikka
Pyhätunturi, Naava

kuulijat
Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus

20.5.2015

Pyhäjärvi, Pelkosenniemi

Pekka Orava, Oravan ranta

26.5.2015

Salla, kunnanvirasto

Itä-Lapin matkailuyhdistykset ja elinkeinotiimit

26.5.2015

Savukoski, kunnanvirasto

Kunnanhallitus

28.5.2015

Savukoski, Kylätalo

Leaderin järjestämä yleinen info hankerahoituksista

3.6.2015

Rovaniemi, Kemijoki Oy

Timonen, Huttula, Zitting & knit

3.6.2015

Rovaniemi, AMK/MTI

Mirva Tapaninen & knit

4.6.2015

Rovaniemi, ELY-keskus

Moilanen Heikki

9.6.2015

Kemijärvi, kuntayhtymä

Hankkeen ohjausryhmä; Liekonen, Hirvonen, Summanen & knit

13.6.2015

Savukoski,
kalastuskauden avajaiset

Eeva-Maria Maijala ja muu avajaisyleisö

5.8.2015

Erä-lehti,
puh.haastattelu

Heikki Viitanen

7.8.2015

Kemijärvi, Sipovaara

Marko Rautaparta, Rautaparta Oy

7.8.2015

Pyhätunturi, Naava

Eero Fisk, Kairankutsu ja Antti Keskitalo, Lucky Ranche

7.8.2015

Kemijärvi, Vuostimo

Juhani Korpela, Jänkäkoira

18.8.2015

Kemijärvi

Rautaparta Marko

19.8.2015

Kemijärvi

Jari Polvi, Ilkka Iso-Heiko sekä Ryhänen Aila

20.8.2015

Savukoski, Kemihaara

Helena Peltoniemi, Kemihaaran Loma

20.8.2015

Savukoski, Tulppio

Seija Niemaier, Tulppion Majat

20.8.2015

Savukoski, Joosula

Pentti Jokiperä, Loma Joosula ja Kari Kilpimaa, Korvatunturinmaa osuusk

27.8.2015

Salla, Kolaextreme

Reijo Iivari, Kolaextreme

27.8.2015

Salla, matkailutoimi

Heli Karjalainen

28.8.2015

Salla, Sallatunturin tuvat

Kyösti Virkkula, Sallatunturin tuvat

28.8.2015

Salla, Hautajärvi

Hautajärven luontokeskus, virkailija, nimi?

3.9.2015

Pelkosenniemi, PLL ry

Annika Kostamo

3.9.2015

Pelkosenniemi, Pyhäjärvi

Pekka Orava

4.9.2015

Pelkosenniemi,
kunnanvirasto

Mika Tenhunen ja Pertti Severinkangas

4.9.2015

Sodankylä, Luosto

Jukka Hirvonen, Kairijoen Eräkeskus Oy

9.9.2015

Rovaniemi, Metsähallitus

Jyrki Satta ja Tapani Partanen

9.9.2015

Rovaniemi, YLE –
radiohaastattelu

Jarmo Siivikko, Lapin radion kuuntelijat

9.9.2015

Pyhätunturi, Naava

Anu Summanen

9.9.2015

Pyhätunturi, Lomakeskus
Luppo

Jouni Tervo; Lomakeskus Luppo ja Tapani Niemi

10.9.2015

Pyhäjärvi,
yleisötapahtuma

yrittäjät kutsuttuna nuotanvetotapahtuman jälk. infoon

10.9.2015

Savukoski, Samperin
Savotta

Niko Lakela, Samperin Savotta Oy

11.9.2015

Savukoski, Karijoen
Eräkeskus

Jukka Hirvonen

11.9.2015

Savukoski, Tanhua

Tiina Kärja-Lahdensuu, Pentti Lahdensuu, Osmo Kammonen
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11.9.2015

Pelkosenniemi, Pyhäjärvi

Pekka Orava

16.9.2015

Kemijärvi, kunnanvirasto

Soile Matero

16.9.2015

Kemijärvi, Mestari kievari

Kaija Saariniemi, Mestarin Kievari

16.9.2015

Kemijärvi, Uittopirtti

World cafe seminaari, seminaaripuheenvuoro

21.9.2015

Rovaniemi, Ely-keskus

hankeinfoa

21.9.2015

Kemijärvi, Mestarin
kievari

Kemijärven Rotary klubin hallitus

21.9.2015

Kemijärvi, Pöyliöjärvi

Kari Lukkarinen, Urheilu-Sivakka ky

2.10.2015

Kemijärvi, Mestarin
kievari

Johanna Korkeaoja, Kaija Saariniemi, Arctic 8 Seasons Oy ja Tapani
Niemi

8.10.2015

Kemijärvi, mestarin
kievari

Yritysryhmähankkeen info; Rautaparta, Korhonen, Lukkarinen, Korpela,
Korkeaoja, Niemi

8.10.2015

Savukoski, Joosula

Yritysryhmähankkeen info; Jokiperä, Mulari

9.10.2015

Salla, Sallatunturin tuvat

Yritysryhmähankkeen info; Virkkula ja Iivari

12.10.2015

Salla, kunnanvirasto

Yritysryhmähankkeen info; Mikko Niemelä

12.10.2015

Pyhätunturi, Naava

Yritysryhmähankkeen info; Eero Fisk

12.10.2015

Savukoski, Samperin
Savotta

Yritysryhmähankkeen info; Niko Lakela

13.10.2015

Oulu, Gasworks Oy

Markku Päätalo

14.10.2015

Oulu, Vitilumi Oy

Kimmo Ukonsaari & knit

29.10.2015

Kemijärvi, Heralampi

Yritysryhmähankkeen info; kuntayhtymän hallitus

29.10.2015

Sodankylä, Luosto

Yritysryhmähankkeen info; Jukka Hirvonen

30.10.2015

Rovaniemi, AMK/MTI

Yritysryhmähankkeen info; Mirva Tapaninen & knit

4.11.2015

Tornio, PpO, Joentalo

Lohi- ja vesiparlamentti Torniossa; seminaaripuheenvuoro

11.11.2015

Kittilä, Levi

Lapin kalatalouspäivillä seminaaripuheenvuoro ja
sidosryhmätapaamiset

12.11.2015

Pelkosenniemi, PLL ry

Annika Kostamo

13.11.2015

Pyhätunturi, Luppo

Tervo Jouni ja kalastusosakaskunnan hallitus

16.11.2015

Kemijärvi, kaupungin
virasto

Yritysryhmähankkeen info; Jari Polvi

16.11.2015

Kemijärvi, Kiehispirtti

Yritysryhmähankkeen info; Talvensaari, Rautaparta, Korhonen, Fisk,
Jokiperä, Haikonen Toni

18.11.2015

Oulu

Niemi Tapani

23.11.2015

Oulu, Vitilumi Oy

Kimmo Ukonsaari & knit

24.11.2015

Rovaniemi, AMK/MTI

Mirva Tapaninen & knit

25.11.2015

Rovaniemi, Proinno
desing

Nina Lappalainen

25.11.2015

Savukoski, Joosula

Kalastajan Savukoski ryn hallitus

26.11.2015

Kemijärvi, Mestarin
kievari

Yritysryhmähankkeen info; Johanna Korkeaoja

26.11.2015

Kemijärvi, kaupungin
virasto

Yritysryhmähankkeen info; Jari Polvi – hallintokustannukset

3.12.2015

Helsinki, Eduskunta

Markus Mustajärvi, Eeva-Maria Maijala, Eero Lehti sekä Kemijoki Oy;
Timonen, Huttula sekä Savukoskelta Mulari Antti ja Savukoski

3.12.2015

Helsinki, Kalanet Oy

Kinnunen Matti ja Pekka Heija

4.12.2015

Helsinki, Ulkoministeriö

Birgit Autere, Anu Apo sekä osasto Saun miehet Mulari ja Savukoski

16.12.2015

Salla, Sallatunturin tuvat

Yritysryhmähankkeen info; Virkkula ja Iivari
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16.12.2015

Sodankylä, Luosto

Yritysryhmähankkeen info; Hirvonen

17.12.2015

Kemijärvi, Kiehispirtti

Yritysryhmähankkeen info; Rautaparta, Jokiperä, Lakela, Fisk,
Lukkarinen, Korpela, Korhonen, Matero, Iso-Heiko, Polvi ja Ryhänen

18.12.2015

Rovaniemi, Ely-keskus

Yritysryhmähankkeen info; Harju Eija ja Moilanen Heikki

