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HANKKEEN TAUSTAA
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Paikallisen kalan tuottama lisäarvo alueelle on monimerkityksellinen ja arvokas, niin ravintona kuin matkailullisestikin 

hyödynnettynä. Matkailu on merkittävä toimiala Suomessa ja toiseksi suurin ala palveluviennissä. Vuonna 2019 

Kainuussa rekisteröityjä yöpymisiä kirjattiin yhteensä 992 435, joista kotimaisia oli 894 046 ja kansainvälisiä 98 389. 

Tilastokeskuksen vuoden 2019 vahvistettujen tilastojen valossa Vuokatissa, Sotkamon kunnassa, yöpymisvuorokausia 

oli yhteensä 764 581. Tämä tarkoittaa erittäin hyvää kysyntälähtöistä tarvetta paikalliselle kalalle, siitä hyödynnetyil le 

ja valmistetuille aterioille sekä matkailutuotteille ja tapahtumille.

Parasta paikallisesta kalasta-hanke tukee paikallisen kalan monikäyttömahdollisuuksia, liiketoiminta -mahdollisuuksien 

lisäämistä sekä paikallista yritys - ja oppilaitosyhteistyötä. Elintarvike- ja matkailusektoril la on monia yhtymäkohtia, 

jolloin yhteistyöhön panostamalla voidaan löytää uusia liiketoiminta -mahdollisuuksia menekin edistämiseen ja alueen 

kokonaisvaltaiseen kehittämiseen lähikala -teeman ympärillä.

Hankkeen päätoteuttajana on ollut Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy (KAMK), jolla pitkä kokemus maaseudun ja 

matkailun kehittämishanketoiminnasta. Hanketta on rahoittanut Euroopan meri - ja kalatalousrahaston Kainuun ja 

Koillismaan Kalaleader 100 % tukiprosentilla (art. 63 paikalliset kehittämishankkeet), jonka Lapin ELY-keskus on 

myöntänyt.

Hankkeen alkuperäinen toteutusaika oli 1.1.2021 –31.12.2021 (12 kk), johon haettiin jatkoaikaa 31.8.2022 saakka. 

Perusteluina jatkoajalle olivat hankkeen käynnistymisen viivästyminen sekä mahdollisuus toteuttaa tuotetestaus 

talvikalastuksen osalta. Jatkoaikahakemus hyväksyttiin.



HANKKEEN TAUSTAA
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Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on hankkeen kohdealueena Sotkamossa toimivat matkailu -, elämys-, 

ruokamatkailu- ja ohjelmapalveluyritykset yhdessä sisävesikalastus-, jalostus- ja kalanviljely sisävesissä yritysten 

kanssa. Soveltuvin osin toimenpiteitä laajennetaan myös Sotkamon lähialueille, etenkin parhaan yhteistyön sekä 

lisäarvon tuottamiseksi. Toimenpiteiden kohderyhminä ovat myös paikalliset asukkaat ja kotimaan (sekä 

kansainväliset) matkailijat. Hyödynsaajina ovat myös Kajaanin Ammattikorkeakoulun opiskelijat, jotka pääsevät 

mahdollisuuksien mukaan oppimaan eri työpaketeissa käytännön tehtäviä, etenkin palvelumuotoilun ja markkinoinnin 

osa-alueilta.

Hankkeessa kehitettiin erityisesti paikallista kalaa hyödyntäviä ja kestävää kasvua sekä ympärivuotisuutta lisääviä 

ruoka-, elämys- ja matkailutuotteita sekä tapahtumia, toimijoiden yhteistyötä unohtamatta. Paikallisen kalan 

hyödyntäminen toimii osaltaan kestävän kehityksen vauhdittajana ja kestävän kehityksen periaatteet on huomioitu 

hankkeen ajattelutavassa. Kestävän kehityksen näkökulmasta ympärivuotisuus on tärkeää matkailualueilla. 

Vastuullinen toimintatapa on matkailuyrityksille jatkossa yhä tärkeämpi, kannattavampi ja kilpailukykyisempi tapa 

toimia. Tämän lisäksi kohdeasiakkaiden mieleen saadaan luotua positiivista kuvaa tuotteista ja tapahtumista sekä 

matkailudestinaatiosta hankkeen tuotoksien avulla.



HANKKEEN TAVOITTEET

Parasta paikallisesta kalasta -hankkeen tavoitteena oli palvelumuotoilun ja tuotetestauksen avulla kehittää/uudistaa 

paikallista kalaa hyödyntäviä ruoka-, elämys- ja ohjelmapalvelutuotteita sekä tilaisuuksia. Tällä toimenpiteellä oli 

tavoitteena lisätä lähikalan merkitystä ja määrää matkailu- ja tuotetarjonnassa kotimaisille ja kansainvälisil le 

kohdemarkkinoille. Tavoitteena oli myös tuottaa digitaalista materiaalia matkailu- ja tapahtumamarkkinoinnin tueksi 

ja edistää alueellista yhteistyötä lähikalan koko arvoketjussa.

Hankkeen tavoitteita ovat:

1. Palvelumuotoilla ja testata uusia paikallista kalaa hyödyntäviä matkailutuotteita sekä tapahtumia

2. Tuottaa digitaalista materiaalia matkailu- ja tapahtumamarkkinoinnin tueksi

3. Tuottaa paikallisesta kalasta saatavaa lisäarvoa (ml. matkailukysyntä) alueelle

4. Edistää alueellista yhteistyötä lähikalan koko arvoketjussa
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Parasta paikallisesta kalasta-hankkeen toimenpiteinä olivat

• Palvelumuotoilulla uusia tuotteita ja tapahtumia (TP 1)

• Tuotetestaus (TP 2)

• Digitaaliset materiaalit (TP 3)

• Markkinointi ja viestintä (TP 4)

• Tietojen levitys (TP 5)



TP 1
PALVELUMUOTOILULLA UUSIA 

TUOTTEITA JA TAPAHTUMIA



TAVOITE:
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• Tavoitteena uudistaa ja/tai kehittää yhteensä kuusi (6) paikallista kalaa hyödyntävää ruoka -, elämys- ja ohjelmapalvelutuotetta 

joko kotimaisille ja/tai kansainvälisil le asiakkaille

TUOTTEET:

Tavoitteena kasvattaa matkailuyritysten sekä alueen toimijoiden kiinnostus ja mahdollisuudet lähikalaan liittyvään ruokamatka ilu-

sekä ohjelmapalvelutuotteiden kehittämiseen matkailutuotteiksi. Palvelumuotoilun avulla kasvatetaan mahdollisuuksia ja kehitetään 

uusia paikallista kalaa hyödyntäviä ruoka - ja elämysmatkailu-sekä ohjelmapalvelutuotteita. Suunnittelussa keskeisenä tavoitteena on 

palvelukokemuksen käyttäjälähtöinen suunnittelu niin, että ko. palvelu vastaa käyttäjien tarpeita kuin palvelun tarjoajan 

liiketoiminnallisia tavoitteita.
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• Tavoitteena uudistaa ja kehittää yhteensä kolme (3) tapahtumaa, tilaisuutta tai teemaviikkoa, jotka jäävät alueelle ja yritys ten

hyödynnettäviksi myös hankkeen jälkeen.

• Toimenpiteen tehtävänä on lisätä lähikalan merkitystä ja määrää matkailu - ja tapahtumatuotetarjonnassa kotimaisille 

kohdemarkkinoille. Kehitystyössä huomioidaan myös kansainväliset kohdeasiakkaat myöhempää kv -markkinointia ajatellen.

• Tapahtumien keskiössä on paikallinen kala, mahdollisuuksien ja saatavuuden mukaan pyritään tuomaan esille uudet sekä ei -niin-

tunnetut/hyödynnetyt kalalajit.

• Toimenpiteet lisäävät yritysten liiketoimintamahdollisuuksia ja mahdollistavat matkailukysynnän kasvua, tuoden myös lisäarvoa

paikallisille asukkaille ja kuntalaisil le. Tuotteilla/tapahtumilla on suuri merkitys kausivaihteluiden ( high/low seasons) tasaamiseen 

ja ympärivuotiseen tarjontaan. 

TAPAHTUMAT:

TULOS:

Tuotteet ja tapahtumat lisäävät mahdollisuuksia paikallisen kalan hyödyntämisestä ja kestävästä lisäämisessä. Tuloksena Vuoka tin

matkailualueen matkailutuote- ja tapahtumatarjonta kasvaa kotimaisille kuin kv -matkailijoillekin. Tarjonta hyödyttää myös 

paikallisia asukkaita ja nostaa lähikalan merkitystä alueella. Yhteistyömahdollisuudet kasvattavat alueen aineetonta pääomaa.



TP 1: Palvelumuotoilulla uusia tuotteita/tapahtumia

• 7.4.21 järjestettiin yhteinen ideointipalaveri eri alueellisten toimijoiden kanssa.

• Hanke toteutti benchmarkkausta kotimaisilla markkinoilla jo olemassa olevista tuotteista kalastusmatkailuun liittyen

• Yhteisen ideoinnin ja benchmarkkauksen tueksi haluttiin myös matkailijoiden näkemyksiä, joten laadittiin kaksi (2) 
verkkokyselyä asiakasymmärryksen laajentamiseksi.

• Vastausten keräysaika  oli 26.4. – 2.5.21

• Verkkokyselyt jaettiin FB:ssä kuudessa (6) eri kotimaan matkailuun kohdennetulla sivustolla

• ”Kotimaan matkakohteena Vuokatti/Sotkamo” 99 vastausta

• ”Kalastuspalvelut vapaa-ajan kalastajille” 139 vastausta

• Verkkokyselyn tulokset analysoitiin ja niiden pohjalta luotiin asiakaspersoonia. Asiakaspersoonan 
tarkoituksena on luoda parempaa yhteysymmärrystä asiakkaasta. Asiakaspersoona kulkee mukana 
muotoiluprojektissa edustaen asiakkaan maailmaa ja pitäen huolen, että asiakas muistetaan huomioida 
kehittämisessä. 

• 3 matkailijapersoonaa

• 2 kalastajapersoonaa

• Ideoinnissa, kyselyiden laatimisessa ja asiakaspersoonien luomisessa mukana KAMKn restonomiopiskelija

• Kartoitusten, verkkokyselyiden sekä asiakaspersoonien pohjalta luotiin kehitetyistä/uudistetuista tuotteista ja 
tapahtumista mainoksia Canva-ohjelmaa hyödyntäen. Mainosten tarkoituksena oli havainnollistaa 
tuotteiden/tapahtumien keskeistä sisältöä.



TP 1: Palvelumuotoilulla uusia tuotteita/tapahtumia

• Asiakaspersoonat:



TP 1: Palvelumuotoilulla uusia tuotteita/tapahtumia

TUOTOKSET (mainokset):



TP 1: Palvelumuotoilulla uusia tuotteita/tapahtumia

TUOTOKSET (mainokset):



TP 1: Palvelumuotoilulla uusia tuotteita/tapahtumia

TUOTOKSET (mainokset):



TP 2
TUOTETESTAUS



TAVOITE:
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Tuotetestataan soveltuvimmat sekä kv-kypsimmät matkailutuotteet testaukseen soveltuvilla kohderyhmillä. Ensisijaisesti tavoittee na 

on testata tuotteet ja kokonaistuotepaketit kansainvälisil lä matkanjärjestäjil lä, tukkukauppiailla ja heidän agenteillaan, 

matkatoimistojen edustajilla tai median edustajilla tai vastaavilla.

Testaajat antavat palautteen, joka analysoidaan ja hyödynnetään jatkokehitystyössä. 

TUOTETESTAUS:

Työpaketissa 1 kehitettyjen, kohderyhmien (kotimaa ja/tai KV) kannalta parhaiten soveltuvien tuotteiden tuotetestaus. 

Tuotetestauksessa etsitään (kv-)kypsille matkailutuotteil le ja tuotepaketeille soveltuva testausryhmä, jonka myötä 

tuotekokonaisuudesta saadaan palaute tuotteen jatkokehitystyölle. Tavoitteena lähikalan käytön kestävä lisääminen. 

TULOS:

Toteutettu analyysi ja kooste tuotetestauksesta sisältäen jatkokehitystoimet



TP 2: Tuotetestaus

• 1. tuotetestaus toteutettiin Vuokatissa 15.1.2022

• Talvikalastus: Pilkkiminen liveluotainta hyödyntäen

• Osallistujina oli yhdeksän (9) kv-matkanjärjestäjää

(Saksa, Ranska, Viro, Iso-Britannia, Tanska, ”Suomi”)

• Yhteistyö ”Vuokatin KV-kasvun kehittäminen” –hankkeen kanssa / Pre Tour

• 2. tuotetestaus toteutettiin Sotkamossa/Vuokatissa 13.6.2022

• Kesäkalastus: Opastettu jigikalastus + saaliiksi saadun kalan valmistusta (2 hlöä)

• Osallistujina kaksi alueellista matkailuasiantuntijaa



TP 2: Tuotetestaus

1. tuotetestaus

pilkkiminen liveluotainta 
hyödyntäen

15.1.22

• Kokoontuminen Safari Centerillä, josta 

varusteet & alkuopastus

• Siirtyminen Särkiselle

• Oppaan ohjeistus & pilkkiminen

• Lämmintä purtavaa/juotavaa 

Vuokatinhovin kammilla (mahdollisuus 

myös lämmittelyyn)

• Siirtyminen takaisin Safari Centerille

• Kesto n. 2 tuntia



TP 2: Tuotetestaus(1) / kv-matkanjärjestäjien palautteet

• Matkailijan voidaan olettaa olevan kiinnostunut pilkkimisestä. Osa kyselee kalastusmahdollisuuksista.

• Pilkkiminen oli helppoa ja kevyttä talviaktiviteettia. Koettiin erilaiseksi.

• Osallistujista 1 pilkkinyt aiemmin, muille kokemus oli uusi.

• Pääosin perheiden, ryhmien ja yritysten uskotaan kiinnostuvan kyseisestä aktiviteetista. Myös lapsista koostuvat ryhmät.

• Pilkkimisen kesto hyvä n. 1–2h. Kalastusta max. 1h + mahdollisuus lämmittelyyn.

• Osallistujat pitivät pienen purtavan tarjoamisesta sisätiloissa. Uskoivat matkailijoiden pitävän myös.

• Esim. kalakeiton/grillimakkaroiden tarjoaminen hyvä idea.

• Hinta-arvio ryhmille 30–50 €/hlö, sis. aktiviteetin + pienen purtavan.

• Pilkkiminen esim. moottorikelkkasafarin/lumikenkäilyn yhteydessä mielenkiintoinen/hyvä ajatus. Ns. 2 aktiviteettia yhdessä.

• Kalasaaliiden valmistaminen yhdessä tai ainakin opastusta omatoimiseen valmistukseen esim. kalastuksen jälkeen.

• Teltasta käsin pilkkiminen. Sääolot eivät vaikuta niin paljon. Pimeän aikaan esim. teltassa jakoi mielipiteitä (n. 50 % +/-). 
Kannattavien mielestä kokemus matkailijalle erilainen, varsinkin sään ollessa kirkas. Mahdollisuus tähtien, täyden kuun ja 
revontulien näkemiseen kiinnostaa. Ajatusta vastustavat pohtivat mm. riittävän valaistuksen järjestämistä pimeän aikaan tai 
ajatus ei muutoin kiinnostava.

• Tarinaa/kerrontaa kaloista sekä kyseisestä kalastusmenetelmästä. Näiden jakaminen huumorilla ”höystettynä” 
mielenkiintoista kuultavaa osallistujien mielestä.

• Lisäksi enemmän henk. kohtaista opastusta itse kalastusmenetelmään oppaalta.

• Mikäli sää suosii aktiviteetin aikaan, on iso plussa.



TP 2: Jatkotoimet tuotetestauksen pohjalta

• Talvikalastuksena pilkkiminen todennäköisesti uusi kokemus kv-matkailijalle jo sellaisenaan. Kotimaan matkailijalle pilkkiminen usein ennestään tuttua.

• Liveluotaimen hyödyntäminen pilkkimisen yhteydessä ”ainutlaatuista”, ja todennäköisesti uutta myös kotimaan matkailijalle. Tätä kannattaa hyödyntää.

• Ko. aktiviteetin potentiaalisin kohderyhmä vapaa-ajan/yritys- sekä muut ryhmät. Myös lapsiryhmät potentiaalinen segmentti. Lisäksi perheet, joissa vanhempien kiinnostus ei 

välttämättä kovin suuri, mutta lasten kiinnostus ja viihtyminen vaikuttavat aktiviteetin valintaan.

• Aktiviteettiin sisältyvä ”täysi ylläpito”, jossa matkailija saa tarvittavat varusteet aktiviteetin toteuttajalta. Aktiviteettiin sisältyy myös pienimuotoinen mahdollisuus ruokailuun, 

jossa tarjolla lämmintä purtavaa (+ mahdollisesti sisätilat, joissa lämmitellä samalla).

• Kuljetus pilkkipaikkaan varusteiden saamisen jälkeen?

• Sijainti lähellä → kävellen

• Sijainti kauempana → osallistujat kuljetetaan yhteiskuljetuksella

▪ kuljetukset huomioidaan hinnassa

• Ruokailun toteuttaminen vaatii etukäteen tiedon mahdollisista ruokarajoitteista, joihin reagoidaan.

• Oppaan asiantuntijuus. Opastaa osallistujia välineiden sekä kalastustavan osalta. Osa osallistujista tarvitsee enemmän aikaa perehdyttämiseen. Oppaalla rento asenne ja tuo 

mielellään ja mielenkiintoisesti tarinoita esiin pilkkimisestä (esim. omia kokemuksia/kuultuja tarinoita).

• Pilkkimisen kesto max. 2 tuntia, johon sisältyy varusteiden pukeminen, siirtyminen sekä itse pilkkiminen ja ruokailu sen yhteydessä.

• Pilkkiminen sisällytetään jonkin toisen aktiviteetin yhteyteen. Molemmissa yhdistelmäaktiviteeteissa pilkkiminen itsessään max. 1 tunti, johon sisältyy ruokailu.

• Moottorikelkkasafari; pysähdytään safarin aikana johonkin vesistöön pilkkimään. Tarjolla samalla myös lämmintä purtavaa ja juotavaa. Tarvittavat varusteet valmiina 

odottamassa jäällä?

• Lumikenkäilyn yhteyteen; reittiin sisältyy vesistöosuus, jossa pysähdytään pilkkimään. Tarvittavat varusteet odottavat jäällä. Tarjolla samalla lämmintä purtavaa ja 

juotavaa. Erillinen opas odottamassa vai pystyykö lumikenkäilyä vetävä opas ohjaamaan myös pilkkimisen?

• Teltan hyödyntäminen pilkkimiskokemuksen tarjoamisessa; valoisan/pimeän aikaan, valoisan aikaan teltassa pilkkiminen antaa hieman suojaa säältä. Erilainen kokemus. Pimeän 

aikaan myös suojaa säältä, mutta mahdollistaa myös matkailijalle sään ollessa kirkas tähtitaivaan näkemisen tai revontulet. Valaistussa teltassa pilkkiminen on erilainen kokemus.



TP 2: Tuotetestaus

2. tuotetestaus

Opastettu jigikalastus + kalan 
valmistus

13.6.22

• Kokoontuminen Sotkamon satamassa

• Vuokatti Safaris toimii kalastusretken vetäjänä

• Opastettua jigikalastusta

• Rantautuminen Vuokatin vierasvenesatamaan. 

Osallistujille tarjottu tuoretta, juuri nostettua 

kuhaa avotulella kypsennettynä.

• Paluu Sotkamon satamaan vesiteitse

• Kesto noin 4 tuntia



TP 2: Tuotetestaus(2) / matkailuasiantuntijoiden palautteet

• Matkailijan (kotimaa/kv) voisi ehdottomasti kuvitella kiinnostuvan kyseisestä aktiviteetista lomallaan

• Kyseisestä aktiviteetista voisivat kiinnostua erityisesti perheet (myös yksinhuoltajat lapsen kanssa), pienet 
kaveriporukat, pariskunnat, työporukat sekä yritykset

• Kalastusoppaan ohjaus aktiviteetin toteuttamisessa koetaan erittäin tärkeäksi; oppaan tuntemus kalavesistä, 
välineistä, kalastustavoista yms.

• Aktiviteetin kesto oli sopiva

• Matkailijan voitaisiin olettaa olevan valmis maksamaan kyseisestä aktiviteetista 150-250 €/hlö

• Aktiviteetin toteuttamisen suhteen varma mahdollisuus WC:n käyttöön rantautuessa olisi tarpeellinen 
(tuotetestauksen aikana nuotiopaikalla ei ollut tarjolla WC:tä).

• Aktiviteetin yhteydessä kalasaaliin valmistus avotulella oli loistava idea ja luonteva jatkumo

• Hyvä väylä ko. aktiviteetin tarjoamiseen matkailijalle voisivat olla toimijan omat verkkosivut, yhteistyötoiminta 
ja verkostoituminen alueen muiden toimijoiden (esim. Sotkamo/Kuhmo/Kajaani yms.) kanssa mm. suosittelu 
yms. Lisäksi aluesivut, Arctic Lakeland sekä Data Hub.

• Huomioita aktiviteetista; tuotteen laatu korkea, oppaan ammattitaito ja sosiaaliset taidot ensiarvoisen tärkeä, 
joka näkyi. Toiminta oli esimerkillistä.



TP 2: Jatkotoimet tuotetestauksen pohjalta

• Vuokatti Safariksen tarjonnassa on ollut ohjattuja kalastusretkiä jo aiemmin.

• Kesäkalastustuotteen tuotetestauksen pohjalta Vuokatti Safaris aikoo ottaa kyseisen tuotepaketin 
ohjelmistoonsa.

• Tuoreen, juuri nostetun kalan kypsentäminen asiakkaan kanssa ei ole ollut yrityksen ohjelmistossa vielä 
tähän mennessä. Yritys näkee potentiaalin kyseisessä palvelussa tarjoten asiakkaalle uniikin ja 
elämyksellisen kokemuksen.

• Yritys on investoinut liveluotaimeen, jonka avulla kalan paikantaminen on osittain erittäin tarkkaa. Yrityksellä 
on tarkoitus hyödyntää liveluotainta opastetuilla kalastusretkillä. Lisäksi Vuokatti Safariksella on suunnitelmissa 
hyödyntää liveluotainta myös mm. opastetuilla pilkkiretkillä.



TP 3 + 4
DIGITAALISET MATERIAALIT & 
MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ



TP 3 & TP 4
Digitaaliset materiaalit & Markkinointi ja viestintä

Digitaaliset materiaalit:

• Tuotetaan kohdeasiakasnäkökulmaltaan vaikuttavaa 
uutta digitaalista materiaalia tuote- ja 
tapahtumamarkkinoinnin tueksi

• Videot tukevat asiakkaan ostopäätöstä tutkitusti 
parhaiten

• Tuotetaan ostopalveluna laadukasta kuva ja/tai 
videomateriaalia hankkeessa kehitetyistä tuotteista 
markkinointiviestinnän tueksi ja eri jakelukanaviin

• Digitaaliset materiaalit jäävät alueelle ja yrityksille 
hyödynnettäviksi hankkeen jälkeen

Markkinointi ja viestintä:

• Vaikuttaja-, tuote/tapahtuma- ja digitaalisen 
markkinoinnin keinoin asiakas- ja matkailijamäärien 
kasvattaminen, paikallista kalaa hyödyntävän 
brändimielikuvan luominen ja kasvattaminen, 
tunnettuuden lisääminen sekä matkailukysynnän 
kasvattaminen

• Alueellisena kohderyhmänä lähikalatuotteista 
/tapahtumista kiinnostuneet matkailijat 
(kotimaa/KV) sekä lähikuntien paikalliset asukkaat

• Vaikuttajamarkkinointi

• Etsitään tuote/tapahtumien kannalta oikea 
vaikuttaja, jonka kautta kotimaisille 
kohdeasiakkaille/yleisölle aidosti kiinnostavaa 
sisältöä

• Vaikuttajan kanssa markkinoinnin toteutus 
digitaalisissa kanavissa 2 3



TP 3 & TP 4
Digitaaliset materiaalit & Markkinointi ja viestintä

• TP 3 ja TP 4 toteuttaminen yhdistettiin

• Hankkeen toimesta tuotettiin digitaalista materiaalia esittelyvideon merkeissä.

• Syyskuussa -21 Vuokatin/Sotkamon vesistöissä sekä Oulujärvellä kuvattiin "esittelyvideo", jossa 
vaikuttajamarkkinoija tutustuu eri kalastusmenetelmiin oppaan avustuksella.

• Videossa tuodaan aluetta ja eri kalastusmenetelmiä esiin, joihin matkailijallakin olisi mahdollista osallistua 
lomallaan, ilman ns. pohjaosaamista kalastukseen liittyen.

• Kuvauksen/editoinnin tuotti Fade Creative, joka voitti kilpailutuksen. Tarjoukseen sisältyi myös Still-kuvat.

• Vaikuttajamarkkinoijaksi valittiin Aikakoneen Sani

• Sanilla henkilökohtainen kytkös Vuokattiin. Hän viettää aikaa alueella. Hänellä lisäksi myös muita 
yhteistyökuvioita alueellisten toimijoiden kanssa

• Sani oli keväällä -22 esillä valtakunnallisesti myös Farmi-ohjelmaformaatin myötä

• Sani julkaisi sovitusti myös omissa valitsemissaan sosiaalisen median kanavissa sisältöä mm. videon 
kuvauksista sekä valmista esittelyvideota.

• Hankkeen toimesta valmista esittelyvideota on jaettu FB:ssa kotimaan matkailuun kohdennetuilla sivustoilla 
kevään -22 aikana. Hankkeen oman YouTube-kanavan kautta videolla 97 katselukertaa + Arctic Lakeland
Kainuun kautta 15 katselukertaa.

• Esittelyvideo on ladattu YouTubeen pysyvästi Arctic Lakeland Kainuu-kanavan alle ja katsottavissa 
osoitteessa Fishing in Arctic Lakeland - Musician Sani testing fishing methods in Kainuu - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=EkmAUSlJLwo&t=3s


TP 5
TIETOJEN LEVITYS



TP 5: Tietojen levitys

TAVOITE:

• Levitetään ja kasvatetaan koko Kainuun/Koillismaan Kalaleaderin alueella tietoa tehdyistä toimenpiteistä, palvelumuotoilun 

tuloksista, tapahtumista, tuotetestauksesta, digitaalisista materiaaleista sekä hankkeen aikana esiin nousseista 

onnistumisista/mahdollisista ongelmista

• Alueellisia toimijoita (ammattikalastajat + ravintolatoimijat) on tiedotettu sähköpostitse hankkeen toimintakaudella hankkeen

toimenpiteistä.

TOTEUTUS:

• Kasvatetaan ja jaetaan tietoa hankkeessa tehdyistä toimenpiteistä, paikallisen kalan hyödyntämisestä ja lisäarvon tuottamisesta,

paikallisen kalan käytön lisäämisestä matkailutuotteissa, tapahtumissa sekä yhteistyömahdollisuuksista.

• Tarkoituksena oli toteuttaa alueellisille toimijoille yhteinen päätöstilaisuus hankkeen lopussa, mutta vahvistettujen 

osallistumisilmoitusten jäädessä vähäiseksi tilaisuus peruttiin. Tämä kyseinen tiedote hankkeen toimenpiteistä korvaa 

päätöstilaisuuden.

• Loppuraportti

• Ulkoinen tiedottaminen

• KAMK (www-sivut), Facebook, Kalaleader-verkkosivut, Arctic Lakeland, Youtube, vaikuttajan some

• Päätöstilaisuus (tiedote) + loppuraportointi



HANKKEEN TULOKSET JA VAIKUTUKSET

• Tuloksena ruoka-, elämys- ja matkailutuotetarjonta lisääntyy Vuokatin matkailualueella sekä parhaan yhteistyön 

mahdollistavissa lähikunnissa.

• Palvelumuotoiluosaaminen lisääntyy ja tuotetestauksen sekä pilotoinnin kautta saadaan lähikalaa paremmin 

hyödynnettäväksi ja koettavaksi.

• Kannattavan kala-alan liiketoiminnan lisääminen ja osaamisen kehittyminen alueella. Lähikalan käytön ja monipuolisen 

hyödyntämisen myötä Sotkamo ja lähialueet saavat lisätuloja koko kalan arvoketjussa.

• Pitkällä tähtäimellä paikallinen kala tuottaa lisäarvoa Kainuun sekä Arctic Lakeland matkailukysynnän kasvulle ja yritysten 

liikevaihdon (myös vientitulon) kasvua.

• Hanke toteuttaa Kainuun ja Koillismaan Kalaleaderin strategiassa ensimmäistä painopistettä "lisäarvoa 

elinkeinokalatalouteen" ja erityisesti sen alakohtia kuluttajien kiinnostus kassavirraksi ja matkailu - ja vientimahdollisuudet 

todeksi.
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HANKKEEN TULOKSET JA VAIKUTUKSET

• Hankkeen tarkoituksena on ollut edistää kala -alan jatkuvuutta ja potentiaalista lisäämistä alueella sekä lähikalan 

matkailuhyödynnettävyyden kasvua alueella.

• Hankkeessa kehitetyt/uudistetut tuotteet ja tapahtumat tulevat jäämään alueen ja yrityksen hyödynnettäviksi sekä 

jatkokehiteltäviksi oman tarpeen mukaan hankkeen jälkeen.

• Digitaalinen materiaali jaetaan yrityksille tarpeen mukaan myös hyödynnettäväksi eri kanavissa.

• Hankkeen tarkoituksena on, että tunnettuus paikallista kalaa hyödyntävä alueena kasvaa ja matkailukysyntä lisääntyy. Jaetun 

tiedon, kasvaneen osaamisen sekä yhteistyön voimin voidaan lähikalaa hyödyntää paremmin toimitusvarmuuden tuomin 

etuuksin jatkossakin matkailu- ja tapahtumapalveluissa.

• Paikallista kalaa välittävän ja jalostavan yrityksen toiminnan osalta monikäyttö lisääntyy kestävästi alueella. 
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