SAARISTOMEREN KALATALOUSRYHMÄN ARVIOINTI 2017 ja 2021

UTVÄRDERING AV SKÄRGÅRDSHAVETS FISKEAKTIONSGRUPP 2017 och 2021

Kohde- ja sidosryhmäkyselyn tulokset (Google drive -kysely)

Resultat av mål- och intressentgruppenkäten (Google drive)

Vuosi 2017 mustalla. Vuosi 2021 punaisella

Vastaajaryhmä
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Mitä hyötyä kalatalousryhmän
toiminnasta on ollut sinulle tai
Saaristomeren elinkeinokalataloudelle?
Vilken nytta har du eller Skärgårdshavets
fiskerinäring haft av
fiskeaktionsgruppens verksamhet?
2017 mustalla - svart
2021 punaisella - rött

Kaupunki sai avustusta investointiin
Ryhmä on nostanut esiin jo hiipumaan päässyttä toimialaa V-Suomessa.
Raisiossa merkitys vähäinen.
Yleistietoa kaikesta.
Varmasti jotain. Itselleni en tiedä, kun en ole tarvinnut toistaiseti palveluja/ neuvoja
Mistään muualta ei saa ajantasaista tietoa elinkeinokalataloudesta. Pyytämättä. Ja vaikea on pyytää jos ei tiedä mitä on
menossa... Saariselta saadaan sähköpostia ja päivittää Fb sivuja aktiivisesti!
Ei mitään
Saaristomerellä ei ole aiemmin ollut kalatalousryhmää. Alueella on paljon paikallistoimintaa (mm. kylätoiminta) ja erittäin
paljon kalstukseen liittyvää kulttuurihistoriaa ja edelleen elävää kalataloutta. Ruohonjuuritason toimintaa aktivoimalla on
saatavissa uudenlaista paikallisista ihmisistä lähtöisin olevaa kalakulttuuriin ja paikallisiin kalavaroihin kytkeytyvää kalan
lähitarjontaa ja kalatapahtumia.
Lite mera insikt i näringens utmaningar
Ger en möjlighet att få stöd till olika projekt. Samarbete i samband med planering av projekt
Tuonut roimasti näyttävyyttä, kun asioista tiedotetaan rohkeasti!
Auttaa ammattikalastusta/kaupallista kalastusta merkittävästi alan kehittämistyössä
Etuna on paikallisten olojen tuntemus. Tämä auttaa tunnistamaan alueelliset tarpeet, joita valtakunnan tasoisessa
toiminnassa ei aina noteerata.
kalastus elinkeinona saa enempi näkyväisyyttä myös ongelmat .hylje, merimetso ym.
Finansiering
allmän info, helt ok
Ajantasaista tietoa minulle ja maailmalle
En koe, että mitenkään. Ammattiakalastajat saavattästä suuren hyödyn,mikä on tarkoituskin."
En ole ollut yhteydessä
Har en känsla av att gruppens ärenden och ansökningar blir rätt ""sisäpiirin juttuja"".
Kokemuksia ei vielä ole käytännön yhteistyöstä, koska olemme sitä vasta aloittamassa - oletamme että yhteistyö toimii
hyvin
Ryhmän toiminta ei kohtaa arkielämää
Yhteistyötä ei paljoakaan tarvittu
Ryhmähän on ammattikalastajiin kohdennettu.
Kala asiat ovat esillä.
Olemme saaneet tietoa rahoituksen avautuvista hakumahdollisuuksista, sähköiseen Hyrrä -järjestelmään liittyvistä
käytännön ongelmista olemme saaneet aktivaattorilta korvaamatonta apua, yhteistyö kalatalousryhmön kanssa on ollut
joustava ja ongelmatonta
Ruokakasvatuksen edistäminen ja työllistävät vaikutukset.

Mitä hyötyä kalatalousryhmän
toiminnasta on ollut sinulle tai
Saaristomeren elinkeinokalataloudelle?
Vilken nytta har du eller Skärgårdshavets
fiskerinäring haft av
fiskeaktionsgruppens verksamhet?
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Tiedotusten kautta pysyy ajan tasalla.
Saaristomerellä ei ole juurikaan muita hankerahoittajatahoja 10 - 20 th hankkeille. Aktivaattorin asian- ja alantuntemus on
omaa luokkaansa. Saaristomeren elinkeinokalataloudelle nämä ovat ratkaisevan tärkeitä.
Olemme pystyneet toteuttamaan kalantiedon vällittämistä kuluttajille saadulla hankerahalla.
Hyöty on jäänyt ohueksi, koska hankerahoitus ja strategia on sidottu liian tiukasti elinkeinokalatalouteen.
ei käytännön hyötyä. toiminta varsin teoreettista ja lähinnä olemassa olevien organisaatioiden rahoittamista. hankkeita on
toteutettu ja sitten unohdettu. mitään analyysia hankkeista ei ole tehty jälkikäteen
Kalatalousryhmä on mm. ajanut hylje-ja merimetsoasioita kiitettävästi
korvaamaton apu investointihakemuksissa. en olisi tiennyt myöskää mitään koronatuesta ilman Marian tiedotusta ja
avustusta hakemuksen kanssa. Sain tukea ja sillä oli iso merkitys
Kalatalouden ja kotimaisen kalan positiivinen esiintuominen on ensiluokkaista
Rahoittanut hankkeita joita muuten ei olisi saatu toteutettua
saa apua kun tulee muutoksia-uusia asioita.
Saanut arvokasta tietoa Saaristomerestä.
Olemme saaneet lisättyä osaamista ja tietoisuutta paikalliseen kalaan liittyen sekä yrityksissä että oppilaitoksissa.
Kalatalouden investointihanke saatiin toteutettua
Organisaatiomme on pystynyt toteuttamaan kehittämishankkeita.
Kalatalousryhmällä on aluetta koskevaa paikallistason kalatalouden asiantuntemusta ja yhteydet alueen kalastajiin.
Paikallisen kalatalouden kehittäminen sopii luontevasti kalatalousryhmille.
Kalastus elinkeinona tuotu näkyvästi esille ja ongelmat joita siihen liittyy (mm. hylje/merimetso).
Ammattikalastajien osaamista ja elinkeinoa tuetaan
Ei niin paljon.
antaa vastauksia ongelmiin
Informaatio lähinnä tällä hetkellä
Tuonut kaupallista kalastusta paremmin esille.
Allmän information
Tiedonvälitystä kalastajille.

Miten kalatalousryhmä voisi kehittää
toimintaansa?
Hur kan fiskeaktionsgruppen utveckla sin
verksamhet?
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Paikkakunnalla voisi olla aktivointitilaisuuksia
Lisäämällä edunvalvonnallista toimintaa ja kenties tiedotustakin siinä samalla.
hommaamalla ammatti metsästäjiä hylkeille
1. Näkisin mielelläni ""Saaristomeren kalatalouspäivät"". Ajankohtaisia asioita ja -alustajia. Vuonna 2018 voisi teemana olla
kaupallisen kalastuksen tulevaisuus. Päivät järjestettäisiin vuosittain eri kunnissa. Kaksipäiväisetkin voisivat olla niin
ehdittäisiin verkostoitua virallisen ohjelman ulkopuolella ja jokin tutustumiskohde jälkimmäiseen päivään.
2. Aktivaattori voisi lähettää Varsinais-Suomalaisille kansanedustajille säännöllisesti ""Ajankohtaista Saaristomereltä""
sähköpostia. Parasta olisi jos näitä voisi tavata säännöllisesti. Näille tietysti aina kutsu kohdan 1. kalatalouspäiville!
Aktivaattori voisi osallistua paikallisiin tapahtumiin ja kertoa siellä kalatalousryhmän toiminnasta ja innostaa paikallisia
edistämään kalastusta, vesiviljelyä, kalan jalostusta ja kalatalouteen kytkeytyvä tapahtumia.
Mer direkt, uppsökande, kommunikation till binäringarnas representanter på lokal nivå, tjänstemän och beslutsfattare.
Byrokratin (projektets planering och initiering) kunde kanske förenklas
miettiä mistä on oikeasti hyötyä. ei tehdä jotain vain tekemisen takia
Huomioimalla paremmin matkailukalastuksen kehittämisen taloudelliset potentiaalit.
Saamalla lisää rahoitusta,
En ole seurannut ryhmän toimintaa riittävästi voidakseni arvioida sen puutteita ja ansioita
Esimerkiksi yhteistyötä naapurimaiden kanssa
Kalastusmatkailu on se johon kannattaisi panostaa, nyt kun se on noususuhdanteessa."
Tiedottaa kalanviljyä koskevia tietoja.
Ei niinkään suoraan kalatalousryhmään liittyen mutta ehkä ryhmä voisi viedä viestiä eteenpäin Hyrrän ongelmakohtiin
liittyen toimivamman sähköisen järjestelmän aikaansaamiseksi
Hyödyntää ja ostopalveluna esim maa- ja kotitalousnaisten osaamista, kalatalouden osaajien rinnalla.
Tiukempi ote päättäjiin.
Joka toinen viikko tai kerran kuukaudessa aktivaattorin aamukahvit Teamsissä. Ajankohtaisia asioita ja ajatusten vaihtoa
kentän kanssa "nokitusten". Linkki tapaamiseen sähköpostilistan kautta.
Kalan käyttöön lisääviä hankehakuja lisää.
Strategian tulisi olla riittävän väljä, jotta rahoitusta voidaan kohdentaa monipuolisesti erilaisiin hankkeisiin, jotka
hyödyttävät laajasti kalataloutta. Esimerkiksi kalojen lisääntymisalueiden kunnostukset voisivat olla osa strategiaa. Liian
ahdasmielinen strategia ei mahdollista monipuolista hanketoimintaa.
toiminnassa pitaisi asettautua käytännön tasolle ilman maailmoja syleileviä visoita. ymmärrys siitä, miten
rannikkokalastuksen kuolonkierre pysäytetään, tulisi ensin löytää, eikä jakaa rahaa kuvitteellisten visioiden toteuttamiseen
Toivottavasti toiminta jatkuu samanlaisena
Hyvin on menny
Lisää kalastajatarinoita
Satsa på nya fiskare! Ni är alltför tysta av Er.

Miten kalatalousryhmä voisi kehittää
toimintaansa?
Hur kan fiskeaktionsgruppen utveckla sin
verksamhet?
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edelleen yrittää jatkaa tota hylkeiden-merimetsojen aiheuttamaa haittaa tiedoittamista päättäjille,vaikka tuntuu että ei
siitä mitään valmista tule,sehän tässä kalastan suurin murhe on,kun sais kalastaa rauhassa noilta elukoilta.
Pitää enemmän yleisötilaisuuksia ja tutustumisretkiä.
Mycket mer fokus på miljöförbätrande åtgärder, minskat överfiske, minskad övergödning av Östersjön samt skapa ett hav i
balans
kalatalousryhmä voisi informoida toiminnastaan paikallisesti
Varmasti tuo kalastusmatkailu tuo lisää. Vielä kun voisi tiivistää lähiruokahankkeiden kanssa tehtävää yhteistyötä.
Myös kalastusmatkailun kehittämiseen olisi hyvä saada tukea
Vähentää byrokratiaa.
Monilla kylillä on aktiivista kalatalouteen liittyvää paikalliskulttuuriin liittyvä toimintaa. Tätä omaehtoista toimintaa voisi
hyödyntää ja tukea paremmin. Kalanjalostajien, viljelijöiden ja kalastajien yhteistyötä alueella voisi tiivistää.
Te pitäisi enemmän ottaa huolta uusista kalastajista. Suuret investointikulut, isoin ongelma on saada hyviä kalastusvesiä
kun itse niitä pitää hankkia, jääasema ei ole olemassa paraisilla.
ottamalla kaikki huomioon
Skapa allmän opinion i strävan att begränsa fiskbeståndens fiender , dvs miljövård som gynnar fiskbestånden och inte som
nu, missgynnar.
Voisi vielä enemmän yhteyksiä valtion virkamieskuntaan.

Muita terveisiä Saaristomeren
kalatalousryhmälle
Övriga hälsningar till Skärgårdshavets
fiskeaktionsgrupp
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Miettiä miten kaupallinen kalastus jatkuu seuraavat 10 v, ja tehdä toimia sen eteen
Ryhmä voisi ""kutsua itse itsensä"" vierailulle eri sidosryhmiin myös kalatalouden ulkopuolelle !
Teette rärkeää työtä.
voisi vielä enemmän tota hylje-merimetso asiaa rummuttaa. loppuu kohta koko kalastus.
Tilanne rannikkokalastuksessa on niin vaikea, etten tidä, tai osaa sanoa voiko meitä enään autaa mikään taho.
Jatkakaa samaan malliin. Hyvää työtä. Tekemistä riittää. Kiitos aktivaattorille.
För att nå ut med sina utmaningar borde samarbetet med binäringarna och andra intressegrupper aktiveras mera.
Nyt olisi korkea aika laittaa hylkeen,norpan ja merimetson suojelijahyysääjät kuriin,Saaristomeri on tällä hetkellä
käytännössä suomukaloista tyhjä,onneksi on vielä vähän silakoita ja norssin.
Tack vare en god kunskapsbas har aktionsgruppen helt klart en potential att driva aktuella fågor med signifikans för
skärgården. Finansieringen för enskilda projekt borde vara så betydande att utsatta mål kan kan uppnås.
Toivottavasti jatkaa samaan tapaan!
Erittäin hyvää työtä, jatkakaa sitä
Jatkakaa työtänne!
Jatketaan hyvää yhteistyötä
Isojen alueiden tyhjentäminen kaikstakaloista tuetusti isoilla rysillä on lyhyt näköistä ja mielestäni täysin järjetöntä."
"miettiämiten kaupallinen kalastus jatkuu seuraavat 10 v, ja tehdä toimia sen eteen
Ryhmä voisi ""kutsua itse itsensä"" vierailulle eri sidosryhmiin myös kalatalouden ulkopuolelle !
Teette rärkeää työtä.
voisi vielä enemmän tota hylje-merimetso asiaa rummuttaa. loppuu kohta koko kalastus.
Tilanne rannikkokalastuksessa on niin vaikea, etten tidä, tai osaa sanoa voiko meitä enään autaa mikään taho.
Jatkakaa samaan malliin. Hyvää työtä. Tekemistä riittää. Kiitos aktivaattorille.
För att nå ut med sina utmaningar borde samarbetet med binäringarna och andra intressegrupper aktiveras mera.
Nyt olisi korkea aika laittaa hylkeen,norpan ja merimetson suojelijahyysääjät kuriin,Saaristomeri on tällä hetkellä
käytännössä suomukaloista tyhjä,onneksi on vielä vähän silakoita ja norssin.
Tack vare en god kunskapsbas har aktionsgruppen helt klart en potential att driva aktuella fågor med signifikans för
skärgården. Finansieringen för enskilda projekt borde vara så betydande att utsatta mål kan kan uppnås.
Toivottavasti jatkaa samaan tapaan!
Erittäin hyvää työtä, jatkakaa sitä
Jatkakaa työtänne!
Jatketaan hyvää yhteistyötä
Isojen alueiden tyhjentäminen kaikstakaloista tuetusti isoilla rysillä on lyhyt näköistä ja mielestäni täysin järjetöntä."
Olisi hyvä jos viljely ja viljelijöille olisi tietoa ja tarjontaa esimerkiksi opintomatkoista.
Lämpimät kiitokset toimivasta yhteistyöstä
Kiitos jo tehdystä yhteistyöstä, jatketaan toivottavasti tulevaisuudessakin.

Muita terveisiä Saaristomeren
kalatalousryhmälle
Övriga hälsningar till Skärgårdshavets
fiskeaktionsgrupp
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Saaristomeren ammattikalastus on henkihieverissä jo nyt. Ilman aktivaattorin urakointia se olisi todennäköisesti
hengityskoneessa.
Positiivisen kautta eteenpäin. Kannattaa miettiä minkälaista kuvaa suomalaisesta kalastajasta luodaan. Hymyilevä kestävän
lähiruoan tuottaja vai itkuvirttä pärisevä punanaama?
olisi moraalisesti suoraselkäistä jättää rahat käyttämättä, jos ei ole kunnon hankkeita
iso kiitos kaikesta avusta ja todellisesta välittämisestä
Toivottavasti jatkatte työtänne yhtä positiivisesti ja määrätietoisesti kun nyt
Var inte mönsterelev
Jotenkin pitäisi saada vähennettyä pyrokratiaa, jotta kynnys, pienten kaupallisten kalastajia mukaantuloon, ylittyisi.
hyvää kesää.t ei rauhoitettu kalastaja.
Jatkamista eteenpäin.
Mycket mer ambitiösa åtgärder krävs för att uppnå ett friskt Österjsön.
Täytyy itse aktivoitua ja olla yhteydessä
Hyvä että olette olemassa
hyvää työtä teette kiitos!
God fortsättning för framtiden.
Aktivaattorin toiminta on ollut erittäin hyvää.

