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Commercial fisheries in Sodankylä 

• Fishing is an important trade in the area. There are 25 commercial 
fishermen (Lokka reservoir 15), demand for our fish in the market is 
very good, and there is a well-working infrastucture with fish handling 
facilities. 

• Kalatalouselinkeino Sodankylässä 

• Lokka-Porttipahta yhtenäinen kaupallisen kalastuksen alue, valtio 
omistaa vesistön ja kalastuksen lupamenettely on helppo. 

• Kaupallinen kalastus on paikallisesti merkittävä elinkeino. Sodankylässä 
on 25 aktiivista kaupallista kalastajaa, joista 15 toimii Lokan tekojärvellä. 

• Järvikalan kysyntä markkinoilla on erittäin hyvä. Lapin kala on haluttua 
markkinoilla, kuuluisa Lokan ahven tunnettu jo 80-luvulta. 

• Lokan ja Porttipahdan tekojärvillä on kalasatamat, joissa kunnan 
omistamat kalahallit (kala-alan laitokset) ja nykyaikaiset 
kalankäsittelytilat elinkeinotoimintaan. 

 

 



 
The backgroud for the project 
 
• Sodankylä municipality has been active with increasing local food                                 

> co-operation and development projects with fishersmen 

• Lokka Fishermen’s cooperative is interested in developing the livelyhood, but as 
the fishermen are ageing, there is a thread that the activities will end in 5-10 
years.  

• Developing the trade is possible only if there are enough fishermen and catch. 

 

• Sodankylän kunnan tavoite lisätä lähiruoan osuutta ruokapalveluissa 2015 alkaen 
(Uusi keskuskeittiö valmistui syksyllä 2014) 

• Kunnan elinkeinotoimen kiinnostus ja keskustelut kalastajien kanssa paikallisten 
kalatuotteiden jalostuksen edistämisestä  

• Lokan kalastajaosuuskunta oli kiinnostunut kalan käsittelyn kehittämisestä, mutta 
ilmaisi tärkeämmän huolen: 

• Kalastajat ikääntyvät, elinkeino uhkaa hiipua 5-10 v. aikana 

• Nykyisessä tilanteessa kalastajat keskittävät resurssit siihen, että tuotemäärillä 
saadaan yhteiskuljetukset kannattaviksi 

• Kalatuotteiden käsittelyä voidaan kehittää, jos on riittävästi kalastajia ja saalista 



How to get new fishermen? 

• We knew that there are people interested in starting fishing in Lapland. 
To find them, we had a preliminary project. We got a lot of contacts, 
and three young fishermen have already started their careers. With 
these results, we decided to launch the actual project. 

• Tiedettiin, että kalastuksesta kiinnostuneita henkilöitä Suomessa on. Ei 
tiedetty, miten heitä parhaiten tavoitetaan ja saadaan Lappiin 

• Kalastajien ja kalatalouden toimintaryhmän kanssa suunniteltiin yhdessä 
ja käynnistettiin ”Uusien kalastajien rekrytoimisen edellytykset” 
selvityshanke alkuvuodesta 2016 

• Tiedotuskampanja koko maan alueelle: toimintaryhmän avulla 
kalatalousverkostolle, median uutiset (Yle, MT), infotilaisuudet 
kalatalouden oppilaitoksilla sekä oppilaitosten tutustumiskäyntejä Lokan 
kalastukseen  

• Kiinnostuneita yhteydenottoja tuli lyhyellä ajalla paljon, kolme nuorta 
kalastajaa on aloittanut Sodankylän tekojärvillä  

• Sovittiin yhteistyöstä kalastajien ja TE-toimiston kanssa, päätettiin jatkaa 
rekrytoinnin kehittämistä > Kalastajanpolku-hanke 

 

Äääh… 



Project ’Fisherman’s Path –  
recruiting new fishermen’ 
• Object: to create a new practice where community and authorities 

together make new jobs in fisheries.  

• The key is the fishermen’s community which mentors the 
newbeginners.  

• Main point: new fishermen must be able to earn their living as soon as 
possible. 

• Kalastajanpolku - Uusien kalastajien rekrytointi Sodankylään 

• Hankkeen tavoitteena on luoda uusi toimintatapa, jossa yhteisöllisen ja 
eri viranomaisten toiminnan avulla luodaan työpaikkoja kalatalouteen 

• Rekrytoinnin toiminnan avain on nykyinen kalastajayhteisö. Uusille 
kalastajille opastetaan vesistö, kalastuspaikat ja pyyntitavat 

• Sodankylän kalastajille yhteistyö on toimeentulon edellytys, ovat 
sitoutuneet uusien kalastajien opastamiseen 

• Toiminnan pointti: Uusien kalastajien tulisi saada mahdollisimman 
pian toimeentulo omasta saaliista 

 



Main objectives 

1. To ensure the contuinity of commercial fisheries in Sodankylä 
• Kalastuselinkeinon jatkuvuuden turvaaminen Sodankylässä  

• Uusien kalastajien saaminen Sodankylään  

• Tasa-arvon edistäminen, luo työpaikkoja miehille ja naisille 

2. To develop the trade 
• Kalastuselinkeinon kehittäminen  

• Kalastajien ammatillisen osaamisen kehittäminen  

• Saaliin arvon lisääminen uusilla toimintamenetelmillä 

3. To develop recruiting and cooperation , to spread good practises 
• Rekrytointitoiminnan kehittäminen, yhteistyö  

• Työpaikkojen luominen kalatalouteen yhteisöllisen ja eri viranomaisten 
toiminnan avulla 

• Uuden toimintamallin monistettavuus, hyvien käytäntöjen levittäminen 



Measures 
Publicity  

• Tiedotus, uusien kalastajien löytäminen 

Training: cooperative, FLAG 

• Koulutukset (osuuskunta, Lapin kalatalouden toimintaryhmä, ostopalvelut) 

• Uusien kalastajien neuvonta ja teoriapäivät, käytännön harjoittelu ja vesistöalueen tuntemus 

Organising: cooperative 

• Ohjaaja (osuuskunta)  

• Ohjaaja vastaa uusien kalastajien käytännön harjoittelun järjestelyistä ja aikataulusta 

Mentoring and practical guiding: cooperative, fishermen 

• Käytännön harjoittelun opastus (osuuskunta, kalastajat) 

• Kalastuksen ja vesistön tuntemus harjoitellaan kokeneiden kalastajien matkassa käytännön työssä.  

Administration and publicity: Municipality of Sodankylä 

• Sodankylän kunta (projektipäällikkö) 

• Hankkeen hallinnointi ja toiminnan kehittäminen 

• Tiedotus, yhteyshenkilö viranomaisten sekä kalatalous- ja kehittäjäverkostojen kanssa 

Measures after project: recruiting, spreading the practise 

• Jatkotoimet  

• Rekrytointitoimintaa jatketaan hankkeen päätyttyä 

• Rekrytointimallin monistettavuus, uusien käytäntöjen levittäminen muille alueille 

 



Training in practice and in theory 
Starting commercial fishing: FLAG 

• Kaupallisen kalastuksen aloittaminen 

• Markku Ahonen, Lapin kalatalouden toimintaryhmä 

Quality control: cooperative, municipal food safety authorities 
• Omavalvonta  

• Osuuskunta, ohjaaja, kunnan elintarvikevalvontaviranomainen 

Fishing tehcniques, fish handling: fishermen and cooperative 
• Kalastus- ja pyyntitekniikka, kalankäsittely  

• Osuuskunta, kalastajaohjaajat 

 Marketing and logistics: cooperative  
• Markkinointi ja logistiikka 

• Osuuskunta, ohjaaja 

Entrepreneurship training: labour authorities, FLAG 
• Yrittäjyyskoulutus  

• TE-toimisto, Lapin kalatalouden toimintaryhmä 

 Safety: authorities 
Ensiapu, vesipelastus (ostopalvelu)  

• SPR, pelastuslaitos 



Challenges 
• Lack of housing near Lokka and Porttipahta  

• Finding suitable recruits  

• New fishermen’s incomes in the start 

• Cooperation between authorities 
 

• Vapaita asuntoja kalasatamien lähellä on vähän 

• Oikeiden henkilöiden löytäminen (jos opastetaan haaveilijoita, kalastajien työaikaa menee hukkaan) 

• Uuden kalastajan toimeentulo alussa 

• Uuden kalastajan investoinnit  

• Viranomaisten yhteistyö kankeaa 

 

• How to support the newbeginners when they start working 
independently? 

 
• Millä keinoin pystytään tukemaan uusia kalastajia alussa, jotta heillä on mahdollisuus saada 

toimeentuloa ja investoida mahdollisimman nopeasti?  

• Taloudellinen tuki? 

• Välineiden vuokraus? 

• Työllistäminen? (palkkaus, urakkatyö) 

 



Risto Pyhäjärvi  
Lokan luonnonvara osuuskunta 
0400 222 497 
www.lokanjaloste.fi  

Marjaana Aarnio  
Sodankylän kunta 
040 560 4750 
marjaana.aarnio@sodankyla.fi   

Markku Ahonen  
Lapin kalatalouden toimintaryhmä 
040 704 6094 
markku.ahonen@pll.fi   
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