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Satakunnassa matkailijat Massaturismille
kalastavat talvellakin
etsitään
vaihtoehtoja
Jouni Lindström

Teija Varis

Nakkilankosket ovat taimenen kalastuksessa yksi Suomen ykköskohteista.

Sanna-Mari Renfors, SAMK

Kalastus ei ole ainoastaan
kesäaktiviteetti. Satakunnassa kalastuskausi kestää keväästä pitkälle syksyyn.
Satakunnassa on runsaasti
erilaisia kalalajeja ja matkailijoita houkuttelevia saalisvarmoja kalastuskohteita. Mereen laskevista joista ykköskohteita kalastuksessa ovat
runsaan kalakannan omaava
Kokemäenjoki ja maisemallisesti upea Merikarvianjoki. Lisäksi kivikkoinen ja matala Selkämeri sekä suurista
hauista ja ahvenista tunnettu Säkylän Pyhäjärvi vetävät
kalastusmatkailijoita maakuntaan.
Karvianjoen vesistöön kuuluvaan Merikarvianjokeen

istutetaan paljon kirjolohta, minkä vuoksi joki on kalastajalle saalisvarma kalastuskohde. Suositussa kalastuskohteessa kalastusvuorokausia kertyy vuosittain jopa 10 000. Merikarvianjoen
koskissa voi kalastaa melkein
ympäri vuoden, mikä tekee
tästä pohjoisen Suomen jokien jäätyessä houkuttelevan
kalastusmatkailukohteen.
Kokemäenjoki, erityisesti Nakkilankosket, lukeutuvat Suomen ykköskohteisiin
taimenen kalastuskohteena.
Suurimmat saadut taimenet
painavat jopa kahdeksan kiloa. Kokemäenjoen ja Nakkilankoskien markkinointiin
kalastusmatkailukohteena
panostetaankin yhä enemmän.

Kalastusmatkailun tuotteistamisessa hyödynnetään
maakunnassa esiintyviä kalalajeja ja niiden sesonkeja, eri
kalastusmuotoja ja vuodenaikoja sekä kalastuspalveluiden ja muiden matkailupalveluiden yhdistämistä. Tarjonnassa on erilaisia harrastajakalastajille ja yritysryhmille suunnattuja kalastusretkiä oppaan johdolla ja kalastuskursseja.
– Yritykset ovat perinteisesti muodostaneet ison
osan kalastusmatkailuyritysten asiakkaista. He hankkivat
kalastusmatkailupalveluja
virkistys- ja kokouskäyttöön,
esimerkiksi henkilöstöpäivien järjestämisen yhteydessä tai luodakseen rennompaa tunnelmaa neuvotteluihin, toteaa toiminnanjohtaja
Johanna Möttönen Satakun-

nan kalatalouskeskuksesta.
– Kalastus on perinteisesti
mielletty miehiseksi harrastukseksi, mutta myös lapsiperheille sekä naisille suunnatut kalastusmatkailutuotteet voivat luoda uusia mahdollisuuksia, jatkaa Möttönen.
Kalan käsittely on nykyään
käymässä harvinaisemmaksi
taidoksi, minkä vuoksi myös
kalan käsittely ja valmistus
voidaan sisällyttää tuotteeseen.
Kalastusmatkailutuotetta
elävöitetään myös liittämällä tähän kalastuksen historiaa paikkakunnalla. Paikalliset
toimijat kuten ammattikalastajat voivat rikastaa matkailijan elämystä kalastusnäytöksineen ja kertoen kalasatamassa ammatistaan.

Maailmassa on kohta kaksi miljardia kansainvälistä
matkailijaa ja kasvuvauhdin odotetaan jatkuvan kiivaana.
Tilastoluvussa ei ole mukana kotimaanmatkoja,
joita tehdään maasta riippuen 6–10 kertaa enemmän kuin ulkomaanmatkoja.
– Ei siis ole yhdentekevää, miten näin valtava määrä ihmisiä matkustaa tai miten he kuluttavat
kohdemaan luonnonvaroja ja kohtelevat paikallisia
asukkaita, eettisestä matkailusta väitellyt Emily
Höckert muistuttaa.
Globaalit ympäristökysymykset ja massamatkailun kestämättömyys niin
ekologisesti, poliittisesti, sosiaalisesti kuin kulttuurisestikin ovat Höckertin mukaan luoneet kysyntää uudenlaisille lähestymistavoille, joissa matkailua tarkastellaan kriittisesti ja sitä pyritään kehittämään vastuullisempaan
suuntaan.
– Massaturismin haitallisten vaikutusten hidastamiseksi on pyritty löytämään kestävämpiä ja vastuullisempia matkailun
muotoja. Etuliitteet, kuten
reilu, vastuullinen ja kestävä, ovat pyrkineet haastamaan käsityksen siitä, että kaikki matkailu olisi va-

hingollista.
Mutta mitä vastuullinen
matkailu sitten on? Vastuullinen matkailu ottaa
Höckertin mukaan huomioon niiden ihmisten hyvinvoinnin, joiden luona vieraillaan.
Hän huomauttaa, että matkailuteollisuudessa tämä nähdään radikaalina suunnanmuutoksena,
koska yleensä huomiota
on kiinnitetty lähinnä turistien viihtyvyyteen.
– Mutta jos ajattelemme,
että koko maapallo on yhteinen kotimme, voimme
miettiä, miten esimerkiksi lentoliikenteestä aiheutuvat saasteet vaikuttavat
meidän kaikkien mahdollisuuksiin elää hyvää elämää.
Höckertin mielestä eettiset kohtaamiset eivät voi
kuitenkaan perustua sääntöihin, vaan ihmisten väliseen reiluuteen ja avoimuuteen.
– Vieraanvaraisissa kohtaamisissa toisen huomioon ottaminen ei ole vain
emäntien ja isäntien vastuulla. Myös vieraan on oltava avoin ja utelias emäntiä ja isäntiä kohtaan, hän
sanoo.
Matkailuun kulutettiin
pelkästään Suomessa 14,4
miljardia euroa vuonna
2013. Summa sisältää suomalaisten ja ulkomaalaisten matkailijoiden kulutusmenot Suomessa.

MATKAMESSUTARJOUKSET!
EUROOPAN KAUPUNKILOMAT, 4 pv

459€
25.2. Budapest 499€
17.3. Praha
439€
17.3. Barcelona 579€
24.3. Berliini
599€
18.2. Berliini

529€
15.4. Dubrovnik 539€
15.4. Gdansk 499€
28.4. Reykjavik 529€
28.4. Budapest 499€
15.4. Dublin

Hinnat sis. suorat lennot Helsingistä, hotelliyöpymiset 2hh aamiaisin
(3 yötä), lentokenttäkuljetukset kohteessa sekä suomenkielinen kaupunkikierros (kaupunkikierrosta ei Reykjavikssa/Dubrovnikssa).

NÄISTÄ EUROOPAN KIERTO/TEEMAMATKOISTA
JA ELÄMYSRISTEILYISTÄ ALENNUSTA
16.6.
9.4. Tonavan risteily
26.6.
15.4. Hurtigruten-risteily
27.6.
Norjaan
1.5. Pilatesmatka
21.7.
Gardajärvelle
21.7.
4.5. Tonavan risteily
16.10.
13.5. F1-matka Espanjaan
28.5. Spetses-Ateena
4.6. Välimeren risteily
Savonasta, Costa Fascinosa

Alennus kood
illa
Baijerin Alpit
MATKAMESSU
T
Galway-Dublin
Lumoava Elban saari,
Siena ja Pisa
F1-matka Unkariin
Baijerin Alpit
Välimeren risteily
Savonasta,
Costa Pacifica
/hlö

-50€
!

Edulliset liityntäkuljetukset lentokentälle lisämaksusta. Katso kaikki kohteemme ja varaa matkapojat.fi Kaikki tarjoukset voimassa su-ti 17.-26.1.2016
PORI, Eteläkauppatori 2 RAUMA, Nortamonkatu 18
ma-pe 9-17
pori@matkapojat.fi

ma-pe 9-16
rauma@matkapojat.fi

Myyntipalvelu: 010 2323 200 ma-ke 8-19, to-pe 8-17, su 10-14.30
Puhelut 8,35 snt/puh + 3,2 snt/min, matkapuhelimesta 19,2 snt/min. Palvelumaksu 0€/netistä,
muutoin 10€. Hinnat ovat alk-hintoja /hlö. Alk-hintaa ei kaikilla lähdöillä.

