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Kuinka saada kalalle ja kasvattajille lisää arvoa?  

Suomen Kalankasvattajaliiton koulutuspäivä 17.11.2016 
 

Kooste tuloksista 

 

20.12.2016 

 

Paula Siitonen 

 
1. Tavoite 

 

Koulutuspäivänä pohdittiin kuinka saada lisää arvoa kalalle ja kalan kasvattajalle. Osallistujat ohjattiin luo-

maan aluksi yhteinen näkemys kalan ja kalankasvattajien arvosta sekä ideoimaan keinoja kalan ja kalankasvat-

tajien arvon lisäämiseksi kestävästi muuttuvassa toimintaympäristössä. Päivän aikana kuultiin vierailevien 

esiintyjien tietoiskuja. Tavoitteena oli synnyttää myönteinen, kannustava ja uuttaa luotaava ilmapiiri, jossa 

pohditaan luovalla yhteistyöllä käytännön toimenpiteitä ja uusia mahdollisuuksia arvon lisäämiseksi. 

 

2. Menetelmät 

 

Koulutuspäivänä järkiperäisten, kuten taloudellisten, yhteiskunnallisten ja ympäristönäkökulmien ohella kiin-

nitettiin huomiota ihmisten toimintaa ohjaaviin piileviin voimiin kuten arvoihin, asenteisiin, mielikuviin, ajatte-

lun malleihin, tunteisiin ja historioihin sekä vuorovaikutuksen tyyliin ja ajoitukseen. Rakentavaa ajattelua ja 

käyttäytymistä tukevilla menetelmillä mahdollistettiin osallistujien osaamisen vapautuminen luovan yhdessä 

ideoinnin voimaksi. Tämä tukee yhteisen unelman luomista kalan ja kasvattajien arvosta sekä ideointia arvon 

lisäämiseksi. Työpajat, tietoiskut ja keskustelut suunniteltiin tukemaan sisällöltään, järjestykseltään ja toteu-

tukseltaan rakentavaa vuorovaikutusta ja rikkomaan sitä estävää ajattelua ja toimintaa.  

 

3. Toteutus 

 

Valmistelussa luotiin Suomen Kalankasvattajat ry:n kanssa yhteinen näkemys koulutuspäivästä. Tietoiskujen 

toteutusta täsmennettiin tietoiskujen vetäjien kanssa. 

 

Kalankasvattajaliiton puheenjohtaja Irja Skytén-Suominen toivotti osallistujat tervetulleiksi. Päivän aiheeseen 

virittäydyttiin esittelykierroksella heittämällä pehmokalaa. Jokainen kertoi nimensä ja organisaationsa, sekä 

kahdella sanalla toiveensa koulutuspäivistä. Anu-Maria Sandelin ja Mari Virtanen Kalankasvattajaliitosta kirja-

sivat toiveet fläppitaululle. Syntyi yhteinen näkemys toiveista. Jokainen sai äänensä kuuluville. 

  

Aamupäivän työpajassa osallistujilta (44 osallistujaa, 6-7 hengen ryhmissä) kysyttiin mitä arvoa toivomme 

kalalle ja kasvattajille. Jokaista pyydettiin muovailemaan toiveensa kalan ja kasvattajien arvosta muovailuva-
hasta, kertomaan toiveensa muille ryhmän jäsenille ja pohtimaan yhdessä uusia toiveita. Kaikki toiveet kirjoi-

tettiin ja ryhmiteltiin aihepiireittäin. Jokaista ryhmää pyydettiin kiteyttämään ydinviesti lauseeksi. Ryhmät 

esittelivät tulokset. 

 

Lounaan jälkeisiin tietoiskuihin virittäydyttiin keskustelemalla pareittain (2 min) miten kotimaisen kalan arvos-

tusta nostetaan. Jarmo Tolvanen Savon Taimen Oy:stä kertoi yrityksensä kokemuksia kotimaisen kalan arvos-

tuksen nostamisesta. Markus Kankainen, Jouni Vielma ja Tapio Kiuru (Luke) alustivat Vesiviljelyn innovaatio-

ohjelmasta ja kärkihankkeesta, ja Katriina Partanen (Pro Kala ry) Kirjolohen laatuluokituksen päivityksestä ja 

käyttöönotosta. Tietoiskujen jälkeen osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään. Ryhmissä keskusteltiin merialueen 
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kalankasvatuksesta Markus Kankaisen johdolla Harri Vehviläisen toimiessa kirjurina, sisämaan kalankasvatuk-

sesta keskustelua juonsivat ja kirjasivat Jouni Vielma  ja Tapio Kiuru (Anu-Maria Sandelin kirjasi osan keskuste-

lusta). Keskustelua kirjolohen laatuluokituksesta ja käyttöönotosta veti Katriina Partanen. Keskusteltuaan en-

simmäisen pöydän aiheesta osallistujat siirtyivät uusiin eri pöytiin. Näin jatkettiin kunnes kaikki olivat käyneet 

jokaisessa kolmessa pöydässä (noin 15 min/pöytä).  

 

Osallistujia pyydettiin kirjoittamaan tehtäväpapereille kaksi ideaa miten lisää arvoa kalalla ja kaksi miten lisää 

kasvattajalle – miten muutat omaa toimintaasi. Tämän jälkeen osallistujia pyydettiin keskustelemaan parin 

kanssa ja kirjoittamaan kaksi ideaa mitä uutta ideoita yhdistämällä ja yhteistyöllä voidaan saavuttaa. Jokainen 
esitteli ideansa. Lopuksi jokainen kiteytti päivän annin kahdella sanalla pehmokalaa heittäen. 

 

4. Tulokset 

 

Toiveet koulutuspäiviltä henkivät innovatiivisten, rohkeiden ideoiden, uusien avausten ja hyvien, mukavassa 

hengessä käytävien keskustelujen kautta uusia ajatuksia kalan ja kasvattajan arvon nostolle (Kuva 1).   

 

Mitä arvoa toivot kalalle ja kalan kasvattajille? 

 

Toiveet kalan ja kasvattajien arvosta kiteytyivät osallistujien muotoilemissa ydinviesteissä (Kuva 2): (1) Suoma-

lainen laadukas kasvatettu kala lisää rahallista arvoa sekä jalostusarvoa, kun koko ketju huolehtii korkeasta 

laadusta = brändi. (2) Arvostus kasvaa kun laatu on vakioitu ja on kehitetty uusi myyntitapa myös volyymituot-

teille. (3) Toivon ihmisten ymmärtävän että kasvatettu kala on ekotehokkaasti tuotettu eläinvalkuaista… ja 

että viljelijä ylpeänä voi seistä tuotteidensa takana Imagon noston myötä arvot kohentuvat. (4) Mahdollisim-

man suurta arvoa uusilla luvilla. Määrää lisää hintaa ja laatua laskematta (5) Oman ammattiylpeyden (tuo-

tannon eettisyys ja ympäristöystävällisyyden) ja kuluttajakouluttaminen (6) Paras tapa tuottaa ruokaa!  (7) 

Yhteiskunnan ja tuotannon asennemuutoksen myötä volyymiltään kilpailukykyiseen tuotantoon, minkä lisäksi 

tuore, laadukas ja hyvin brändätty kala saa ansaitsemansa arvon ja tuottaja arvostuksen. 

 

Miten lisää arvoa kalalle? 

 

Osallistujien mielestä lisää arvoa kalalle saadaan (Kuva 7) varmistamalla (1) tasainen ja hyvä laatu sekä (2) 

tasainen ja luotettava, ympärivuotinen saatavuus, jonka pohjalta saadaan neuvoteltua (3) tasainen ja parempi 
hinta. Hyvän hinnan saa kun (4) myy kalan oikeaan aikaan. Tasainen, hyvä laatu ja saatavuus ovat maineen 

perusta. 5) Myönteisen imagon, maineen ja mielikuvien synty edellyttää lisäksi 6) aktiivista markkinointia, 

brändäystä ja avointa viestintää hyvänlaatuisesta, terveellisestä, hyvin hoidetusta ja kasvatetusta, ympäris-

töystävällisestä kotimaisesta kalasta. Jotta viesti menee oikein perille kuluttajalla, (7) tulee kalatiskien henki-

lökuntaa kouluttaa. Valikoiman monipuolistaminen luomalla (8) uusia tuotteita, uusia lajeja ja jalosteita, (9) 

kuluttajien tarpeet huomioon ottaen, saavutetaan kilpailuetua ja tasaisempaa myyntiä. Käytännössä tämä voi 

tarkoittaa (10) erikoistumista tuotteisiin ja palveluihin, joita muut eivät tarjoa, sekä toisiaan täydentävää (11) 

yhteistyötä. Kustannuksia säästyy kun kaikkien ei tarvitse investoida kaikkeen ja samalla pystytään tarjoamaan 

jälleenmyyjille kalaa monipuolisemmin ja tasaisemmin. Lisäarvoa saadaan (12) lyhentämällä ketjua eli myy-

mällä kala lähelle, jolloin se voidaan brändätä lähiruoaksi tyyliin kaupassa tarjolla oman kylän tai lähituottajan 

(luomu) kalaa. 

 

Miten lisää arvoa kasvattajalle? Miten muutat omaa toimintaasi? 

 

Kalankasvattajan arvon (Kuva 8) koettiin kumpuavan vahvasti (1) omasta ammattiylpeydestä ja itsetunnosta. 

Kalan (2) hyvä laatu ja tuotannon tasaisuus ja luotettavuus (mm. ympärivuotisuus) pitää varmistaa. Niillä syn-

tyy hyvä maine, johon nojaa viime kädessä kasvattajankin arvo.  



  P.Siitonen 20.12.2016 

4 

 

 

Osaavalla (3) hinnoittelulla arvo muuttuu rahaksi. Pitkillä sopimuksilla voidaan saada parempi/tasaisempi hin-

ta, samoin myymällä kala oikeaan aikaan. Laadukkaasta kalasta pitää osata vaatia kovempaa hintaa. Lisäarvoa 

saadaan (4) tehostamalla tuotantoa sekä lopettamalla prosessikasvatus; (5) erikoistumalla tiettyyn tuotantoon 

kasvatuspaikan vahvuuksien mukaan (6) ottamalla tuotevalikoimaan mukaan arvokalat (kuten siika, kuha ja 

taimen).  

 

Myönteinen maine ja mielikuva syntyvät kertomalla muillekin onnistumisista ja että kasvattaa hyvää kalaa: (7) 

brändäyksellä, markkinoinnilla ja avoimella viestinnällä eri kanavia käyttäen: luomalla kalalle kasvot ja tarina, 

esimerkiksi aloittamalla ”kalankasvattajan päiväkirja”- blogi ja brändäämällä kasvatettu kala tyyliin ”äitien 

tekemää ruokaa”, myymällä kalaa lähelle (lähikala), puhumalla kotimaisen kalan puolesta suomalaisen työn 

arvostuksen lisäämiseksi (mm. haastattelut) sekä korostamalla kalan laatua, eettisyyttä ja terveellisyyttä ja 
osallistumalla aktiivisesti erilaisiin kampanjoihin saadaan ala myönteisesti tunnetuksi suurelle yleisölle, myös 

nuorille ja koululaisille. (8) Nopea reagointi toimintaympäristön muutoksiin, toiminnan tehokkuuden ja tulok-

sellisuuden seuranta sekä toiminnan kehittäminen (mm. uudet tekniikat) nähtiin arvon lisäämisen keinoina. 

(9) Kouluttautuminen ja ”viisasten vierailut” pitävät kasvattajan ajan tasalla.  

 

Mitä uutta ideoita yhdistämällä syntyy? Miten yhteistyöllä saadaan lisää arvoa kalalle ja kasvattajille? 

 

Yhteistyön avulla (Kuva 8): (1) ymmärretään kokonaisuus paremmin: mitä toinen (asiakas tai yhteistyötaho) 

oikeasti haluaa. (2) Syntyy synergiahyötyjä muun muassa yhteishankintojen ja toimintojen yhdistämisen myö-

tä. Yhteisellä tuotantosuunnittelulla ja yhdistämällä eri osaamisia ja toiminta-alueita saadaan tuotettua edulli-

semmin ja tasaisemmin monipuolisia tuotteita. Tuoteketju ja logistiikka toimivat joustavasti ja nopeammin, 

kun parhaat osaajat tietävät millaista tuotetta tarvitaan. Verkostoituminen paikallisten kalatuottajien, kalasta-

jien ja muiden toimijoiden kanssa varmistaa, että lähiruokaa on aina saatavana.  
 

Yhteistyön voimalla saadaan varmistettua (3) laatu ja laatutietoisuus kautta tuotantolinjan: tasaisempi laatu 

saavutetaan mm. kalan hyvinvointia parantamalla sekä emokalastoja hoitamalla. (4) Kun tuotteen arvostus 

nousee, voi myös hintaa nostaa. Hinnan noston/vakauttamisen keinona mainittiin hintakartelli, hinnan pitä-

minen ostajan tinkauksiin uskomatta ja pitkäaikaiset sopimukset koko tuotantoketjun läpi. Kustannustehok-

kuus parantuu kustannussäästöillä (mm. perkuu) ja yhteistyöllä. Tärkeänä nähtiin (5) kotimaisen ruoan, työn 

ja raaka-aineen suosiminen ja arvostus.  

 

Kaikki alan toimijat haluttiin mukaan (6) positiiviseen, avoimeen ja informatiiviseen julkisuuskampanjaan ”kai-

kille on tilaa” hengessä kotimaisen kalan myönteisen ja vetovoimaisen brändin synnyttämiseksi, tunnettuuden 

ja näkyvyyden lisäämiseksi. Eri kanavissa kuten ”somessa” tulisi korostaa muun muassa kalan terveellisyyttä, 

ulkomaista tuotantoa tai muita tuotantosuuntia ”mustamaalaamatta”.  Kaikille on tilaa. Ei ”astuta” päälle; 

riitelyä tulisi välttää ja erilaiset näkemykset ottaa huomioon (esim. kiertovesi- ja avomerikasvatus) ja viestiä 

avoimesti kotimaisen kasvatetun kalan hyvistä puolista ja uudesta tiedosta.  
 

Hyvän maineen kannalta pidettiin tärkeänä, että (7) tuottaja tietää minne kala päätyy, jotta voi seurata, että 

kala on taatusti aina tuoreena tarjolla. (8) Keskusliikkeiden kalatiskien työntekijöitä tulisi kouluttaa, jotta kas-

vattajan viesti hyvin kasvatetusta ja laadukkaasta kotimaisesta kalasta aidosti kerrotaan ostajille. 

 

5. Yhteenveto 

 

Koulutuspäivänä nousi vahvasti esille tarve luoda uusi, myönteisempi mielikuva kasvatetusta kotimaisesta 

kalasta ja kalan kasvatuksesta, ja sen myötä saada neuvoteltua kalalle parempi ja tasaisempi hinta.  Hyvän 

maineen ja arvon perusta on hyvä, tasainen laatu ja saatavuus. Arvostus syntyy rakentamalla aktiivisesti 
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myönteistä mielikuvaa kotimaisesta, ympäristöystävällisestä, hyvin, rakkaudella ja ammattiylpeydellä kasvate-

tusta, terveellisestä kalasta muun muassa brändäyksellä, avoimella viestinnällä, mainonnalla ja koulutuksella. 

Yhteistyön voima ”yhdessä 10” heijastui keskusteluissa. Yhteistyö lisää kustannustehokkuutta. Yhteistyötä 

tarvitaan myös koko tuotantoketjun laadun varmistamiseen, monipuolisen tuotevalikoiman jatkuvan ja luo-

tettavan saatavuuden takaamiseen, hintojen vakauttamiseen ja markkinointiin. Yhteistyö helpottaa ymmär-

rystä eri toimijoiden – myös asiakkaiden tarpeista – ja sen myötä joustavaa reagointia toimintaympäristön 

muutoksiin, muun muassa mahdollistamalla uuden teknologian nopean hankinnan ja käyttöönoton. Haaste on 

tuotteistaa kasvatettu kala laatua ja ammattiylpeyttä hehkuviksi, kuluttajan tarpeita vastaaviksi ja uusia tar-

peita luoviksi, houkutteleviksi tuotteiksi. Miten esittelet tuottamasi kalan ja - itsesi?  
”Sydämellinen kala. Sydämellinen kasvattaja.”?  

 

LIITE 1. Tulokset 

 

Kuva 1. Mitä toivot tältä koulutuspäivältä? Kahdella sanalla 

 

Kuva 2. Mitä arvoa toivot kalalle ja kasvattajille? Tehtävä:  

1. Muotoile muovailuvahasta mitä arvoa toivot kalalle ja kasvattajalle? 5 min 

2. Keskustelkaa ja kirjoittakaa toiveet kalan ja kasvattajien arvosta (posti teille) 15 min  

3. Ryhmitelkää aihepiireittäin 5 min 

3. Kiteyttäkää ydinviesti lauseeksi 

 

Ydinviesti: Suomalainen laadukas kasvatettu kala lisää rahallista arvoa sekä jalostusarvoa, kun koko ketju 

huolehtii korkeasta laadusta = brändi 

Rahallinen arvo 

60 milj € 

vientiarvo  
- kalaa 

- jaloste 

raha 

 

Jalostusarvo 

Yhteistyö 

- päivittäistavarakauppa 
- tukut / jalostaja 

- kasvattaja 

uudet tuotteet 

jalostus 

Arvostus 

Kasvattajan arvostus 

suomalaisen työn arvos-
tus 

suomalainen kala 

 

Laatu 

tekee laatukalaa 

”kympin” kala 
laatu 

oman kalan/tuotteen 

arvostus 

 

• Lisää viljelyä 

• Kuumia juttuja 

• Järkeviä tutkimustavoitteita 

• Uusia ajatuksia 

• Enemmän rahaa kalasta 

• Tietoja ideoita 

• Uusia innovatiivisia ideoita 

• Innovatiivisia keskusteluja 

• Hauskoja hetkiä 

• Virkistäviä virikkeitä 

• Ajattelemisen aihetta 

• Tehokasta työaikaa 

• Näkemyksiä kehitystarpeista 

• Hyviä ideoita 

• Mukavaa päivää  

• Yllätyksellisiä ajatuksia 

• Mukavia muistoja 

• Jotain uutta 

• Hyvää keskustelua 

• Vanhoja ->uusia 

• Haasteita 

• Ratkaisumalleja 

• Lisää kalaa 

• Samaa kuin muut 

• Rehellisiä mielipiteitä 

• Uutta oppia 

• Yhteistyötä 

• Kiehtovia kokemuksia 

• Haastavia keskusteluja 

• Uudet ideat 

• Kehittäviä ajatuksia 

• Kalan markkinoita 

• Rohkeita avauksia 
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Ydinviesti: Arvostus kasvaa kun laatu on vakioitu ja on kehitetty uusi myyntitapa myös volyymituotteille. 

Laatu 

ei mätikalaa 

tasainen vakioitu laatu 

saatavuus ympäri vuo-

den 

 

Arvostus 

arvostettu tuote 

toimiva ja kannattava 

arvoketju 

arvoketju 

hinta hyvä, ja tasainen 

mädille hyvä hinta 

10€ 

Myyntitapa 

pussikalan myynti lopetettava 

uusi tapa myydä VK:sta suuria volyymeja 

toimivat kalamarkkinat kuluttajille 

 

Kalakauppa: tuoreelle kalalle ja laadukkaille jalos-

teille 

 

Ydinviesti: Toivon ihmisten ymmärtävän että kasvatettu kala on ekotehokkaasti tuotettu eläinvalkuaista… 

ja että viljelijä ylpeänä voi seistä tuotteidensa takana. Imagon noston myötä arvot kohentuu 

Imago. 

kasvattajien uraa voisi rehdisti 

suositella nuorille 

hyvinvoiva elämänpuu 

sydämellinen kala 

sydämellinen kasvattaja 

 

lisäarvoa kalalle � 50€kg 
elinvoiva ja tuottava 

vahva yhteistyöverkosto 

toimiva ketju 

lupa / oikeus elinkeinon harjoit-

tamiseen 

 

poliittinen tahtotila elinkeinon 

kohentamiseen 

hyvät olosuhteet kalalle ja turvat-

tu toimeentulo kasvattajalle – 

hyvää ihmisille 

 

Ydinviesti: Mahdollisimman suurta arvoa uusilla luvilla. Määrää lisää hintaa ja laatua laskematta 

Laatu 

Kasvattajan arvo 

- valinta mätikalan ja kirkkaan kalan välillä 

Laatu 

- ulkonäkö ml. fileet 

Mielikuva 

- norjan ”villi” lohi – kotimainen kirjolohi 

tuotantokiertojen /-muutos 

- hinta 

- mätikala, mahd uudet tuotteet (suikale, 

siivu) mahd mätikalan hinnannousu 

 

Tuotanto 

Yhteistyö:  

yhteistyöllä 10 

toinen voi olla 1 toinen 0, päästään 

yhdessä kymppiin 

tasainen saatavuus ja arvonnousu 
Määrä: määrän lisääminen – koko toi-

mialan arvo kasvaa, määrän kasvattami-

sella tuonnin arvon lasku 

 

 

suunta ylös 

määrää lisää hintaa ja 

laatua laskematta 

mahd. tasainen laatu 

 

Ydinviesti: Oman ammattiylpeyden (tuotannon eettisyys ja ympäristöystävällisyyden) ja kuluttajakoulut-

taminen 

Kirjolohen arvostus / eettinen hyväksyntä 

Imagon nosto 

Avoimuus? 

uudet tuotantotavat 

uudet lajit 

hallittu elinkierto kaikille 
erikoiskeitsut(?) lisäarvoa kalalle 

kun luodaan lisäarvoa, se pitää tehdä niin, että perusnotten(?) arvo laskee 

rakkautta kotimaiseen viljeltyyn kalaan 

maineen nostaminen  

raha 

laadukkaat tuotteet 

 

Ydinviesti: Paras tapa tuottaa ruokaa! 

(Haasteita): 

mökkiläisiä kassit häiritsevät 

hyvä elämä 

raha 

tapauskohtainen kassien 

siirto/kierto esim 5 vuotta 

hyvää/positiivista ilmassa 

kalanlihan saanto hyvää 
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epäreilu kohtelu (kalanviljelyllä) 

edelleen syyllistetään rehevöi-

tymisestä 

pätkäluvat 

lupaleikkaukset 

luvat 

valituskierre (toimilupa silti) 

 

raha  

hyljepelotin 

iso pelimerkki 

arvoa, nousua 

oikeaa tietoa kalanviljelystä 

globaalit markkinat 

kehitys  

paikkakuntalaiset hyväksyvät 

tuotannon 

uusi toimiala, vesiviljely 

 

 

lähikala�imago�luvat 

ekotehokkuus 

sininen vallankumous 

tiukka ympäristöluvitus 

� positiivisuus 

 

Ydinviesti: Yhteiskunnan ja tuotannon asennemuutoksen myötä volyymiltään kilpailukykyiseen tuotantoon, 

minkä lisäksi tuore, laadukas ja hyvin brändätty kala saa ansaitsemansa arvon ja tuottaja arvostuksen. 

Yhteiskunta 

viranomaiset saisivat 
arvostaa kotimaista 

tuotantoa  

�luvitus kuntoon 

tuotannon volyymit 

kilpailukykyisiksi  

(vrt norja, chile) 

Viranomaisetkin saisi 

arvostaa kotimaista 

tuotantoa 

 

Talous 

”euro” 
katteella myyty 

kohti tulevai-

suutta 

volyymit  

kate kuntoon 

 

Brändäys 

laatu/hinta 
työn arvostus 

kalan arvostus 

tuotannon eri vaiheiden 

tunnetuksi tekeminen 

� brändäys, lähiruoka � 

arvostus kalalle & tuottajalle 

Brändi vrt tietyt maatalous-

tuotteet (rotukarja) 

Arvon mukainen hinta 

-korkea laatu 

-räätälöinti 

-laadun tuottajat 

-arvostus (ammatti) 
Rakkaudella kasvatettu 

On rahallinen arvo ja sitten 

arvot 

 

Jakelu 

ketjut lyhyiksi 
jakelutehokkuus 

� laatu pysyy 

hyvänä, kun 

oikeasti tuore 

kala 

 

Asennemuutos 

sukupolven 
vaihtuminen 

-kasvattajat 

-viranomaiset 

-kouluttajat 

 

Kuva 3. Millaisena haluamme nähdä alan? Keskustelu 

• Tulevaisuuden ala  

• Maailman ruokahuolto 

• Kalankasvattajat ammattilaisia (tämä tuotava esille) 

• Terveys 

• Näkyvyys → tutuksi, markkinoinF 

• Suomalaista jalostusta 

• Koululaisille kerrottava kotimaisesta kalasta, käytettävä kotimaista kalaa kouluissa 

• Yhteistä tekemistä 

• Varma elinkeinon lähde 

• Hinta 

• Arvostettu elintarvikkeena 

• Arvostettu elinkeinona 
 

Mitä toivot ihmisten ajattelevan kalankasvatuksesta? Keskustelu jatkuu. 

• Ekotehokas 

• Seksikäs 

• Työpaikkoja maaseudulle 

• Lähikalaa 
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• Poliittinen tahto arvonnousulle → elinkeinon ja elintarvikkeen arvonnosto 

• Hyvä laatu 

 

Kuva 4. Jarmo Tolvanen (Savon Taimen Oy): Miten kotimaisen kalan arvoa nostetaan -tietoiskun keskustelu 

• Millaisia määriä ostetaan/kauppaan otetaan? 

• Tonni viikossa /city market 

• Voiko sopia myös määriä 

� toteutus ei aina ole sama 

• Ma perattu kala tilaus pe 

• Periodihinta markkinahintaan alempi -> hallaa vko/kk periaatteella myyville 

� tasaisuus-> tasainen henkilömäärä tiedetään paljonko henkilöstä tarvitaan 

� hyvä maine-> näytille kauppaan tuottajan nimellä 

• Huono kirjolohi pilaa maineen 

� oma brändi ->jos tuottajan nimi sen hyvän kalan päällä erottuu laadultaan hyvänä 

� pystyykö tuottaja seuraamaan että kala myydään ajallaan hyvän laatuisena eli jos tuottajan nimi tuot-

teessa kaupan tiskillä on tärkeä että kala todella on laadukasta 

- Suomalaisen kirjolohen brändi saatava nousemaan 

• Yli 3 kg kalat vientiin 

• Väri huippuluokkaa (varsinkin ulkomaiset ostajat) 

• Keskuskaupat pitävät hinnat jotka sovittu 

- Sopimushinnat eivät kasvattajille edullisia -> osattava sopia niin että ei tule takkiin 

 

Kuva 5. Vesiviljelyn innovaatio-ohjelma: Kiertovesityöpaja (alla lyhenne RAS).  

Keskustelun vetäjät pöydässä: Tapio Kiuru ja Juoni Vielma (LUKE) 

Anu-Maria Sandelin kirjasi 1/3, Tapio Kiuru kirjasi 2/3 ryhmätöistä (nämä eivät ole tässä mukana). 

 

• ei kirjolohta RAS systeemiin, ei brändiä RAS kirrelle ml. FIFAX 

• tiedotus: ruotsista olleessa keskustelussa 9/10 lopettaisi täysin verkkoallaskasvatuksen Itämeressä. On vi-

ranomaistenkin tehtävä ottaa vastuu tiedotuksesta jotta kassikasvatuksesta julkaistaisiin tutkittua tietoa. 

Nyt esim Ruotsin asenteet eivät nojaa tutkittuun tietoon. 

• HELCOM puhunut myös että 100% siirretään maalle 

• Molemmat tuotantomuodot tärkeitä. Esim kasvatetaan kala 1-vuotiaaksi ja sieltä siirto merelle kasvamaan. 

•  75% kasvatetusta kalasta syövät 7 rehua 

• Oikeanlainen imagoviestintä, ei saa kaunistella asioita 

• Mitään lajia ei ole kasvatettu kannattavasti RAS systeemissä 

• Kysymys halutaanko RASissa kasvattaa kappaleita vai tonneja? 

• Riittääkö 90% vesikierto RAS systeemissä/osittaiskierto? 

• Päästöperusteinen ympäristölupa oltava 

 

Kuva 6. Vesiviljelyn innovaatio-ohjelma: Avomerikasvatus 

Keskustelun vetäjät pöydässä: Markus Kankainen (puheenjohtaja) ja Harri Vehviläinen (kirjuri). 

 

Keskustelu pyrittiin käymään jokaisen ryhmän (3) kanssa aihealueittain, pääosin kuitenkin ensimmäinen aihe-

alue aiheutti niin paljon keskustelua, että oli haasteellista ehtiä kahta seuraavaa käydä läpi: 

 

1. Merikasvatuksen luvitus ja tuotantopaikat: Määrä 

Tavoitteena uusien alueiden tunnistaminen, niin että kyettäisiin jopa etukäteen hakemaan lupia ja vuokraa-

maan/myymään alue lupien kanssa. Metsähallitus tärkeä yhteistyökumppani. 



  P.Siitonen 20.12.2016 

9 

 

 

Keskustelu: 

• Jotta voitaisiin tehdä YVA:t jms. arviot valmiiksi, tulisi sopia viranomaisten kesken perusteista/numeerisista 

suureista, joita ei voi kiistää = kun nämä ovat kunnossa lupa myönnetään = prosessi objektiiviseksi 

• Miten mahdolliset lupavalmiit paikat vuokrataan – huutokauppa, kuten tuulivoimassa? 

• Miten saada lupia omalle alueelle laajentamiseen? 

• Ympäristöministeriön tulee näyttää alueet, jossa mahdollisuudet saada lupia.  

• Ja viranomaisten täytyy uskoa tuloksia, muuten tyhjää tietoa. 

• Onko sisämaan lupakysymykset mukana innovaatio-ohjelmassa. 
• Kuinka paljon sisämaahan halutaan lupia?  

• Niin paljon kuin saa. 

• Yritysyhteistyö tärkeää, pitää olla niitä jotka rupeavat varmasti tekemään 

• Miten metsähallitus suhtautuu?  

• Hyvin, jopa tulosohjauksessa heillä (Laatumaa?) 

• Onko nykyisistä vuokrista tietoa? 

• Perämerellä n.4 senttiä / kilo vesialueen vuokra 

• Kauanko prosessi kestää?  

• Riippuu mistä lähdetään, isoilla saattaa tulla YVA-prosessi eteen. 

• YVA-rajan välttäminen saattaa johtaa taktitointiin lupaprosessissa 
• Yksikin lupa jo auttaisi elinkeinoa ja antaisi uskoa alan mahdollisuuksiin. 

• Jotta investointi avomerelle kannattaa, niin luvan täytyy olla tarpeeksi suuri: 

• Uudet laivat, satamat, tiet... 

• 2000-3000 t luvat alkavat olla minimi 

• 2 miljoonan kilon laitos x 2 % = 40 000 kg rehua päivässä = 280 000 kg rehua viikossa. 

• =>Teknologia ei haaste sinänsä kunhan mittakaava on tarpeeksi suuri.  

• Lisäksi luvan täytyy olla toistaiseksi voimassaoleva! 

 

2. Avomerikasvatuksen teknologiat: Tehokkuus 

Monenlaista teknologiaa/toimintaa mahdollisuuksia tutkia, nyt kaivataan yritysten tarpeita ja tulevaisuuden 

visioita 

 

• Olosuhde- ja muun mittaustiedon talletus ja analysointi: isompia alueita, jossa olosuhdetieto tiedossa ja 

YVA-tehtynä, viitaten edelliseen ehkäpä jopa lupa valmiina (huutokauppa). 

• Tärkeää saada taloudelliset realiteetit mukaan testaamiseen – mitä tahansa ei välttämättä kannata testata. 

• Kuten edellisessäkin myös sisämaassa samat haasteet eli teknologioiden testaus tärkeää sielläkin 

• Keskipainolaskurit: jo pikkupoikasvaiheessa tulee kalat totuttaa raameihin. 

• Kalliita investointeja, kustannus/kilo 

• Tärkeitä etenkin siialla: oikeat jakaumat perkuuta varten  
 

 

3. Tehokas tuotantokierto ja tuotannon arvon lisääminen: Arvo  

Millä keinoin (esim. sukukypsyyden hallinta) tai millä lajeilla (esim. siika, kuha, taimen, nelma) voitaisiin tuo-

tannon arvoa nostaa. 

• Alijäähtyminen ja säilyminen talvella haaste > kaikki perkaavat syksyllä minkä kerkiävät < haaste myös jalos-

tajille 

• Kirjolohi vs siika, siialla hyvä hinta, mutta huonompi rehukerroin ja pienemmät tiheydet 

 

Kuva 7. Kirjolohen laatuluokituksen päivitys ja käyttöönotto Katriina Partanen  
(Pro Kala ry) (myös kommenttien kirjaus) 
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Ryhmä 1 

• Laatuluokitus vai tuoteluokitus? 

o tuoteluokitus! Laadun on oltava kunnossa kaikissa tuoteluokissa, eri tuotteet -> eri hinta 

• on olemassa mittarit -> Roche asteikko 

• suuret perkausmäärät -> pitäisi olla joku toleranssi, koska joukossa eri värisiä kaloja ja koko kalasta ei näe 

väriä -> otanta säännöllisin välein mistä tarkistetaan väri 

• superior ei voi olla sukukypsä kala 

• miten saadaan ihmiset noudattamaan luokitusta? on oltava mittari, jolla seurataan  

• luokituksen käyttöönotto ei saa laskea hintaa. Paras kala mykyinen hinta, muut alempi -> näin ei saa käy-
dä! 

• nyt laitetaan standardit superiorien joukkoon  

• standardi huono nimi (esim. Marine Harvest Norjassa käyttää ordinary) 

• onko martokala saman laatuinen kuin mätikala? martokala on punainen, sukukypsä ei ole niin punainen 

• mitä tehdään muun kalan kanssa? pitää olla joku muu käyttö -> voisi olla markkinat jos olisi otettu erik-

seen 

• tarvitaanko kolme luokkaa? jos otetaan prosessikala pois. Prosessikalaa ei myydä kaupassa. 

• kaksi luokkaa: kirjolohi ja prosessikala 

• jalostaja haluaa isoja fileitä, kauppa ja kuluttaja pienempää 

• tuoteluokituksessa pitäisi eritellä mätikala ja ei mätikala 
• nyt ongelma, että kalat sekaisin -> pitäisi olla sitä mitä on sovittu  

• viedäänkö luokitus kuluttajalle saakka vai onko pelkästään yritysten väliseen kauppaan? 

 

Ryhmä 2 

• tuoteluokitus – laatu pitää olla aina hyvä 

• onko yritysten väliseen kauppaan vai meneekö kuluttajalle asti? 

• jonkun verran tehdään itse pistotarkastuksia, mutta Rochen asteikkoa ei oikeastaan käytetä 

• tiskissä on tällä hetkellä kaikkia laatuja 

• ordinary/standardi tulee mieleen että ei ole hyvä kala 

• kuluttaja sekaisin jos luokitus viedään sinne saakka 
• ongelma: yrityksillä vastuu -> kaikki lähtee superiorina 

• nyt kaikkien hinta laskee koska mukana standardi kalaa 

• kuluttajan pitää vaati tietynlaista kalaa -> pitäiskö kuitenkin opettaa kuluttajalle? 

• jalostajan/ostajan pitää vaatia mitä on sovittu ja maksaa siitä. Ei saa tyytyä mitä saa. 

• kasvattaja ei muuta tapojaan jos ei vaadita -> näyttävä tilipussissa 

• jalostajan on huolehdittava että kala pysyy siinä luokituksessa kun se on ostettu -> koko ketjulla vastuu 

• viljelijän maine kyseessä 

• luokitus on tarpeellinen 

• jos alaa nostetaan, niin pitäisi ottaa käyttöön 
• kuinka tärkeää oikeasti on väri? Jos kala on muuten kunnossa (pienemmät sävyerot) 

 

RYhmä 3 

• tuoteluokitus (kasvattajat + muut), laatuluokitus (jalostaja) 

• leikkausasteet päivittävä myös 

• luokkia oltava kolme (jalostaja) 

• viennissä merkitystä paljon, pitää olla luokiteltu 

• päivityksen yhteydessä selvitettävä minkälaista luokitusta käytetään kansainvälisesti 

• laatikossa on oltava mitä on sovittu 

• linjalla on vaikea lajitella superior / standardi 
• lisää työtä perkuussa 



  P.Siitonen 20.12.2016 

11 

 

• väri ei korreloi, ei voi nähdä linjalla, vasta fileoidessa näkee 

• jos et lajiottele -> kaikesta standardin hinta ja jos lajittelet -> oikea hinta (ja vähän korkeampi) 

• koneperkauksessa ei ole edes ihmistä katsomassa -> miten tässä toimitaan? 

• jos kuluttajalle myytäisiin standardi edullisempana kalana 

• super super -> martokala 

• halvempi soppakala = kannattaa savustaa 

• yhtiö mikä vie standardit pois -> voidaan hoitaa jos joku kerää pois 

• paljonko vuositasolla tulee standardikalaa? 

• 90-luvulla kauppa ja kuluttajat eivät halunneet luokitusta, siksi jätettiin käyttämättä 
o mitä on lihapuolella? 

o esim. peruna nyt, monta eri lajiketta 

o kala hankalasti säilyvä tuote, mikäli luokitus vietäisiin kauppaan asti, tulisiko entisestään lisää hä-

vikkiä? 

 

Kuva 8. Miten lisää arvoa kalalle ja kasvattajalle?  

Kirjoita kaksi ideaa miten lisää ar-

voa kalalla?  

 

Kirjoita kaksi ideaa miten lisää 

arvoa kasvattajalle eli itsellesi?   

Miten muutat omaa toimintaa-

si? 

Keskustele parin kanssa. Mitä 

uutta ideoita yhdistämällä syntyy? 

Miten yhteistyöllä saadaan lisää 

arvoa kalalle ja kasvattajille? Kir-

joita 1 + 1 uutta ideaa 

Tasainen saatavuus ���� tasainen 

hinta ����parempi hinta 

Kustannushyötysuhde 

”Kiinteä” hinta 

”Fair trade” 
Neuvottelut yhdessä kaupan kanssa, 

jotta arvoa valuu/säilyy tuottajalla 

Pitää myyntihinnan yli oman kasva-

tushinnan 

Laske oikea oma kustannushinta 

Myy oikeaan aikaan 

Ympärivuotisuus 

Perkuiden keskittäminen seson-

kiaikojen ulkopuolelle 

lopeta prosessikasvatus 

 

Laadun varmistaminen 

Pitämällä tiukasti hyvästä laadusta 
kiinni 

Älä lipsu toimituksen ja tuotteen 

laadusta koskaan 

Laadulla 

Laatuasiat  

Kalan laatu tasaisemmaksi 

Luotettavuudella 

Jatkuva laadun tarkkai-

lu/parantaminen � miten lisätä 

tuotantomäärää, parantaa kannat-

Hyvä itsetunto 

oman ammattiylpeyden nos-

taminen 

avoimempi suhtautuminen 

motivoitu henkilökunta 
 

Hinnoittelu 

Asettamalla / tarvittaessa vaatia 

laadusta hintaa ts. korkeampaa 

hintaa 

Valinta ja hinnoittelu 

Pitkät sopimukset 

Oikea myynti aika 

Jarmo Tolvasella hyviä ajatuksia 

 

Tehokkaampi tuotanto: isom-

mat yksiköt, 1 milj. kg, teknolo-

gia, kala-aines 
kasvata myös 1-1,5 kgn tuottei-

ta, lopeta prosessikasvatus 

 

Erikoistuminen � tuotantoso-

pimukset 

arvolastit: siika, kuha, taimen 

erikoistumalla tiettyyn tuotan-

toon kasvatuspaikan vahvuuksi-

en mukaan 

 

Mitä toinen haluaa > palaute, 

Ymmärrys kokonaisuudesta 

Tieto mitä toinen osapuoli oikeasti 

haluaa 

Palaute asiakkaalta 
 

Yhteistyössä  

Yhdistämällä eri osaaminen ja eri 

toiminta-alueet 

Tuotannonsuunnittelussa 

yhteishankintoja 

Toimintojen yhdistäminen (per-

kaamo, logistiikka) 

Synergiaedut käyttöön 

 

Ketju kuntoon 

Koko ketju vahvemmaksi, parem-

maksi 
Tuoteketju toimii kun parhaat 

osaajat tietävät millaista tuotetta 

tarvitaan 

Verkostoituminen paikallisten kala-

tuottajien, kalastajien kanssa, aina 

lähiruokaa saatavana 

Nopeampi logistiikka yhteistyöllä 

Nopeampi logistiikka 

 

Laatu ylös 
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tavuutta, lisätä ympäristöystävälli-
syyttä 

moitteeton laatu jatkuvasti � ero-

tuttava ulkomaisesta 

Laatuluokitus 

Tasainen hyvä laatu � brändäys, 

markkinointi 

Tarjotaan kuluttajalle vain hyvälaa-

tuista kalaa 

Tarjotaan kuluttajalle vain tuoretta 

kalaa 

Huolehditaan laadusta 

Kalan hyvinvoinnin lisääminen,  

kasvatusympäristön… 
 

Ympäristöystävällinen tuotanto 

Terveellinen (-sempi) kala 

Korostetaan edelleen kalan terveel-

lisyyttä 

Tiedotus elinkeinosta, ekologisuu-

desta 

 

Uudet tuotteet & lajit ja jalosteet 

(mainonta ja markkinointi) 

Jalostusastetta nostamalla 

Arvolajit 

Kasvata superlohta 

Erikoistumalla erilaisiin tuotteisiin 
kuin muilla on 

Erilaistetaan massasta ( = norjan 

lohi) 

Luomukalantuotantoon 

Räätälöinti (tuote) 

Erikoistuminen 

Yhteistyö 

arvoketju 

 

Markkinointi, kotimaisen kalan 

brändäys 

Markkinointi � brändi 

Markkinointi 
Uudet markkinat 

Markkinointi hyvin kasvatetusta ja 

hyvästä kalasta 

Brändäys 

 

Viestintä, tiedotus, imago, mieliku-

vat 

Varmistetaan edelleen hyvä 

laatu 

Kalan laatu, tuotekritiikki, pidet-

tävä hyvänä 

laadun tasaisuus 

tuota benellaa 

pitämällä laadusta kiinni 

 

Saatavuus: 

Tuotanto saatava ympärivuoti-

seksi 

Pyrin myymään kalaa nopeam-

paan logistiikkaan pystyviä ka-

navia pitkin 
Suunnittelen mätikalan ja mar-

tokalan (?) tuotannon ja myyn-

nin paremmin 

 

Kerro että kasvatat hyvää kalaa 

Tarina Brändi  Kalalle kasvot 

Myynti/markkinointi 

Lisää markkinointia = lisää jalka-

työtä 

Bränditietoisuuden lisääminen 

yrityksen sisällä 

”Kasvot” kalalle 

Lähikala 

Yrityksen tiedot tuotteeseen 
Kerro menestyksestä ja hyvistä 

asioista muillekin 

Faktat kasvatuksesta tietoisuu-

teen 

Puhua kotimaisen kala puolesta 

/ Suomalaisen työn arvostus � 

esim. haastattelut ym. 

Hyvät kampanjat ja aktiivinen 

osallistuminen niihin � ala tu-

tuksi suurelle yleisölle 

Tuotannon korostaminen… mm. 

eettisyys, tuoteturvallisuus, 

tuote laatu 
 

Avointa informaatiota omasta 

viljelytoiminnasta 

Blogi / fb-sivusto � kalankas-

vattajan päiväkirja? ☺ (avoi-

muus, tunnettuus � äitien te-

kemää ruokaa � aloittaa kir-

Laatutietoisuus 
Kalan hyvinvointia parantamalla 

saavutetaan tasaisempi laatu 

Emokalastojen hoito 

 

Arvostettu ���� tuott.hinta ylös 

Hintakartelli 

Kartelli 

Pitämällä hinta, eikä uskota ostajan 

tinkauksiin 

Pitkät sopimukset koko tuotanto-

ketjun läpi 

Pitkäaikaiset sopimukset koko tuo-

tantoketjun läpi 
Kustannussäästöä (perkuu) 

 

Mahdollisuus tietää minne oma 

kala päätyy (tiski, tmv) 

 

Suositaan kotimaista ruokaa, työtä 

ja raaka-aineita 

Arvostetaan kotimaisuutta 

 

Kaikki alan toimijat mukaan posi-

tiiviseen ja informatiiviseen jul-

kisuuskampanjaan 

Brändäys  

Some näkyvyys 

Avoimuus 

Alan tunnettuus 

Informointia 

Korostetaan mm. kalan terveelli-

syyttä ”somessa” 

Ei ”mustamaalata” ulkomaista tuo-

tantoa tai muista tuotantosuuntia 

Ei ”astuta” päälle, kaikille on tilaa 

kiertovesikasvatus & avomerikas-

vatus eivät saa riidellä huomioitava 

puolin ja toisin 

 

Keskusliikkeiden kalatiskin työn-

tekijöiden koulutus 
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Positiivinen imagon luominen 
Positiivisuus kaikessa mukana 

Viestimällä kaikkia hyviä asioita kir-

jolohesta 

Kertomalla kalasta, kotimaisuudesta 

 

Kaupassa tarjolla ”oman kylän ka-

la” – tai lähituottajan 

Brändäys ja lyhyempi ketju 

Kokit kotimaisen puolesta 

Ainakin osan myynti muualle kuin 

vähittäismyyntiin 

 

Tehkää kuluttajalle sopiva tuote 

Kuluttajaystävällisemmäksi 

Tekemällä koko tuotantoketju avoi-

memmaksi kuluttajalle  

 

Kalatiskien henkilöstön koulutuk-

sella 

joittaminen 
Some 

Avoimuus blogi 

fb 

Avoimuudella 

Ovet auki koululaisille 

Viisasten kutsuja 

Nuorille tutuksi 

 

Nopea reagointikyky muutok-

siin 

toimintatapojen seuranta ja 

tuloksellisuus 

Moderni ja tehokas tuotanto 

uusi tekniikka 

kehitystyötä, jatkuvuus 

 

Koulutusta lisää 

koulutuskontakti ulkomaille 

 

 

 

9. Miten lisää arvoa kalalle purkukeskustelu 

• Ale pois kartelli 

• Pitkät sopimukset -> tasaisuus hinta 

• Hinnoittelu 

• Arvo → fare trade. Hyötyä tuoRajalle 

• Tiedotus-> kalan hyvät puolet 

� vierailut 

- koululaiset 

- muut ihmiset 

• EU matskut saatavilla kouluille 

• Erikoistuminen 

• Erilaisia tuotteita vs. Norjan bulkki 

• Arvolajit siika, kuha, taimen 

• Työnjako → jalostusasteen nosto 

→ välineet 

• Laatu: 

• Hyvät poikaset → laatu! → kasvaRajat → koko ketju 

• Oma lehti 

• Toimintatavat → sopiminen 

• Tarina tämä (laatu) kerrottava ja hyvät kokemukset, menestystarinat 

• Teho → isompia yksiköitä 

• Ammattiylpeys 

• Luomutuotanto 

• Verkosto opetetaan kaupat odottamaan lähiruokaa 

• Lähiruoka 

• Jatkuvat tuotekehitys joka portaassa 
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• Uusi tekniikka isommat veneet.  Sexy 

• Yhteinen mainos 1 sentti/ kg satsauksella 

• Lapset 

• Nuoret 

• Biologian opettajille kalaa käyttöön opetuksessa 
 

10. Yleiset keskustelumuistiinpanot päivältä (Anu-Maria Sandelin)  

• Kalan poikasten laatu, kiinnitettävä huomiota. 

• Kalatiskien myyjien koulutuksessa huomioitavaa – koulutus voisi järjestyä keskusliikkeiden kautta 

• OMAKUSTANNEHINTA ON TIEDETTÄVÄ 

• Hinta on nyt syksyllä 2016 pysynyt hyvänä 

• Laitosvierailuja koululaisille 

• Viestintä, myös koululaisille ala-asteelle 

• Pelisääntökeskustelu: sopimukset, tuoteluokitus jne. 

• Tarinat kalalle ja kalanviljelijälle 

• EU koulumateriaali jakoon Kalankasvattajaliiton kautta 

• Toimintatavat= pelisäännöt Code of Conduct Kalankasvattajaliitolle 

• Ammattiylpeys ylös 

• Luomutuotannossa mahdollisuuksia yritykselle 

• Alkutuotannon jalostusasteen nosto lisää kalan arvoa, etenkin pienille tuottajille etu 

• Viesti biologian opettajille 

• Kalamarkkinatiedotus 

• Kalalehti  

• 1snt/1kg mainosrahaa, kaikki kasvattajat yhdessä antaisivat oman panostuksensa 

• Tukku/jalostaja käyttää hyväkseen tiedossa olevia hintoja 

• Ehkä Norjan lohen hinta ei määritä kotimaisen kalan hintaa? 

• Yhdessä sovittava hyvä hinta kalalle 

• Sopimus rehufirmojen kanssa laskunmaksusta  

• Tasainen perkuu ympäri vuoden. Siten myös voidaan työllistää tasaisemmin eikä henkilöitä tarvitse pitää 
pätkätöissä sesonkiluonteisesti.  

• Markkinoille tuleva ylimääräinen pakkaseen jos hinta on huono tms. 

• Tietyillä yrityksillä on perinteinen ja hyvä maine jolloin myös maksettu kalan hinta on hyvä 

• Kaupat haluavat tuoda tuottajan esille. 

• Laatu on huono, prosessikala, mikä pilaa myös muun kalan maineen. 

• Yrittäjän myös itse huolehdittava että myyjä todella myy paikallista kalaa oikean tuottajan nimellä.  

• Vaikea seurata onko ”Turusen Kala” oikeasti sitä mitä myyjä myy (jäljitettävyys/erätunniste - Anun ajatus-

huomio) 

• Huomio brändäykseen KIRJOLOHI 

• Vientiin isot yli 3kg kalat 

• Laatua tulisi nostaa mm. värin oltava superior 

• Poikkeuksellisesti nyt 11/2016 kalan hinta on nousussa! 

• Jokainen itse määrittää kala hinnan 

 

11. Yhteenveto päivästä: miten lisää arvoa? (Anu-Maria Sandelin) 

• Yhteistyö 

• Tasaisuus: vakaus, markkinat, laatu 

• Erikoistuminen 
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• Uudet myyntikanavat 

• Avoimuus 

• Imago 

• Vuorovaikutus 

 
12. Loppukiteytykset 

• Kauhea jano 

• Loistava tilaisuus 

• Hyvä tilaisuus 

• Aivan poikkeuksellinen 

• Suunnan muutos 

• Uuteen nousuun 

• Hyvä porukka 

• Ensi yö 

• Illalla baanalle 

• Sanoista tekoihin 

• Hups 

• Kiva olla osa porukkaa 

• Kiitos  

• Virkistävä päivä 

• Miten jatkuu 

• Hyvin vedetty 

• Kauhea jano  

• Myönteinen yllätys 

• Oli hyvä 

• Hyvä tilaisuus 

• Kiitos kaikille 

• Mitä mä ta..(?) 

• Avoimuus? 

• Miten viesti kaikille 

• Ihan hyvä juttu 

• Täytyisi ottaa koppi 

• Yhteistyötä tehdään 

• Hyvä hyvä 

• Mielenkiintoinen kokemus 

• Kauhea jano 

 


