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Miks on vaja siduda kalandus turismiga? Kuidas seda teha? 
 
Milline mõju on turismil kalanduspiirkonnale? 
 
Kuidas saab kohalik kalanduse tegevusgrupp aidata? 
 
Mida on juba tehtud? Näited elust enesest. 
 
Vaade uuele perioodile 2014-2020. 

Ettekande sisu (kasutatud FARNETi materjale): 
 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/


Enamus EL kohalike 
tegevusgruppide strateegiad 

sisaldavad turismi  

Estimated from FLAG fact-sheets: 

 



Turism EL 
kalanduspiir-

kondades 

Estimated from registration forms: 

 



Kalanduspiirkonnad:   Turism: 

☺ Loodus (ranna-alad, vesi,   ☺Kasvav majandusharu 

maastikud, loomastik-taimestik...)   ☺Töökohad ja sissetulekud 

☺ Kalandusega seotud tegevused   ☺Siduspotentsiaal 

ja kultuuripärand    ☺ Turistid otsivad uusi  

                       kogemusi 

☺ Värske kala       

☺ Atraktsioonid, veesport....  

☺ .... 

Kalandus ja turism = kalaturism 



Turismi mitu nägu 

• Lisasissetulek ja/või 
töökohad 

• Vähema kalapüügiga on 
võimalik saada suuremat 
kasu 

• Propageerib kohaliku kala 
tarbimist 

• Tugevdab kalanduse 
identiteeti ja nähtavust 
turul 

• Aitab kaluritel luua 
kontakte teiste tegijatega 
piirkonnas 

 
• Konkurents kasinate 

ressursside üle 
(majutus, kalavarud, 
tööjõud ..) 

• Massiturism – 
odavtööjõud ja 
töövahendid (sageli 
väljastpoolt piirkonda) 

• Hooajaline, madalalt 
tasustatud töö 

• Regulatsioonid ja 
standardid 

• Tulu ekspordist jääb 
väljaspoole piirkonda 



 
 
 
 
  

 
 

......niisiis, kuidas siduda kalandust turismiga? 

See ongi kohalike tegevusgruppide ehk kalurite ja  
kalandusettevõtjate ülesanne! 



Tegevusgruppide endi 
sõnul... 

For the fisheries sector, promoting tourism in the area can mean: 
 
 
 
 
s 

Source: registration 

forms 

Võimalus luua uusi koostöölinke teiste tegijatega 
piirkonnas (ja väljaspool piirkonda) 

Võimalus õppida seda kuidas koostada ja turustada 
uusi tooteid 

Sissetulekuvõimaluste mitmekesistamine, hooaja 
pikendamine, töökohtade loomine 

Saada suuremat tähelepanu, kalanduse ja 
kalastamisega seotud õpe ja koolitus 

Müüa rohkem kala 

23 

19 

1133 

66 

5 

19 

13 

6 
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Kuidas saab tegevusgrupp 

kaasa aidata? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strateegia/projekti koostamise faasis: 

 
• Kindlusta kalandussektori kaasamine juba  

algusfaasis (planeerimine, arutelud) 

 

• Julgusta kohalikke võtmeisikuid osalema  

kalandusturismi arendamisel (selgita kalaturismi tähtsust laiemalt, paku ideid ja 

tegevusi, kasuta tegevusgrupi (juhatuse) liikmeid „saadikutena“  

  

• Taga kaluritele juurdepääs infole, võimalikud teadmised, koolitus 

 

• Tee kindlaks, millised kohalikud ressursid on tähtsad kalaturismi arendamiseks 

 

• Kes on sinu sihtgrupp ja millised on nende vajadused 

 

• Veendu juba algusfaasis, et sinu tooted sobivad omavahel kokku, takkajärgi on hilja 

kahetseda.  
 

 
 

 

 

 



Kuidas saab tegevusgrupp 

kaasa aidata? 
 

 

 

 

 

Projekti valiku/elluviimise faasis järjesta projektid tähtsuse järgi: 
 

Projektid, mis toovad suuremat kasu kalandusele (millist kasu?) 

• kasu kogukonnale laiemalt: loovad töökohti, kasutavad kohalikku 

toodangut ja toorainet, eriti kohalikku kala 

• loovad või tugevdavad koostöövõrgustikke 

• aitavad üle saada hooajalisusest  

 

Kontrolli kas projekt on elujõuline: 

• Turg – analüüs 

• Kas on arvestatud kõikide kuludega ja kuidas kulud kaetakse? 

• Kas juhtimine on kindlates kätes? 

• Sama kehtib ka avaliku sektori projektide kohta 

 

Projekti laiem mõju: 

• laiem kandepind 

• koostegutsemisel saavutatakse paremaid tulemusi – sünergia 

• Knock-on effekt – toob kaasa jada üksteisest sõltumatuid tegevusi 

 

 



Kalaturismi 
õnnestumiseks... (1) 

Toeta/tugevda individuaalseid turundustegevusi 

 

Edenda koostööd turismitegelaste vahel, julgusta nende  

ühiseid reklaami- ja teavituskampaaniaid 

 

Mõtle oma piirkonnast kui turismi sihtkohast! 

• Kontrolli kas sinu (kalandusega seotud) turismitooted sobivad 

• Piirkonna „unique selling point”? 

• Kas turundusplaan on olemas (sh eelarve)? 

• Veendu et turundustegevused oleks kuluefektiivsed 

• Kes veel teie piirkonnas tegeleb analoogsete tegevustega (nt kohalik 

turismiarendusorganisatsioon)? Kas saate koostööd teha ja üksteist 

täiendada?  



Kalaturismi 
õnnestumiseks... (2) 

Taga laiema üldsuse toetus 

• Tugevda identiteeditunnet ja uhkust: olen kohalik! 

• „welcoming attitude” 

• Julgusta vabatahtlike kaasamist 

• Aita piirkonda vaadata külastaja pilgu läbi 

• Võimalda aeg ja ruum tagasiside andmiseks  

 

Capacity building 

 

• Kvaliteetse pakkumise koostamiseks on vaja teadmisi ja oskusi 

• Analüüsi ja reasta vajadused 

• Reageeri kiiresti ja paindlikult 

• Hoidu üldise eesmärgiga koolitustest, kujunda need konteksti 

• ...keeleoskuse lihvimine (kui piirkonda külastab palju välisturiste) 

 

Hinda tegevuste kulusid ja sellest saadavat tulu ning kohanda vajadusel plaane! 



Võrtsjärve tegevusgrupp 
aastatel 2008-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tegevussuundade jaotus strateegias: 
 
• Sadamad: 11.72% - 103 120 EUR 
• Töötlemine, turustamine: 35.79% - 315 029,05 EUR 
• Turism: 35.79% - 315 029,05 EUR 
• Mitmekesistamine 10.42% - 91 715.64 EUR 
• Koolitused: 6.28% - 55 297.93 EUR 
 
 
Projektide kogueelarve aastateks 2009-2013:  880 192 €  
 
MTÜ poolt projektidele eraldatud 61 projektiga 855 000 €  
 
 



 

 
MTÜ Oiu Arendus: Oiu sadama puhkemaja  

rekonstrueerimistööd – 48 252 EUR 

Ajaloolise purjeka ost ja renoveerimine – 4760 EUR 

 

Oiu Jahtklubi:  

Oiu sadama tankla – 103 120 EUR 

Oiu sadama veesõidukite ost – 7350 EUR 

Puitpaatide renoveerimise õpituba – 2870 EUR 

Oiu Sadama viitade ostmine – 2940 EUR 

 

Näide elust enesest: Oiu sadam, puhkemaja, tankla ja toitlustuskoht 





 
Tegevusgrupi õnnestumised 

ja õppetunnid 

 • Klaasangerja riigihanke  

korraldamine ja asustamine 

• Ettepanekud seadusandlusesse: 

nt mõrramaksude vähendamine 

• Living Lakes liige 

 

 

• Võrtsjärve kala- ja käsitöölaada idee algatamine, korraldamine ja läbiviimine 

• Liikmeskonna suur huvi projektide taotlemisel ja läbiviimisel ning ühisüritustes 
osalemisel (õppereisid erinevatesse kalanduspiirkondadesse Euroopas, 
koolitused (nt Korzetsi kalaroogade õpiköök, turismiturundus, maksundus jpm) 

• Kasvanud liikmete arv MTÜ-s (2008.a lõpp 29 liiget, 2013.a. lõpp 44 liiget) 

• Rahvusvahelise koostöö üha kasvavad võimalused 

• Tegevusgrupile auditi läbiviimine (tegevusgrupi võimekuse hindamine) 

 



 
Võrtsjärve kala- ja käsitöölaat 

 





Vaade uuele perioodile 2014-2020 

 
 
 

• Valminud on Eesti kalanduse strateegia 2014-2020 
• Koostamisel on Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) rakenduskava 

2014-2020 
Indikatiivne ajakava: 
2013.a hakkavad tegevusgrupid koostama kohalikku arengustrateegiat  
2013.a lõpp Partnerluslepingu kinnitamine Komisjoni poolt 
2014.aprill EMKF rakenduskava esitamine Komisjonile (üldmäärus ja EMKF 
määrus on vastu võetud) 
2014. mai uue seaduse jõustumine 
2014.juuli kalanduspiirkondade määruse jõustumine 
2014.oktoober EMKF rakenduskava kinnitamine Komisjoni poolt 
2014.november esitavad tegevusgrupid kohalikud arengustrateegiad 
Põllumajandusministeeriumi kooskõlastamiseks 
2015.a alguses määrab PRIA tegevusgruppidele toetused 
2015.veebruar PRIA kuulutab välja taotlusvooru 
2015. mai PRIA teeb toetuse saamise otsused 
2015.a juuli PRIA teeb tegevusgruppidele väljamaksed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tänan tähelepanu eest! 
 
 
www.vortskalandus.ee 
 


