
MATKARAPORTTI Kalaa ja turismia -opintomatka Viroon 28. – 30.9.2018 

Nro: 35346 ESKO Itämeri-yhteistyö-hanke 2016-2019 

Hankkeen tarkoitus on alueiden välisen ja kansainvälisen yhteistyön avulla edistää alan kehittämistä uusien 

innovaatioiden kautta ja kokemusten vaihdolla, vertailemalla kalastuksessa ja kalankasvatuksessa 

käytettäviä erilaisia menetelmiä, jalostusta ja menekinedistämistä, mutta myös tiivistää yhteistyötä 

kansainvälistymiseen uusien synergioiden löytämiseksi.  

28.09. PERJANTAI 

Klo 06:30 Vuorelan linja-auto otti Virojoelta kyytiin 

ensimmäiset osallistujat. Haminan, Kotkan, Loviisan ja 

Porvoon kautta ajettiin Länsi-Satamaan ja noustiin Tallinkin 

lautalle. Aloitimme ryhmäytymisen esittelykierroksella 

aamupalan aluksi. Tallinnan satamasta lähdimme ajamaan 

itään päin. Esimmäinen kohde VÕSU SATAMA, jossa 

sataman ja Virumaa Coastal Fishermen Unionin esittely 

https://vosusadam.ee/en/#general. Satamassa meitä oli 

vastaanottamassa Viron Leader- ja kalatalousryhmän 

edustajat ja paikallisia kalastajia. Kunnolla keskustelemaan 

virolaisten kanssa päästiin Restaurant Wösessä.  

Virolaisilla oli oma bussi mukana ja seuraava yheinen kohde 

oli EISMA SATAMA http://eismasadam.ee/en/ jossa myöskin 

rakennettu uusi satamarakennus, jossa mahdollista järjestää 

tapahtuma ja nuorille leirejä.  

Sataman lähellä oli yritys, joka oli saanut Leader-

tukea uuden juhla- ja tapahtumapaikan 

rakentamiseen Kalaranna guesthouse 

http://kalarand.ee/en  

Yrittäjä itse esitteli paikaansa meille.  

https://vosusadam.ee/en/#general
http://eismasadam.ee/en/
http://kalarand.ee/en


Kolmantena kohteena oli PURTSE SATAMA http://www.tulivee.ee/en/tulivee/purtse-harbour/  

Heillä myös suuria suunnitelmia hotellin rakentamiseksi. Viihtyisä kahvila satamarakennusten lisäksi 

houkutteli jo nyt niin turisteja kuin paikallisiakin viettämään aikaa alueella. 

 

Pimeän tullen löysimme majapaikkamme Narva-Joensuun Spa-hotellissa. Virolaiset eivät olleet mahtuneet 

samaan hotelliin ja jouduimme lähtemään yhteiselle päivälliselle parin kilometrin päähän.  

29.09. LAUANTAI 

Aamiaisen jälkeen suuntasimme kalasatamaan ja paikallinen kalastaja Taimo Mathiesenit esitteli nahkiaisen 

pyydystämistä. Pyytäminen oli erittäin mielen kiintoista ja pyydyksiä lähti mukaankin.

 

Ennen puolta päivää olimme jo Narva-Jõesuu 

Nahkiaisfestivaaleilla. Joka vuosi järjestettävällä 

suurella markkina-tapahtumalla on jo pitkät 

perinteet. Lounaaksi maistelimme Viron rannikon 

kalastajaliiton teltalla nahkiaista kaikessa muodossa; 

keitossa, leivässä, savustettuna ja erilaisissa 

alkupaloissa. 

 

 

 

 

 

http://www.tulivee.ee/en/tulivee/purtse-harbour/


Markkinoilta suuntasimme yritysesittelyyn Vitarsis OÜ:n tiloihin. Yrittäjä olikin osalle jo tuttu ja yhteistyötä 

suomalaisten kalastajien kanssa käytiin heti hieromaan. 

Ennen lähtöä länteen päin kävimme vielä tutustumassa Viron ja Venäjän rajaan Narvassa ja ihailimme 

linnasta avautuvaa maisemaa maita erottavalle joelle. Tosin rajaahan ei siihen kohtaan maiden välille ole 

virallisesti edes vedetty.  

Seuraava kohde oli Purtsen linna  

http://purtse.ee/en/. Jossa yrittäjäpari esitteli 

kauniisti korjattua linnaa ja Purtsen olutta.  

Toiseksi yöksi majoituimme Sagadin kartanolle 

http://www.sagadi.ee/, jossa nautimme vielä ja 

yhteisen päivällisen Viron ryhmän kanssa  

30.09. SUNNUNTAI 

Heti aamiaisen jälkeen suuntasimme Palmsen 

kartanoon http://www.palmse.ee/fi, jossa 

tutustuimme ohjatusti kartanon historiaan ja Viron 

juomakulttuuri -näyttelyyn 
 

Tallinnaan saavuttuamme osa lähti tutustumaan 

uudistuneeseen Kalamaja kaupunginosaan ja osa 

suuntasi Kulttuurikattilaan yhteistyöhankkeen 

ohjausryhmään. Nuoret Seprat on uudenlaista 

yhteistyötä, jossa virolainen kalatalousryhmä  

Virumaa Rannakalurite ühing mtü, virolainen Leader 

ryhmä MTÜ VIRUMAA KOOSTÖÖKOGU ja Leader  

Sepran rahoittama Interfin Oy:n Nuoret Seprat -hanke 

sekä ESKO-kalatalousryhmän Itämeri -hanke tekevät 

yhdessä nuorille suunnattuja leirejä ja kalastajille 

suunnattuja opintomatkoja. 

 

 

16:30 lähteneellä lautalla kokoonnuimme vielä yhteiselle palautepäivälliselle.  

Lisää tunnelmia videoina löydät osoitteesta https://www.facebook.com/nuoretseprat/   

http://purtse.ee/en/
http://www.sagadi.ee/
http://www.palmse.ee/fi
http://www.vrky.ee,/
http://www.viko.ee/
http://www.interfin.fi/toiminta/projektijohtaminen/nuoret-seprat/
https://www.facebook.com/nuoretseprat/

