Koostööprojekti nimetus: „Avatud kalasadamate päev“- Turja sadamas
Koostööpartnerid: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts, MTÜ Virumaa Rannakalurite
Ühing, MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu, MTÜ Hiiukala, MTÜ Harju
Kalandus, MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond, MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate
Kogu
Koostööprojekti sihtrühm: kõik, kellele kalanduse ja merendusega seonduv huvi pakub.
Koostööprojekti periood: Avatud kalasadamate päev toimus 30. 04. 2022 ja Saaremaal olid
avatud Turja sadam ning Kalanduse teabekeskuse eestvedamisel Nasva Jõesadam
Koostööprojekti eesmärk: Koostööprojekti eesmärgiks oli tutvustada laiemale avalikkusele
kalasadamate ja kalurite tööd, näidata väikesadama elu- olu ja tutvustada muud merendusega
seonduvat. Samuti propageerida kohaliku kala kui väärtusliku toiduaine tarbimist.
Koostööprojekti tegevused: Avatud kalasadamate päeva raames Turja sadamas oli võimalik
tutvuda sadama igapäevaeluga, osta kalapaadist kala, sadamas jagus tegevust kõigile. Mõned
näited sadamas toimunust. Eelkooliealised lapsed said näiteks meisterdada endale ilusa papist
kala ja kujundada ise väikese akvaariumi. Natuke suuremad lapsed meisterdasid kalur
Kalmeri juhendamisel endale õnged, millega siis osaleti kalapüügivõistlusel. Vabatahtlik
merepääste viis läbi näitliku praktilise merepääste alase õpitoa ja viskeliini viskamise
võistluse, kus said osaleda nii suured kui väikesed. Toimus kala fileerimise õpituba, kus
osalejatele õpetati esmalt fileerima erinevaid kohalikke kalu ja siis sai kuulata ka loengut
„Kala meie toidulaual.“ Toimus mõrra ehituse ja parandamise õpituba, kus oli võimalik näha
millised näevad välja Saaremaal kasutatavad passiivpüünised ning kuidas neid parandatakse
ja hooldatakse. Huvilised said osaleda kalalaeva juhtimise ja navigeerimise õpitoas, õpitoa
käigus viidi grupid kalapaadiga merele, kus neil on võimalus kipperi juhendamisel sooritada
manöövreid ja kasutada ise navigatsioonivahendeid. Suures katlas, elusal tulel valmis
keskpäevaks maitsev kalasupp. Mõrrakuuris tutvustasid sadamapidajad sadama arendamise
käigus tehtud tegevusi ja tulevikuplaane, kuulata sai vanu kalurilugusid. Sadamapidajad olid
koostanud ka Turja sadama ajalugu tutvustava näituse. Meelelahutuse eest kandis hoolt duo
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Väliharf. Kus sadamanurgas parasjagu midagi toimus, selle info edastamise eest kandis
operatiivselt hoolt päevajuht.
Fotod: http://www.saartekalandus.ee/?page_id=5345
Projekti tulemused: koostööprojekti tulemusena külastas Turja sadamat päeva jooksul ca
400 inimest.
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