


FANTASY FISHING on suomalainen 
kalastusohjelmapalveluihin ja käsintehtyihin perhoihin 

erikoistunut yritys, joka tarjoaa kalastusaktiviteetteja ja sen 
oheispalveluja yrityksille ja yksityisille henkilöille. 

ERIKOISOSAAMISTAMME on kasvatuksellisten 
kalastusaktiviteettien järjestäminen lapsille ja nuorille sekä 
erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Tämän mahdollistaa 
vain vahva ammattitaito sekä vuosien työkokemus edellä 

mainittujen kohderyhmien kanssa.



KALASTUS TYÖVÄLINEENÄ

Fantasy Fishing on 
tuotteistanut ensimmäisenä 
Suomessa kasvatukseen, 
kuntoutukseen ja hoitoon 

perustuvat kasvatukselliset 
kalastusohjelmapalvelut, 

joiden tavoitteena on antaa 
onnistumisen kokemuksia 
lapsille, nuorille ja erityistä 

tukea sekä hoitoa 
tarvitseville henkilöille.



KASVATUKSELLISET 
KALASTUSOHJELMAPALVELUT



Järjestämme lapsille ja nuorille sekä erityisen tuen tarpeessa 
oleville henkilöille sosiaalista vahvistamista elämys- ja 

sosiaalipedagogiikan keinoin.

Hyödynnämme erilaisia kalastusaktiviteetteja ja niihin liittyvää 
oheistoimintaa, jonka kautta lapsi tai nuori voi saada 

onnistumisen kokemuksia ja uusia elämyksiä yksilönä tai 
ryhmässä toimien. 



Kalastuksen avulla lapsi tai nuori voi saavuttaa 
unohtumattomia elämyksiä luonnossa, joka ei välttämättä ole 

hänelle kovin arkipäiväinen paikka toimia. 

Hän voi tuntea onnistumisen ja itsensä ylittämisen tunteita, 
jotka osaltaan kehittävät hänen identiteettiään sekä 

omakuvaa ja tukevat muita elämän osa-alueita. 

Kalastuksesta voi kehittyä lapselle tai nuorelle elinikäinen 
harrastus, joka on suuri voimavara elämässä. 

Toiminnalla voidaan vaikuttaa yksilöihin ja ryhmiin 
ennaltaehkäisevästi sekä korjaavan työn näkökulmasta 

katsottuna.



Luonnossa ja kalastusretkellä yhdistyvät kaikki neljä elementtiä, joita 
voimme hyödyntää edullisesti lasten, nuorten ja erityisryhmien kanssa. 

Veden, maan, ilman ja tulen yhdistäminen kalastusretken aikana mahdollistaa 
monipuolisen luonnon vaikutusten kokemisen.



Sosiaali- ja elämyspedagogisen harjoitteen, kuten esimerkiksi 
ohjatun kalastusretken tai perhonsidontapäivän aikana 

yhdessä sovitut turvallisuusasiat sekä tavoitteet ja tämän 
jälkeen itse toiminta tuottavat yhdessä ikimuistoisen 

elämyksen. 

Tällainen onnistumisen kokemus on siirrettävissä normaaliin 
arkeen ja ehkäpä niihin kaikista epätoivoisimpiin hetkiin 

nuoren elämässä. 

Voimakas yhdessä jaettu kokemus nuoren ja aikuisen välillä 
tai samassa tilanteessa olevien nuorten kesken kasvattaa 

keskinäistä luottamussuhdetta, joka näkyy usein parempana 
vuorovaikutuksena nuoren arjessa ja lähiyhteisöissä.





Ammattitaidolla toteutettu kasvatuksellinen kalastusretki tai 
sen oheistoiminta on erittäin tehokasta muuhun hoito- ja 

kasvatuskokonaisuuteen yhdistettynä.

Esimerkiksi lastensuojelun piirissä kasvaneilla lapsilla ja 
nuorilla on usein vakavia vaurioita varhaisessa 

kiintymyssuhteessaan, jolloin oman arvon tunne sekä 
luottamus itseen ja toisiin ihmisiin häriintyy.

Murrosiässä oman identiteetin etsiskely ja kokonaisvaltainen 
kehittyminen on nuorelle sitä aikaa, kun hän kipeimmin 
tarvitsisi turvallista suunnannäyttäjää elämälleen sekä 

tunnetta siitä, että minä olen oikeasti hyvä.



On toivottavaa, että lapsen tai nuoren omaohjaaja, 
hoitaja tai muu hänestä vastuussa oleva aikuinen 

osallistuisi kalastusretkelle mukaan. Nuoresta vastuussa 
oleva aikuinen onnistuu usein havaitsemaan 

vaihtoehtoisessa kasvatusympäristössä sekä itsessään 
että nuoressa uusia piirteitä ja toimintamalleja. 

Järjestetyn kasvatuksellisen kalastusaktiviteetin jälkeen 
on tärkeää, että lapsen tai nuoren omaohjaaja tai muu 
hänestä vastuussa oleva aikuinen jatkaa myönteisen 
palautteen antoa ja järjestää tietoisesti arkeen niitä 

hetkiä, jolloin nuori voi palata mielessään onnistumisen 
kokemukseensa yhä uudestaan.



PERHONSIDONTA KEHITTÄÄ MOTORISIA TAITOJA JA 
KESKITTYMISKYKYÄ. 



LASTEN JA NUORTEN  KANSSA TURVALLISUUSTEKIJÄT 
KOROSTUVAT VESIEN ÄÄRELLÄ.



ONNISTUMME YHDESSÄ!



Kasvatukselliset kalastusohjelmapalvelut ovat suuri lisä 
perinteisempien hoitomenetelmien rinnalla ja ne soveltuvat 
hyvin muun muassa lastensuojelulaitosten, perhehoitoon 

sijoitettujen ja muiden kodin ulkopuolella asuvien 
lastensuojelun asiakkaiden hoitomuodoksi.



Kasvatukselliset kalastusohjelmapalvelut soveltuvat myös 
esimerkiksi liikuntarajoitteisille, mielenterveyskuntoutujille, 
pakolaisina maahan saapuneille lapsille ja nuorille sekä 

kehitysvammaisille henkilöille esteettömyyden ja henkilöstön 
vahvan ammattitaidon vuoksi.



KALASTUKSEN OHEISTOIMINTAA



”JOKAISESSA ON JOTAKIN HYVÄÄ, 
JOHON KIINNITTÄMÄLLÄ HUOMIOTA 
VOIDAAN SAADA AIKAAN HENKISTÄ 

KASVUA”





Normaaliin arkeen siirrettäviä onnistumisen 
kokemuksia!



KALASTUS VOIMAVARAKSI NUORTEN 
SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYSSÄ -LIIKEIDEA

Suomen kalastusmatkailun innovaatiokilpailun voitto vuonna 2012.

Voitin vuonna 2012 liikeideallani Suomen kalastusmatkailun 
innovaatiokilpailun, jossa pyritään kehittämään suomalaista 

kalastusmatkailua. ”Tällä vuosittain järjestettävällä kilpailulla on 
tarkoitus hakea uudenlaisia kotimaista kalastusmatkailua edistäviä 

ja sitä tukevia tuote-, liiketoiminta- ja palveluinnovaatioita”

(Kalastusmatkailun Osaamiskeskus ry 2012).



KALASTUS VOIMAVARAKSI NUORTEN 
SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYSSÄ -LIIKEIDEA

”Kalastus on havaittu harvinaisen tehokkaaksi vetovoimatekijäksi 

syrjäytyneiden nuorten kohdalla. Lähellä luontoa tapahtuva ryhmässä 

toimiminen ja aito sosiaalinen kontakti sekä terveet elämäntavat tukevat 

nuoren kasvua.

Kalastus merkitsee nuorille juuri sitä oikeaa mielekästä tekemistä 

mielenkiintoisia elämyksiä tarjoavassa ympäristössä. Kalastuksen aitous 

aktiviteettinä ja maamme hyvät lähikalastusmahdollisuudet ovat 

voittaneessa ehdotuksessa yhdistettävissä pienin kustannuksin, 

mutta erittäin tehokkaalla tavalla.

Luontokokemuksen myönteistä vaikutusta ihmiselle kutsutaan elpymiseksi. 

Kalastuksessa elvyttävyys tapahtuu nopeasti, tehokkaasti ja jopa tahdosta 

riippumatta. Syrjäytymisen kokemisen vähentämisessä kalastukseen 

liittyvät  elämykset antavat edellytyksiä myönteisen minäkuvan 

kehittämiselle. Kalastus on vastapainoa nuorten kokemalle kaoottisuudelle, 

hajoamisen tunteelle, kontrollin menetykselle ja mielen pirstaleisuudelle. 

Tästä syystä voittanut konsepti on raadin mielestä innovatiivinen juuri 

tässä ajassa.”






