Erityisryhmien vesistöohjaajan tehtävän kuvaus (Iktyocare)

Iktyocarella tarkoitetaan= Kalastuksen ja veden avulla tapahtuvaa virkistäytymistä ja
motivointia ja toimintakyvyn ylläpitämiseen.

Erityisryhmien vesistöohjaaja on vesistöä elämyksien tarjoamiseen käyttävä esimies
yrittäjä tai työntekijä. Yleensä kalastuksen ja vesiluonnon ympärillä toimitaan. Hän
suunnittelee tarjoamansa tuotepaketit itse tai tiimien kanssa vastaa yleensä myös
niiden markkinoinnista ja omalta osaltaan myynnistä.

Erityisryhmien vesistöohjaaja on yleensä sosiaali- ja terveysalan ammattilainen, joka
luo elämyksiä ja palveluita hyödyntäen urheilu - ja matkailukalastuksen osaamistaan.
Hänen erikoisosaamistaan on erilaisten asiakkaiden oikeanlainen huomioiminen
muuttuvissa olosuhteissa.

Hän liikkuu luonnossa ja vesillä kalastavien ja retkeilevien asiakkaiden kanssa ja
huolehtii näiden saaliista, kalastusvälineistä, tarpeista ja viihtyvyydestä.
Vesistö- ja kalastusmatkailu on nopeasti kehittyvä ammattiala Suomessa. Palvelujen
tarjoajina ovat pienyritykset tai isompien yritysten työntekijät sekä kaupungit ja
kunnat. Erityisryhmien vesistöohjaajat ovat parhaillaan järjestäytymässä,
verkostoitumassa ja kehittämässä uusia palveluita. Suomen vesistöjen runsas määrä
ja luonnonvaraiset kalakannat tarjoavat hyvät edellytykset alan kasvulle ja uusille
työpaikoille myös kaupunkikeskusten ulkopuolella. Kaunis vesistömme tarjoaa mitä
hienoimmat puitteet vesistö- ja kalastuspalvelujen tarjoamiseen myös vesillä
liikkumisen suhteen.

Erityisryhmien vesistöohjaaja tuntee pyynnin kohteena olevat kalalajit sekä
vesiympäristön ja kalavesien hoidon perusmenetelmät.
Hänen on tunnettava kohteensa ja että ne soveltuvat erityisryhmille.
Hänen on oltava selvillä toiminta-alueen oheispalvelujen tarjonnasta ja tunnettava
luonnon, kulttuurin ja historian pääpiirteet.

Hänen tulee ottaa toiminnassaan huomioon myös vieraita kulttuureja edustavien
henkilöiden erityistarpeet. Erityisryhmien vesistöohjaajan tulee osata suunnitella iso
kalastus- tai vesistötapahtuma ja hänen on hallittava sen tuotteistaminen.

Hänen pitää osata markkinoida yritystään ja sen palveluja, verkostoitua ja olla
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Hän hallitsee yleisimmät vapaa-ajan kalastusmenetelmät ja osaa opastaa asiakkaita
niiden käytössä. Hänen tulee tietää miten asiakkaita ja kalustoa kuljetetaan sekä
hallita suunnistamisen ja säätiedotuksen tulkitsemisen perusasiat. Tarvittaessa hän
hyödyntää alan erikoisosaajien osaamista myös käyttää esimerkiksi kalastusoppaita.

Hänen on osattava viestiä asiallisesti ja ymmärrettävästi opastustilanteessa niin
kotimaisille kuin ulkomaisillekin asiakkaille. Hän osaa käsitellä saaliskalat, valmistaa
kala- ja muita ruokia kenttäoloissa ja toimia hygieenisesti. Erityisryhmien
vesistöohjaaja vastaa retken aikana asiakkaiden viihtyvyydestä ja turvallisuudesta.

Hänen on osattava johtaa ryhmää vaikeassa tilanteissa malttiaan menettämättä ja
antaa tarvittaessa ensiapua tai vastuutta se eteenpäin. Suurten kokonaisuuksien
johtaminen tulee olla hänen ydinosaamisaluettaan, kuten suurissa tapahtumissa hän
osaa jakaa vastuuta esimerkiksi kalastusoppaille ja kalastuksenohjaajille siten, että
tapahtuman turvallisuus ja toiminta on suunniteltua ja hyvin organisoitua.

Toiminta vaatii alan säädösten ja määräysten tuntemista sekä kuluttajansuojan
huomioon ottamista.

