
Ammattikalastus on vaativaa työtä, joka asettaa fyysisen ja henkisen jaksamisen 
koetukselle. Siksi myös työterveyskumppanin täytyy pistää parastaan.  

Vehkaperän perheen elanto nousee merestä. Perheen 

miehet, isä Risto sekä pojat Teemu ja Aleksi, työskente-

levät kalastusaluksella, kun taas Tarja Vehkaperä hoitaa 

perheyrityksen kirjanpidon, laskutuksen ja muut juoksevat 

asiat toimistolta käsin.

 

Vehkaperän Kala Oy:n harjoittama ammattikalastus on 

kovaa työtä. Kalastusaluksella asutaan viikon ajan yhtä 

soittoa, minkä jälkeen vuorossa on viikon mittainen lepo-

jakso. Itse kalastus tapahtuu öisin.

– Aluksella valvotaan paljon ja työ hyvin kuormittavaa. 

Työtä tehdään vuoden ympäri ja jos sää sallii, merelle men-

nään joka yö aina viikko kerrallaan, Tarja Vehkaperä kertoo. 

Kalastus tapahtuu pääosin Selkämerellä ja Itämeren poh-

joisosissa. Vuosittain merestä nousee miljoonia kiloja kalaa. 

Se menee pääosin rehuksi. 

Vehkaperän Kala on toiminut yhteistyössä Mehiläisen 

kanssa vuodesta 2006. Pitkä yhteistyö kertoo toimivasta 

suhteesta. 

Tarja Vehkaperä korostaakin Mehiläisen ennakoivaa asen-

netta. Terveystarkastukset pidetään säännöllisesti ja Me-

hiläisessä on huomioitu ammattikalastuksen erityispiirteet, 

kuten psykososiaaliseen kuormitukseen liittyvät haasteet.

               

– Toimitaan niin, että ennakoidaan tilanteita, eikä reagoida 

vasta silloin kun jokin ongelma ilmenee.

Terveyspalveluissa tärkeintä on palveluiden saatavuus ja 

saumaton yhteistyö, Vehkaperä sanoo. Hänen mukaansa 

nämä tärkeät kriteerit toteutuvat Mehiläisessä erinomai-

sesti.

– Mehiläisessä vastaanotolle pääsee silloin, kun on tarve, 

ja palvelu on ihmisläheistä. On hyvin tärkeää, että ihminen 

kohdataan ihmisenä. Haluan, että kun menen jonkun asian 

vuoksi vastaanotolle, niin siellä otetaan tosissaan.

– Mehiläisessä iso positiivinen puoli on myös se, että pal-

velut on saatavilla ympäri Suomea. Jos on tarve, voi käydä 

lääkärissä vaikka Porissa, Raumalla tai Vaasassa yhtä luon-

tevasti kuin Oulun alueella, Vehkaperä jatkaa.

Valtakunnallinen toimipisteverkosto tarjoaa turvaa yllättä-

vissä tilanteissa, mutta toimivan arjen perusta on pitkään 

jatkunut suhde työterveyshoitajan, -lääkärin ja Vehkaperän 

perheen välillä.  

– Työterveyshoitajamme on käynyt paikan päällä satamas-

sa tutustumassa veneeseen. Uskon, että he ovat aika hyvin 

oppineet ymmärtämään meidän alaa. Myös työterveyslää-

käri on aivan loistava tyyppi! Silloin kun olemme tarvinneet 

erikoislääkärin palveluita, nekin ovat järjestyneet helposti 

samassa talossa.

Mehiläinen tarjoaa laadukkaita palveluita kaikille asiak-

kailleen yrityksen koosta riippumatta. Tarja Vehkaperän 

mielestä yrityksen pieni koko ei vaikuta palvelun laatuun.

– Meillä on aivan huipputyypit ympärillä. Vaikka meitä on 

aika vähän, meitä ei ole unohdettu.

Lue lisää Mehiläisen Työelämäpalveluista osoitteessa www.mehilainen.fi
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