



Project MILF ( Man I Love Fishing ) - Maamme johtavat baarimestarit, drink-
kibaarit sekä ravintolat laittavat ammattitaitonsa peliin äärimmäisen uha-
nalaisen järvi- sekä meritaimenkannan suojelemiseksi! 

Suomen johtavat drinkkibaarit Helsingissä, Turussa, Oulussa sekä Jyväskylässä 
ja Porvoossa ovat aloittaneet jo vuoden 2016 alusta asti kampanjan, jonka idea-
na on myydä projektin nimistä cocktailia ja samalla kerätä rahaa Virtavesien Hoi-
toyhdistys Ry:lle. Jokaisesta juomasta, joka projektin nimissä myydään, lahjoite-
taan 1€ VIRHO:n projekteihin, kuten Mellunmäenpuron sekä Mustapuron kun-
nostukseen, johon äärimmäisen uhanalaiset meritaimenet nousevat Helsingin 
edustalta kutemaan. 


Projekti lähti liikkeelle vuoden alussa ravintola Groteskista, jonne juoma ja sen 
idea alunperin kehitettiin. Äkkiä kuitenkin mukaan halusi muutkin drinkkibaarit 
sekä baarimestarit ja mukana projektissa anniskeluravintoloita on jo seuraavan-
lainen lista:


• Shaker Helsinki
• Shaker Jyväskylä
• 100 Dogs, Helsinki
• Trillby & Chadwick, Helsinki
• Wilhelm Å, Porvoo
• Strindberg Bar, Helsinki
• Salutårget, Helsinki
• NJK, Helsinki
• Shooters, Turku
• Old Skiffer, Helsinki
• Harmooni, Jyväskylä
• Löyly, Helsinki
• Cocktail Company, Oulu
• Lilla e, Helsinki
• Pastor, Helsinki



Project MILF -juomasekoitus, jota eri baareissa tarjotaan on aina erilainen ja ky-
seisen ravintolan näköinen sekä -makuinen. Teema juomassa on kuitenkin aina 
sama - kalaruoka tai raikas luonto. Juomia onkin laidasta laitaan aina saaristo-
laisläivän makumaailmoista raikkaaseen, kylmään ”kalakeittoon”. 


Projektia on myös tukemassa mm. näyttelijänä sekä intohimoisena perhokalas-
tajana tunnustettu Jasper Pääkkönen, Suomen perhokalastusmaajoukkue sekä 
vihreät arvot projektin kanssa jakava, suosittu ginibrändi Bombay Sapphire. 





Projektista sanottua:


"On uskomattoman hienoa, että baarimestarit ja ravintoloitsijat ovat lähteneet 
konkreettisilla toimilla mukaan saimaannorppaakin uhanalaisemman meritaime-
nen suojeluun. MILF-drinkeistä kertyvillä rahoilla rakennetaan ja kunnostetaan 
kutualueita jopa keskelle kaupunkia, ja moni kutupaikka jäisi kunnostamatta il-
man Project Milfiä. Hankkeita vetävä Virtavesien hoitoyhdistys Virho tekee tässä 
ihailtavaa työtä talkoovoimin."	 


-Jasper Pääkkönen


Project MILF-drinkin menestys Helsingin huippubaareissa tulee mahdollista-
maan aiempaa laajempien ja monipuolisempien virtavesikunnostusten tekemi-
sen. Virhon yhteistyö #supportprojectmilfin kanssa ratkaisevasti mahdollistaa 
suurempien kunnostussuunnitelmien toteutuksen käytännössä, kun talkootyön 
lisäksi voidaan käyttää konetyötä. Yhdistys sai myös vaikuttavan lisämedian yh-
distyksen tavoitteiden viestintään. Baaripöydissä kuului keskustelua Project 
MILF:n vapaaehtoistyön tavoitteista ja Suomen vaelluskalakantojen tilanteesta. 
	 


- Jouni Simola, Virtavesien hoitoyhdistys


Lisätietoja Project MILFistä:


Jarkko Issukka, projektin koordinaattori


0405354209 / jarkko.issukka@gmail.com


Instagram:	 @supportprojectMILF / #supportprojectMILF


Blogi:	 	 http://supportprojectmilf.blogspot.fi
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