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Rapala-rahastolta tukea mm. taimentutkimuksiin, maakatiskan rakentamiselle,
vanhainkodille ja vantaalaiskoululle

Rapala-rahasto suuntasi toisen toimintavuotensa avustukset jälleen hyvin moneen erilaiseen kohteeseen.
Rahaston saamien kymmenien hakemusten perusteella on entistä selvempää, että kaikkialla maassamme
ponnistellaan monin tavoin kalavesien kunnostamisen ja kalastusmahdollisuuksien parantamisen puolesta,
mutta usein hankkeet tahtovat hidastua tai peruuntua kokonaan rahan puutteeseen. Vapaaehtoista
talkooväkeä, aktiivisia kalakerhoja ja suojeluyhdistyksiä sekä yksittäisiä puuhamiehiäkin tässä maassa kyllä
riittää edelleen.
Tukea saivat tällä kertaa erityisen runsaasti uhanalaisen taimenen alkuperäisten kantojen tutkijatahot niin
Kymi- kuin Kokemäenjoenkin vesistöalueilla. Näytteiden kerääminen ja taimenten laajamittaiset DNAtutkimukset ovat erityisen tärkeitä siksi, että maamme sisävesien taimenkannoista, niin vaeltavista kuin
paikallisistakin, ei edelleenkään tiedetä juuri mitään.
Tukea saaneet selvityshankkeet lisäävät omalta osaltaan tietoa uhanalaisen taimenen nykytilasta, ohjaavat
kunnostustöitä, kalastuksen säätelyä, istutustoimintaa ja muita suojelutoimenpiteitä. Tällaisen toiminnan
tukemisessa Rapala-rahasto haluaa olla mukana ja toivoo muidenkin tahojen seuraavan esimerkkiä.
Toisaalta suurimmat yksittäiset avustussummat rahasto ohjasi tänäkin vuonna erilaisiin kalavesien
kunnostushankkeisiin eri puolilla Suomea. Vesien hoito vaatii runsaasti resursseja, niin rahallista kuin
talkoovoimaa, sekä erityisen paljon yhteistä paikallista ja valtakunnallista tahtoa kestävän kehityksen
saavuttamiseksi. Monin paikoin asiat ovat kohtuullisessa kunnossa, mutta hyvin paljon vesiemme
kunnostamisessa ja suojelussa on vielä tekemistä ja tukemista.
Yksittäisistä avustusten saajista voidaan mainita muun muassa esimerkillistä ja pitkäjänteistä työtä tehnyt
Virtavesien hoitoyhdistys. Nykyaikaisesti Facebookin kautta kerääntynyt vapaaehtoisuuteen perustuva
nettiyhteisö Kymijoen villi lohi ja taimen -ryhmä lähtee puolestaan kunnostamaan Kymijoen Korkeakoskeen
patojen alapuolelle laskevaa Suurojaa tarkoituksena luoda sinne kutu- ja poikastuotantoalueita erittäin
uhanalaiselle meritaimenelle.
Salmenkylän osakaskunta Puulavedeltä on panostanut aktiivisesti pohjoisen Puulan vesien laadun
parantamiseen rakentamalla esimerkiksi kolme kosteikkoa. Panostukset ovat maksaneet yhteensä satoja
tuhansia euroja. Puulalla toimet kalavesien hoitamiseksi ulottuvat jokaiseen kalastajaan, sillä
verkkomerkkien ostajille annetaan velvoitteeksi katiskapyynti vastaavalla määrällä katiskoita. Katiskasta ei
peritä maksua ja katiskoista saadut kalat velvoitetaan tuomaan maalle ja syönnin lisäksi kompostoimaan.
Tuhansia kiloja vuodessa päätyy myös erämaapetojen ruuaksi.
Yhdellä Salmenkylän osakaskunnan alueelle rakennetulla kosteikolla pysäytetään vanhan kaatopaikan
valumavesien ravinteet ennen niiden ohjautumista Puulaan. Ongelmaksi on muodostunut kalaston
nouseminen puroa pitkin Puulasta kosteikkoon. Kosteikon ekologian kannalta ilmiö ei ole toivottava, mutta
ratkaisuksi kaavaillun maakatiskan avulla voidaan kalaston nousu estää. Muualta saatujen kokemusten

mukaan maakatiska toimii erinomaisesti myös hoitokalastuksessa. Tällaista paikallista aktiivisuutta ja
kekseliäisyyttä Rapala-rahasto haluaa nimenomaan tukea.
Muista tavallista erikoisemmista avustuskohteista mainittakoon helsinkiläinen Riistavuoren palvelukeskus,
jonka henkilöstö toivoi Rapala-rahastolta pilkkivapoja. "Olemme miettineet erilaisia tapoja harjoittaa
vanhusten silmä-käsikoordinaatiota ja tasapainoa samanaikaisesti. Kalastus olisi varsin oiva ja erittäin
hauska tapa, mutta kalastus veden ääressä meidän asiakkaiden kanssa on varsin epärealistinen yhtälö",
kertoo osastonhoitaja Sari Koivisto keskuksen terapiayksiköstä. Tarkoituksena on asentaa koukullisen pilkin
tilalle magneetti ja sirotella lattialle metallisia kalan kuvia saaliskohteiksi. Idea kuulostaa todellakin niin
hauskalta, että arvosteluraadin oli helppo hyväksyä se lahjoituskohteeksi.
Erikoinen ja samalla esimerkillinen avustuskohde on myös vantaalainen Mikkolan koulu, joka vastikään
palkittiin Rispekti-stipendillä koulukiusaamisen ehkäisemisessä. Tämä pääkaupunkiseudulla Korsossa
sijaitseva yläaste aikoo sisällyttää opetusohjelmaansa ensi syksynä kalastuskurssin (kaksi tuntia kahdeksan
viikon jaksossa), jota Rapala-rahasto tukee merkittävin kalastustarvikelahjoituksin. Samalla rahaston
arvosteluraati toivoo, että monet muutkin koulut kautta maan voisivat ottaa mallia tästä toiminnasta ja sen
tuomasta kokemuksesta tulevaisuudessa.
Kalastus on hauska, halpa ja mielenkiintoinen kaikkien ikäluokkien ja koko kansan harrastus, mutta siihen
tulisi liittyä yhä syvemmin myös vastuuta sekä ymmärtämystä luonnon kestokyvyn rajallisuudesta. Tietoa
tästä aiheesta ei ole koskaan tarjolla liikaa ja siksi Rapala-rahasto on päättänyt tukea omalta osaltaan uutta
Saimaan lohikalayhdistystä, jonka tarkoituksena on edistää erityisesti rasvaevällisten lohikalojen
vastuullista kalastusta tiedotuskampanjalla Saimaan ympäristössä.
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Tarvittaessa avustuskohteiden kontaktitietoja sekä lisätietoa Rapala-rahaston toiminnasta ja päämääristä
antaa arvosteluraadin jäsen toimittaja Seppo Suuronen, puh. 0400 233 339

