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HANKKEEN SISÄLTÖ 

Kaakon jokitalkkari -hankkeen keskeinen sisältö 

 Kartoitetaan ja tuotetaan tuoretta taustatietoa toiminta-alueen 

vesistöistä vesialueiden omistajille ja eri viranomais- ja yhteistyötahoille  

 Viedään vesistöjen kunnostusasioita eteenpäin laajalla alueella  

 Toteutetaan kunnostuksia käytännössä  

 Suoritetaan lohikalojen kotiutus- ja tuki-istutuksia mätirasioilla  

 Huolehditaan kunnostuksien ja istutusten asianmukaisen seurannan 

järjestämisestä  

 Haetaan vaelluskalojen liikkumisesta ja lisääntymisestä uutta tietoa  

 Edistetään eri tahojen huomiota kohdealueen vesistöjen vedenlaatua ja 

vesiluonnon monimuotoisuutta koskeviin keskeisiin kysymyksiin  

 Huolehditaan että kalavesiä hoidetaan kestävän käytön periaatteiden 

mukaisesti 

 

Jokitalkkarin tarkoituksena oli toimia eri tahoja yhdistävänä toimijana ja 

kalavesien omistajien yhteistyökumppanina ja apuna. Huomiota kiinnitetään 

vaellusesteiden poistoon, virtavesikunnostusten järjestelyihin/toteutuksiin, 

vaelluskalojen elinalueiden kartoitukseen, kohteiden seurannan 

järjestämiseen ja lisäselvityksiin. Keskeinen teema hanketta ideoitaessa oli: 

”Joki tarvitsee paikallista hoitajaa” (kuva 1). 

                   
 

Kuva 1. YLE Uutiset Luonto (http://yle.fi/uutiset/3-6171477)  

”Jokitalkkarin 

tavoitteena on ollut mm. 

elvyttää, säilyttää ja 

palauttaa aikojen 

saatossa heikentyneitä 

lohikalakantoja Etelä-

Karjalan ja 

Kymenlaakson 

vesistöissä. Jokitalkkari 

toteutti Suomenlahden 

meritaimenkantojen 

käyttö- ja 

hoitosuunnitelmaa sekä 

valtakunnallista lohi- ja 

meritaimenstrategian 

tavoitteita. Lisäksi 

Jokitalkkari huomioitiin 

yhtenä 

esimerkkihankkeena 

uudessa pienvesien 

suojelu- ja 

kunnostusstrategiassa. 

Jokitalkkari – hanke on 

ollut myös uuden 

kalastuslain ja 

asetuksen mukainen ja 

suunniteltu turvaamaan 

kalojen luontainen 

lisääntyminen ja sen 

kautta hyvät 

kalastusmahdollisuudet.” 

http://yle.fi/uutiset/3-6171477
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Toimialue 

Hankealueeseen kuuluvat niin Vuoksen (4), Kymijoen (14), Salpausselän 

eteläpuolisia, Viipurinlahden ja Hiitolanjoen vesistöalueen vesistöjä. Kaakkois-

Suomessa on lukuisia lohikalakantojen säilyttämiseen ja elvyttämiseen 

soveltuvia vesistöreittejä, joissa toimii lukuisia järjestäytyneitä kalastusalueita 

ja aktiivisia osakaskuntia sekä eri vesistöjen käyttöön nivoutuvia intressejä. 

Vesistöjen tilan kohentumiseen ja kalakantojen kehittämiseen tähdättiin 

yhteistyössä eri viranomaistahojen kanssa sekä hanketta tukevien rahoitus- ja 

yhteistyökanavien kautta (kuva 2).  

 

Kuva 2. Kaakkois-Suomen vesistöalueet. 

Toteuttajat ja toteutus 

Projektin hallinto ja vastuullinen vetäjä oli vuosina 2014–2016 Etelä-Karjalan 

Kalatalouskeskus ry. Hanketta toteutettiin myös tiiviissä yhteistyössä 

Kymenlaakson Kalatalouskeskus ry:n ja ELY-keskuksen kanssa. Hankkeelle 
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asetetuttuja tavoitteita toteutettiin hankesuunnitelman, kalastusalueiden ja 

ohjausryhmän kanssa alustavasti laaditun priorisoinnin ja jokitalkkarin 

laatiman vuosikohtaisten aikataulutuksen, rahoitus- ja toimintasuunnitelmien 

mukaisesti. Laaja yhteistyöverkosto ja keskeiset alueelliset avainhenkilöt olivat 

tärkeässä roolissa jokitalkkarihankkeessa (kuva 3). 

 

Kuva 3. Yhteistyöverkosto on kaiken A ja O. 

Hankkeen käytännön toteutuksesta huolehti Iktyonomi (Amk) Manu Vihtonen. 

Jokitalkkari toimii vastuullisen vetäjän ja hallinnoijan, eli Etelä-Karjalan 

Kalatalouskeskus ry:n palkkalistoilla (1.3.–31.12.2014, 1.1.–31.12.2015 ja 

1.2.2016–31.12.2016) pitäen henkilökohtaista tunti- ja työkirjanpitoa sekä 

matkapäiväkirjaa. Vastuuhenkilönä Etelä-Karjalan Kalatalouskeskuksessa 

toimi toiminnanjohtaja Aarno Karels. 

Hankkeen projektiorganisaatioilla on laaja-alainen kokemus ja monipuolista 

asiantuntemusta hankealueen kalataloudesta. Asiantuntijatehtävät koostuvat 

alan järjestötoiminnasta, kalaveden hoidosta ja seurannasta, elinkeinokala – 

ja raputaloudesta ja edunvalvonnasta (www.ekkalatalouskeskus.fi).  

Rahoitus ja yhteistyö 

Rahoittajia jokitalkkari -hankkeen kausilla (2014–2016) olivat Kaakkois-

Suomen ja Varsinais-Suomen ELY-keskus (kunnostusvarat ja 

kalatalousmaksut), Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö, Etelä-Karjalan ja 

Kymenlaakson kalatalouskeskukset, Kalastusalueet (Rautjärven kalastusalue, 

Kaakonkulman kalastusalue, Ruokolahden kalastusalue, Summa-Vehka-

Virojoen kalastusalue, Vuohijärven kalastusalue sekä Valkealan kalastusalue), 

Rapala – rahasto sekä EKOenergian ympäristörahasto (kuva 4).  

http://www.ekkalatalouskeskus.fi/
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Kuva 4. Jokitalkkari hankkeen rahoittajat yhteistyötahot (kalastusalueet 
kalatalouskeskuksien ”alla”). 

Lisäksi virtavesikunnostusten kivimateriaalia lahjoittivat Rudus Oy. Mäti-

istutuksissa tarvittavia tiiliä saatiin veloituksetta Wienerberger Oy:n Korian 

tehtaalta. Vastikkeetta hankkeen hyväksi tehtävää ns. jokitalkkarointi 

(talkootyö) oli aktiivisten talkoolaisten ansiosta merkityksellistä lähes kaikkien 

virtavesikunnostuskohteiden onnistumiselle, kuten sähkökoekalastustenkin 

toteutukselle, joten talkootyöllä oli myös huomattava taloudellinen arvo ja 

alueellinen vaikuttavuus (kuva 5). 

 

Kuva 5. Vapaaehtoisten aktiivisuus ja auttamisen into auttoi jokien talkkaroinnissa. 
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TOIMINTA VUOSINA 2014–2016 

Hankkeen tiedotus ja näkyvyys 

Avoin julkisuus ja tiedottaminen sekä yhteistyö eri toimijoiden kanssa olivat 

keskiössä, kun hanke haluttiin etenevän tasapuolisesti koko Kaakkois-

Suomessa. Hankkeen avoimella tiedottamisella pyrittiin ko. hankkeesta 

tekemään näin koko Kaakon yhteinen lohikalahanke. 

Sisäisessä tiedotuksessa keskeisimpänä olivat hankkeessa mukana olevat 

tahot, kuten ohjausryhmä ja rahoittajat. Tiedotusta hoidettiin käytännössä 

alueellisiin avainhenkilöihin puhelimen, sähköpostin ja palaverien kautta. 

Nettisivujen, sosiaalisen- ja ns. perinteisen median kautta tapahtuva tiedotus 

ja näkyvyys palvelivat hankkeen suurta yleisöä. Vesialueen omistajia 

informoitiin vuosittain muutamissa kalastusalueiden ja osakaskuntien 

kokouksissa esitelmöiden sekä töiden edetessä puhelimella ja sähköpostilla. 

Hankkeen alussa perustettiin nettisivut (www.kaakonjokitalkkari.fi), joiden 

sisällön ja rakenteen luomisesta vastasi jokitalkkari. Nettisivujen koodaukset 

sekä ulkoasun teki PTu Konsultointi Oy. Hankkeen ensimmäisenä vuonna 

(2014) kävijämäärät sivuilla olivat noin 8 500, kun seuraavana vuonna (2015) 

kävijämäärä oli noin 20 000. Vuoden 2016 yltivät jo noin 30 000 

kävijämäärään. Yhteensä sivuvierailuja kertyi vuosina 2014–2016 noin 58 500 

kpl. Sivujen ylläpitoa ja sisällön luomista ei enää hankkeen päätyttyä jatketa, 

eikä näitä enää ole (kuva 5). 

http://www.kaakonjokitalkkari.fi/
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Kuva 6. Kaakon jokitalkkari -hankkeen nettisivut. 

Kaakon Jokitalkkari perusti 16.5.2014 sosiaaliseen mediaan (Facebook) 

sivuston sekä yhteisön yhtenä lisäelementtinä tiedottamiseen sekä 

informointiin (www.facebook.com/kaakonjokitalkkari). Ylläpidon tarkoitus oli 

esitellä reaaliajassa mm. missä jokitalkkari milloinkin liikkuu sekä eräänlaisena 

”päiväkirjana” itse jokitalkkarillekin.  

Facebookin sivuista tykättiin hankkeen päättymiseen asti jatkuvasti kasvavalla 

kiinnostuksella. Varsinkin Facebookin kautta julkaistut yksittäiset kuvat ja 

videot tavoittivat erittäin hyvin jokitalkkaroinnista kiinnostuneita, sillä esim. 

Jaalan Myllyojalla 26.8.2016 kuvatun videoklipin näyttökertoja kertyi 4 342 

kpl. Hankkeen päättyessä sivuista oli tykännyt 609 henkilöä, joista 595 

aktiivista seuraajaa, mutta sivut on vuoden 2016 työsuhteen päättyessä 

”ajettu” alas (kuva 6). 

http://www.facebook.com/kaakonjokitalkkari
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Kuva 7. Kaakon jokitalkkari facebook sivujen tykkäykset ja seuraajat hankkeen 
päättyessä. 

 

Paikallisia, kuten myös valtakunnallisissa lehti-, netti- ja radio juttuja julkaistiin 

hankkeen aikana lähes 60 kappaletta. Kaakon jokitalkkarin töitä ja toimintaa 

esittelivät mm. YLE (Kymenlaakso, Etelä-Karjala ja YLE luonto), Iitinseutu, 

Vetouistelu – lehti, SYKE, Etelä-Saimaa, Luumäen lehti, Kaakonkulma, Itä-

Savo, Parikkalan-Rautjärven Sanomat, ERÄ – lehti, Uutisvuoksi, Valkealan 

Sanomat, Ristiinalainen, Kouvolan Sanomat, Uutis-Vainikkala, Suomen 

kalastuslehti, Vartti (Etelä-Karjala), Kymen Sanomat, Kalastus lehti, Suomen 

Luonto, Ruokolahtelainen, Reimari, Jaalalainen, Metsästys ja kalastus ja 

Keskilaakso (kuva 8). 
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Kuva 8. Jokitalkkaroinnin ympärille kasaantui artikkeleita eri lehtien sivuille. 

Myös hankkeen rahoittajat ja yhteistyökumppanit julkaisivat omia 

tiedotteitaan, kuten mm.: 

Rudus Oy: Jokikunnostukset (http://www.rudus.fi/vastuullisuus/lumo-

ohjelma/jokikunnostukset)  

Wienerberger Oy Ab: 

https://www.facebook.com/Wienerbergersuomi/posts/1120456164652101  

EKOenergia:http://www.ekoenergy.org/fi/our-results/environmental-

fund/projects-in-2016/  

Kaakkois-Suomen ELY-keskus: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/-

/meritaimen-palaa-kaakon-jokiin-kaakkois-suomen-ely-kesku-

1#.WL_3ZGe7pdg  

Taimenen mäti- ja pienpoikasistutukset 

Hanke toteutti kolmena vuotena aina maaliskuussa taimenen 

mätirasiaistutuksia. Kohteita oli lukuisia eri puolilla Kaakkois-Suomea. 

Mätirasiaistutuksia tehtiin aina kuitenkin ennalta suunniteltuihin kohteisiin, 

http://www.rudus.fi/vastuullisuus/lumo-ohjelma/jokikunnostukset
http://www.rudus.fi/vastuullisuus/lumo-ohjelma/jokikunnostukset
https://www.facebook.com/Wienerbergersuomi/posts/1120456164652101
http://www.ekoenergy.org/fi/our-results/environmental-fund/projects-in-2016/
http://www.ekoenergy.org/fi/our-results/environmental-fund/projects-in-2016/
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/meritaimen-palaa-kaakon-jokiin-kaakkois-suomen-ely-kesku-1#.WL_3ZGe7pdg
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/meritaimen-palaa-kaakon-jokiin-kaakkois-suomen-ely-kesku-1#.WL_3ZGe7pdg
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/meritaimen-palaa-kaakon-jokiin-kaakkois-suomen-ely-kesku-1#.WL_3ZGe7pdg
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jotka olivat jo kunnostettu, mahdollisesti tulossa kunnostukseen tai pidettiin 

potentiaalisena kohteena palauttaa taimen tai tutkia taimenen luonnonkierron 

edellytyksiä.  

Istutuksissa huomioitiin, ettei niillä sekoiteta tai aiheuteta haittaa 

alkuperäiselle tai jotenkin muuten vaalittavalle tai muun tarkkailun alaiselle 

populaatiolle. Mäti-istutuksissa käytettiin Rautalammin reitin, Vuoksen sekä 

Mustajoen taimenkantoja. Lisäksi Mustajoen taimenen vastakuoriutuneilla (vk) 

poikasilla (12 000 kpl) suoritettiin yksi istutus toukokuussa 2015 (kuva 9). 

 

Kuva 9. Kaakonkulman kalastusalueen puheenjohtaja Matti Jääskeläinen istuttaa 
Mustajoen taimenkannan vastakuoriutuneet poikaset Rakkolanjoen vesistöön. 

Kaikkiaan vuosina 2014–2016 rasioita asennettiin 218 kappaletta, 26,2 litraa 

ja 176 525 mätijyvää. Tällä mätimäärällä operoitiin Kymenlaaksossa 35 

kohdetta, joista muutamalla sama istutus toistettiin vuosittain. Etelä-

Karjalassa kohteita on jokien alkuperäisen vaelluskalaston osalta vähemmän, 
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joten istutuskohteita oli 15, joista keskeisin osa-alue oli Mustajoen taimen 

kotiutuksia Rakkolan- ja Hounijoen vesistöihin (kuva 10). 

 

Kuva 10. Osakaskunnan Jukka Leino istuttaa Mustajoen taimenkannan mätiä 
Rakkolanjoen vesistöön. 

Mäti-istukkaiden tiheydet vaihtelivat nollan ja 120 kappaleen välillä aarilla (0-

120 kpl/100 m2). Mäti-istutuksista saatiin vaihtelevia tuloksia ja tiheyksiä. 

Parhaimmat tulokset saatiin kunnostetuilta ja lähes luonnontilaisilta kohteilta 

tai kohteilta, joilla on vähäinen lajisto sekä predaatiopaine.  

Mäti-istutuksilla ei kuitenkaan tarkoituksella haettu suuria tiheyksiä, vaan 

ennen kaikkea menetelmän soveltuvuutta ja taimenen kotiuttamista uusille ja 

kunnostetuille kohteille, joista saataisiin tällä tavoin myös uutta tietoa. 

Kohteilta, joilta ei saatu tuloksia oli arvioitava kunnostuksia tai muita 

mahdollisia jatkotoimia sekä mahdollisia ongelmia luonnonkierron 

palautuksessa.  
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Mäti-istutus poikaset kasvoivat kausilla 2014–2016 erittäin hyvin ja jopa 

luonnonpoikasiin verrattuna poikkeuksellisen kookkaiksi useilla eri alueilla. 

Esimerkiksi Iitin Pato-ojan projektin alkuvaiheista julkaistu artikkeli kuvaa 

hyvin tilannetta ja pyrkimystä toistamaan mäti-istutus muutamana vuotena 

(Taimenta ollaan palauttamassa metsäpuroihin mätimuna kerrallaan: 

http://yle.fi/uutiset/3-7137586). Ilahduttavaa oli siis todentaa kolmen 

peräkkäisen mäti-istutuksen onnistuminen ja ikäluokan edustus syksyn 2016 

koekalastuksessa Pato-ojalla (kuva 11). 

 

Kuva 11. Pato-ojan mäti-istutuksia toistettiin kolmena vuotena ja näiden tulokset 
todennettiin sähkökoekalastuksella. 

Mustajoen taimenkannan vastakuoriutuneiden istutuksesta, kuten myös mäti-

istutuksesta Rakkolanjoen vesistössä saatiin tuloksia todennettua. Taimenten 

kasvu oli varsin normaalia, kuten myös kannan kotiuttamisen edellytykset 

vaikuttavat tulevaisuutta silmälläpitäen varsin hyvältä (kuva 12). 

http://yle.fi/uutiset/3-7137586
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Kuva 12. Mätinä (vas.) ja vk-poikasina (oik.) istutetut Mustajoen taimenkantaa olevat 
yksilöt mittauspöydällä. 

Näitä em. työvaiheita ja tilanteita taltioitiin GoPro – kameralla ja videot on 

tallennettu tulevaisuutta varten. Joitain yksittäisiä videoklippejä julkaistiin 

tiedotusmielessä, kuten: ”Tämä Kilm-/Kylmäojassa (Vainikkala) keväällä 

mätirasiasta kuoriutunut taimen oli tänään 95 mm pitkä ja 9 grammaa 

painava, kun mittauksen ja punnituksen jälkeen pääsi takaisin kunnostetulle 

puro-osuudelle)”: https://www.youtube.com/watch?v=T9S5B3hmc1o  

Menetelmänä mäti-istutus puolusti paikkaa yhtenä keskeisenä elementtinä 

jokitalkkarihankkeen aikana. Monelle vasta tässä vaiheessa selvisi syy ja 

yhteys, miksi koskia tulee kunnostaa karkealla kivimateriaalilla ja mitä 

luonnonkudusta ja luonnonkierron edellytykset näissä Kaakonkin vesistöissä 

vaativat. Mäti-istutus oli kustannustehokas ja konkreettinen käytännön 

esimerkki monella kohteella.  

Joitakin kohteita voitiin taas tämän menetelmän perusteella sulkea kokonaan 

pois, ennen kuin jotain radikaalia korjaava työtä tai muutosta on jollain muulla 

https://www.youtube.com/watch?v=T9S5B3hmc1o
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saralla ensin tehty. Tulee miettiä realiteetteja ja panostuksia, ennen kuin 

lähtee jotain virtavesikohdetta viemään pelkällä kunnianhimolla. 

Vaikka luonnonkierto taimenella olisikin pitkässä juoksussa, niin useat pienet 

joet tarjoavat laitosolosuhteisiin verrattuna huomattavasti enemmän 

virikkeitä (Ruokolahden, Rautjärven ja Imatran pienet joet tarjoavat 

taimenenpoikasille hyvät kasvumahdollisuudet: 

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/02/29/Ruokolahdelta%20l%C3%B6ytyy

%20taimenille%20otolliset%20olot/2016520380466/4)  

Koski- ja virta-alueiden kunnostaminen 

Jokitalkkari – hankkeessa nostettiin kausien 2014–2016 aikana esille lukuisia 

virtavesikohteita eri puolilta Kaakkois-Suomea. Jokitalkkari avusti vesialueen 

omistajia laatimaan ennen kunnostuksiin ryhtymistä ilmoituksen ELY-

keskuksen vesilainvalvojille. Vesilainvalvojat käsittelivät ilmoitukset ja näistä 

tuli erilliset päätökset. Jokitalkkari hankki maanomistajilta suostumuksia 

yhdessä osakaskuntien kanssa. Kunnostuskohteet jakautuivat tasaisesti 

Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksien alueella (kuva 13).  

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/02/29/Ruokolahdelta%20l%C3%B6ytyy%20taimenille%20otolliset%20olot/2016520380466/4
http://www.esaimaa.fi/Online/2016/02/29/Ruokolahdelta%20l%C3%B6ytyy%20taimenille%20otolliset%20olot/2016520380466/4
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Kuva 13. Kunnostuskohteiden jakautuminen (tähti -merkintä) Kaakkois-Suomen 
alueella vuosina 2014–2016. 

Kunnostuksia toteutettiin yhdessä urakoitsijoiden, kuten myös paikallisten 

talkoolaisten sekä virtavesi aktiivien kanssa. Kunnostuksia saatiin toteutettua 

näin ollen ja paikoitellen erittäin kustannustehokkaasti. Kivimateriaalin 

toimituksia kohteille järjesteltiin tapauskohtaisesti, kuten myös eri menetelmiä 

kunnostuksen toteutuksessa (kuva 14). 
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Kuva 14. Yksityinen henkilö talkoili oman pihansa kautta kosken Vehkajoen sivu-
uoman käsipelillä. 

Kunnostuskohteita kausilla 2014–2016 oli yhteensä 33 kappaletta. 

Kivimateriaalia kunnostuksissa käytettiin noin 640 kuutiota, jolla operoitiin 

noin 5 700 neliömetriä (m2). Kutusoran päälajikkeena käytimme 32–64 mm 

seulottua luonnonkiveä. Poikasalueita kunnostimme ns. päänkokoisella kivellä, 

eli keskimäärin 200–300 mm luonnonkivillä. Kohteet tarkemmin taulukossa 

(taulukko 1). 
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Taulukko 1. Vuosina 2014–2016 hankkeessa kunnostetut kohteet. 

 

Vuosien 2014 ja 2015 kunnostukset ovat raportoitu edellisten vuosien 

vuosiraporteissa. Vuonna 2016 EKOenergian avustuksella kunnostetuista 

kohteista (Virojoki ja Urpalanjoki) on tehty erillinen raportti, joka löytyy täältä: 

http://www.ekkalatalouskeskus.fi/index.php?p=12&id=18  

Jokitalkkari osallistui myös 30.8.2016 Simpeleen Lohijoella Etelä-Karjalan 

luonnonsuojelupiirin ja ELY-keskuksen järjestämiin virtavesikunnostuksiin, 

jonne jokitalkkari sai houkuteltua pienen ”iskujoukon” Savonlinnan 

kalatalousopiskelijoita (http://www.sll.fi/etela-karjala/lohijoenkunnostus).  

Nro. kunnostuskohde ajankohta soraa m
3

poikaskiviä m
3

yhteensä m
3

kunnostusala m
2

1 Joensuunjoki, Parikkala 23.9.2014 25 0 25 100

2 Siimesoja, Parikkala 24.9.2014 3 0 3 50

3 Valkealan reitti (Sulunkoski/Kyykoski), Kouvola 27.9.2014 25 0 25 150

4 Kärnäkoski, Savitaipale 4.10.2014 25 0 25 200

5 Sarajoki, Rautjärvi 7.10.2014 3 0 3 30

6 Vehkajoki (Vaenrannan-niva), Hamina 13.7.2015 10 10 20 150

7 Vehkajoki (Mustajoki) Mustakoski, Hamina 29.8.2015 5 0 5 135

8 Vehkajoki (Mustajoki) Kattilakoski, Hamina 16.-17.7.2015 10 10 20 100

9 Vehkajoki (Mustajoki) Muurahaiskoski, Hamina 16.7.2015 20 5 25 150

10 Vehkajoki (Mustajoki) Korkuskoski, Hamina 14.-15.7.2015 30 5 35 500

11 Summanjoki, Rajakoski 4.8.2015 24 14 38 230

12 Summanjoki, Kellokoski 6.8. ja 20.8.2015 5 7 12 125

13 Summanjoki, Reitkallin maantiesillankoski 5.-6.8.2015 45 20 65 400

14 Summanjoki, Metsäkylän rautatiesillankoski 6.-7.8.2015 35 26 61 1400

15 Summanjoki, Metsäkylän alakoski 11.13.8.2015 45 26 71 600

16 Myllyoja (Paljakka), Jaala 18.12.2015 0 5 5 50

17 Rautkoski, Uimila 20.-22.5.2016 30 20 50 200

18 Kilm-/Kylmäoja (Peltolankoski), Vainikkala 15.7.2016 1 1 2 30

19 Kilm-/Kylmäoja (Kilmojankoski), Vainikkala 15.7.2016 1 1 2 20

20 Kilm-/Kylmäoja (Koivukoski), Vainikkala 15.7.2016 0,5 0,5 1 10

21 Tervajoki (Vanhanmyllynkoski), Ylämaa 16.7.2016 15 5 20 125

22 Tervajoki (Koulunkoski), Ylämaa 24.9.2016 5 5 10 100

23 Virojoki (Virokoski), Miehikkälä 21.7.2016 3 0 3 20

24 Virojoki (Mullikkakoski), Miehikkälä 7.10.2016 2 0 2 10

25 Virojoki, Kuirinkoski 24.7. ja 28.7.2016 6 6 12 60

26 Virojoki (Ahvenkoski), Miehikkälä 18.8.2016 3 0 3 50

27 Virojoki (Seuralankoski), Miehikkälä 21.7. ja 24.7.2016 30 20 50 300

28 Summanjoen yläosa (Rahikankangas), Kouvola 21.9.2016 5 5 10 50

29 Summanjoen yläosa (Kalliokoski), Kouvola 7.9.2016 1 0 1 20

30 Summanjoen yläosa (Rytökoski), Kouvola 4.10.2016 1 0 1 20

31 Kelkanjoki (Myllykoski), Kouvola 22.9. ja 5.10.2016 4 1 5 100

32 Urpalanjoki (Lanakoski), Miehikkälä 27.-28.9.2016 25 5 30 200

33 Kirkkojoki (Myllykoski), Luumäki 4.10.2016 1 0 1 10

yhteensä 641 5695

http://www.ekkalatalouskeskus.fi/index.php?p=12&id=18
http://www.sll.fi/etela-karjala/lohijoenkunnostus
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Hankkeen viimeisenä vuotena (2016) toteutettiin myös ELY-keskuksen 

kunnostusvaroilla ja Kaakonkulman kalastusalueen kautta Vainikkalan Kilm-

/Kylmäojalla pienimuotoisia ns. täsmäkunnostukset paikallisten 

maanomistajien ja osakaskunnan väen kanssa. Säämälän ja Rummun kylillä 

Tervajoella aloitettiin heti tämän jälkeen, jossa paikallinen talkoointo ja 

osakaskuntien välinen yhteistyö sujui esimerkillisesti. Kunnostuksilla 

tähdätään taimenkannan palauttamiseen ko. jokiin. 

Tervajoella vieraili Ylen toimitus, joka kiteytti jokitalkkarin ohjaamista 

virtavesitöistä ehkä sen oleellisimman, eli: ”Jokitalkkarin tehtävä on toimia 

linkkinä ruohonjuuritason vesistönkunnostajien ja ELY -keskuksen välillä. – 

Opetan samalla tätä työtäni muille, jotta he osaavat vastaisuudessa tehdä 

saman. On hienoa nähdä, kun ihmiset tulevat innolla mukaan voimia 

säästelemättä, Vihtonen jatkaa.”: http://yle.fi/uutiset/3-9031076  

Kunnostuksia dokumentoitiin vuosien 2015–2016 aikana ELY-keskuksen GoPro 

– kameralla. Kaikki GoPro videot noin vuoden ajanjaksolta on toimitettu 

Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Tämän videon Tervajoen 

Vanhanmyllynkoskella tallensi Kaakon jokitalkkarin paikallisena apurina koko 

päivän toiminut 13 vuotias Miro (Tervajoen Vanhanmyllynkoskella 16.7.2016): 

https://www.youtube.com/watch?v=TunsUvPulkg&t=19s  

Muutama videoklippi ladattiin internetin YouTube – kanavalle, kuten: ”Virojoen 

Ahvenkosken uusilla kutusoraikoilla”: 

https://www.youtube.com/edit?video_id=EPm7KW-K1nw  

…tai: ”Kalliokosken korkean kalliokynnyksen jälkeen alkaa puro-osuus, joka 

yhtyy myöhemmin Summanjoen päähaaraan ja sen latvoille.” (Kalliokoskella 

7.9.2016): https://www.youtube.com/watch?v=xi7ZYXSBqu4&t=1s  

Jokitalkkari seurasi suurella mielenkiinnolla, miten ELY-keskuksen toteuttamat 

patojen poisto- ja muutoshankkeet alueella etenivät. Vaalimaanjoen 

http://yle.fi/uutiset/3-9031076
https://www.youtube.com/watch?v=TunsUvPulkg&t=19s
https://www.youtube.com/edit?video_id=EPm7KW-K1nw
https://www.youtube.com/watch?v=xi7ZYXSBqu4&t=1s
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Mattilankoski vapautui kalojen liikkumisen estävästä padosta, kuten myös 

Urpalanjoen alimpaan koskeen tuli luonnonmukainen kalatie. Vehkajoen 

Töytärinkoskella padon muutostyö poiki pian tämän jälkeen myös taimenen 

luontaista lisääntymistä (kuva 15). 

 

Kuva 15. Vehkajoen Töytärin entinen patoalue, jossa nyt taimen lisääntyy 
luontaisesti (Kuva: Juha Ilvonen). 

Kalojen liikkumista ja luonnonkiertoa haittaavien patojen muutos- ja poistotyöt 

ovat kaikesta päätellen nyt hyvässä myötätuulessa Kaakkois-Suomessa. 

Kouvolan Jyräänkosken pohjapatotyö, kuten Summanjoen Sahakosken 

muutostyöt ovat olleet AVI:n käsittelyssä. Vehkajoen alimman padon, 

Myllykylän padon muutostöiden piirustuksia on jo alustavasti ollut nähtävillä. 

Ongelmia näyttää edelleen olevan kuitenkin vesivoimalaitoksien patojen ja 

näiden kalatievelvoitteiden kanssa, kun voimayhtiöt ovat jättäneet kalatiet 

patoluvan velvoitteista huolimatta rakentamatta. 

Sähkökoekalastukset 

Kaakon jokitalkkari suoritti tai oli mukana Kaakkois-Suomen 

sähkökoekalastuksissa syys- lokakuussa lukuisilla eri kohteilla. 

Sähkökoekalastus on koski ja virta-alueiden tutkimusmenetelmä erityisesti 

lohikalojen luontaisen poikastiheyksien ja poikastuotannon selvittämiseksi. 

Kalat tainnutetaan hetkellisesti sähkövirralla, mitataan ja punnitaan sekä 

tämän jälkeen vapautetaan takaisin pyyntialueelle (Rautjoki 26.8.2016: 

https://www.youtube.com/watch?v=acsPQgvockU).  

Sähkökalastus on erillisen luvan varaista toimintaa (ELY-keskuksen 

poikkeuslupa). Sähkökoekalastuksissa käytettiin selässä kannettavaa ja 

https://www.youtube.com/watch?v=acsPQgvockU


Sivu 19 
 

TOIMINTA VUOSINA 2014–2016 
   

 

akkukäyttöistä (Hans Grassel) sähkökalastuslaitetta. Menetelmä, eikä kalojen 

mittaus tai punnitseminen ei vahingoita kaloja eikä ole oikein (Työsuojelu 

sähkökalastuksessa, Ympäristöhallinnon ohjeita 8, 2006) käytettynä 

vaarallinen myöskään sen käyttäjälle (kuva 16). 

 

Kuva 16. Jokitalkkari sähkökoekalastamassa mäti-istutettuja taimenia Vuohijärven 
kalastusalueella (kuva: Martti Puska). 

Jokitalkkari osallistui vuonna 2014 ELY-keskuksen koekalastusryhmän mukana 

30 koealan tutkimuksiin. Vuonna 2015 Kaakon jokitalkkari suoritti ELY-

keskuksen toimeksiannosta noin 70 koealan tutkimisen. Vuonna 2016 koealoja 

kertyi tutkittavaksi noin 90 kappaletta. Yhteensä vuosina 2014–2016 

läpikäytiin noin 190 koealaa. Sähkökoekalastustulokset jokaiselta koealalta on 

syötetty maastolomakkeista ympäristöhallinnon ylläpitämään rekisteriin.  

Sähkökoekalastuksien perusteella taimenen palauttaminen ja elvyttäminen on 

edennyt Kaakkois-Suomessa. Paikallisten mukana olo ja koekalastusten 

seuraaminen on ollut hyvää valistusta, jonka kautta on saatu tietoisuutta 

luonnonkierron edellytyksistä paikallisväestölle. Sähkökoekalastuksilla saatu 
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tieto ja sen avoin jakaminen on edesauttanut kunnostustöitä ja paikallisen 

kalastuksen säätelyn edistymistä. 

Hankkeen viimeisenä syksynä saatiin sähkökalastaen arvokasta tietoa, että 

miten jokien yläjuoksujen paikallisia taimenpopulaatioita tukemalla ja 

vahvistamalla voidaan saada koko jokialuetta tukeva poikastuotanto 

nopeimmin käyntiin. Tämän uskotaan poikivan tulevaisuudessa nousukaloja, 

joka toivon mukaan lisää myös painetta ja konkretiaa vaellusesteiden 

poistoihin.  

Sähkökoekalastukset osoittivat, että luonnonvaraisia taimenkantoja on 

Kaakossa, mutta vain muutaman joen alueella. Mereen laskevat joet, kuten 

Summanjoki, Virojoki, Vaalimaanjoki ja Urpalanjoki ovat nyt antaneet hyviä 

elpymisen merkkejä juuri jokien yläosilta alkaen. Näissä taimenen 

kesänvanhoja poikasia tavataan kaikissa noin 30–80 kpl aarilla. Summanjoen 

elpyminen merkittäväksi vaelluskalavesistöksi on näistä kaikista lähimpänä. 

Kartoitukset 

Kartoituksia suoritettiin muutamana päivänä vuosien aikana niin maastossa, 

kuin karttatarkastelun avulla. Hieman perusteellisempia maastokartoituksia 

tehtiin Summanjoen yläosilla ja Kivijärven turvetuotantoalueiden 

vaikutusalueella. Jokitalkkari laati näistä erilliset raportit ohjausryhmälle, 

kalatalousviranomaiselle ja kalastusalueelle. 

Kymenlaakson kalatalouskeskuksen toiminnanjohtaja Martti Puska laati 

ohjausryhmälle erilliset taustamuistiot ja -raportit maastotöiden pohjalta, 

kuten: Summanjoen yläosan kartoitus meritaimenen/purotaimenen 

elinympäristön selvittämiseksi (8.11.2016) ja Heisanjärven – Karijärven välisen 

puroreitin kartoitus 8.7.2016.  

Lisäksi jotain lisäkartoituksia ja – havaintoja suoritettiin sähkökoekalastusten 

ja kunnostustöiden yhteydessä. Näiden yhteydessä laitettiin merkille myös 
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vaellusesteitä tai kalojen liikkumista haittaavia kynnyksiä tai esteitä, kuten 

erittäin tiheitä majavapatojakin (kuva 17). 

 

Kuva 17. Ruokolahden Lanajoen alaosan vähävetinen kalliokynnys ja nousueste 
rytöineen. 

Ruokolahden Lanajoen nousuesteen ohittaminen, kuten myös Vaalimaanjoen 

yläosalla olevan pienen patorakenteen ja tierummun muutostyöt ja 

Unterniskanjoen mittapadon alapuolen kynnystäminen ovat asioita, jotka 

paikallisten kanssa nostettiin esille tärkeänä edistys- ja muutostyönä 

tulevaisuudessa. 

Kudun- ja nousukalojen seuranta 

Hankkeen alkaessa oli Kaakon alueella hyvin niukasti taimenen syksyiseen 

kutuun, tai ainakin sen tarkkailuun soveltuvia kohteita. Pääkaupunkiseudun 

purokunnostusten poikastiheydet ja syksyn kuduntarkkailut olivat vielä osittain 

hankkeen alkaessa monin paikoin kaukainen ajatus. 
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Esimerkit Hiitolanjoen taimenen ja lohen kutupuuhat Kangaskosken laavun 

edustalla kunnostetulla soraikolla ja paikallisen taimenpopulaation kutu 

Luumäen Kirkkojoelta antoivat aiemmin toivoa, että kohteita Kaakkoon 

voidaan määrätietoisesti kunnostaen saada huomattavasti enemmän. Joissain 

kohteissa kunnostuksista huolimattakaan kutukaloja ei ole riittänyt tarpeeksi 

niiden havaitsemiseen ja kutukalojen määrä on ollut rajoittava tekijä. 

Summanjoen juuri kunnostetulle (2015) kutupaikalle merestä nousseet 

kookkaat taimenet antoivat lisää uutta intoa. Samaan aikaan muutamin 

paikoin sähkökalastuksilla saadut hyvät tulokset antoivat viitteitä, että 

kunnostamalla näitä koealoja, ovat pääkaupunkiseudun hyvät poikastiheydet 

pian täälläkin enemmän sääntö, kuin poikkeus. 

Kunnostuskohteiden kuduntarkkailuun ja havainnointiin aktivoitiin paikallisia 

ihmisiä ja talkookunnostuksiin osallistuneita. Kuduntarkkailulla saatiin hyvää 

lisätietoa mm. kutupaikan valinnasta, nousuajankohdasta ja kutukalojen 

koosta. Kudunseuranta yhdessä paikallisten kanssa on hyvää neuvontatyötä 

sekä oiva tilaisuus nostaa esille kalastuksen säätelyn merkitys kalakantojen 

kokonaisvaltaisessa kehittämisessä. 

Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksen toiminnanjohtaja Aarno Karels ja 

Kymenlaakson kalatalouskeskuksen toiminnanjohtaja Martti Puska osallistui 

hankkeeseen aktiivisesti ja auttoivat jokitalkkaria mm. kalojen 

havainnoinnissa, koekalastuksissa sekä dokumentoinnissa (kuva 18). 
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Kuva 18. Jokitalkkari ja Kymenlaakson kalatalouskeskuksen toiminnanjohtaja syksyn 
2016 taimenen kuduntarkkailussa. 

Summanjoen yläosilla saatiin asennettua vedenalainen GoPro – kamera pari 

viikkoa aiemmin kunnostetulle alueelle. Kamera taltioi hienoja kaloja, josta 

taltiointi täällä (Summanjoen taimenet ja kudun tarkkailua kutusoraikolla 

6.10.2016): https://www.youtube.com/watch?v=5BaxsVj37L8&t=22s  

Hieno myös huomata, miten jokitalkkari – hankkeen kunnostustyöt ja 

taimenen paluu jokeen saa myös paikallisia ihmisiä kiinnostumaan 

dokumentoinnista sekä kututapahtuman seuraamisesta. Tämä video on 

taltioitu Summanjoen Reitkallissa Haminassa (Sea trout is spawning in Summa 

river, Hamina): https://www.youtube.com/watch?v=vz1xbZ8IA_A  

EKOenergian ympäristörahaston avustuksella Virojoen yläosilla kunnostetuilla 

kutupaikoilla oli pian kunnostuksen jälkeen jo taimenet kutemassa. Paikalliset 

talkoolaiset olivat näistä kaikista esimerkeistä hyvillään, sillä työ näytti heti 

kantavan hedelmää. Talkoolaiset lähettivät kutukuvia ja videoita jokitalkkarille 

https://www.youtube.com/watch?v=5BaxsVj37L8&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=vz1xbZ8IA_A
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suoraan paikanpäältä Virojoelta, jossa kävimme sitten toteamassa samaa 

tapahtumaa (kuva 19). 

 

Kuva 19. Taimenet kutevat vain muutama viikko aiemmin kuohkeutetulla ja 
kunnostetulla soraikolla 20.10.2016. 

Seminaarit ja esitelmät 

Jokitalkkari osallistui muutamiin hankkeen kannalta hyödyllisiin seminaareihin 

ja vieraili esitelmöijänä. Näissä tilaisuuksissa samalla luotiin uusia kontakteja, 

verkostoiduttiin ja tutustuttiin eri alueiden ja alan toimijoihin sekä 

toimintaympäristöön.  

Esitelmiä pidettiin mm. seuraavasti: Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksen 

hallitukselle, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa (ohjausryhmä), 

Kalastusaluepäivät (Viking Line M/S Mariella), Kaakkois-Suomen, Etelä-

Karjalan ja Pohjois-Karjalan vapaa-ajankalastajien piirien yhteiset 

neuvottelupäivät, Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirille, Pro Immalanjärvi 

yhdistykselle, Haminan kaupungille, Lappeenrannan pilkkijöille, Saimaan 

vesiensuojeluyhdistykselle, Kaakkois-Suomen vapaa-ajan kalastaja piirille, 
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Alajoen osakaskunnalle, Kaakonkulman kalastusalueelle, Kymijoen 

kalastusalueelle, Vuohijärven kalastusalueelle, Valkealan kalastusalueelle, 

Summa-, Vehka- ja Virojoen kalastusalueelle ja Lappeenrannan 

perhokalastajille. 

Esitelmät pitivät sisällään ns. läpileikkauksen jokitalkkari toiminnasta ja sen 

keskeisistä elementeistä. Lisäksi esitelmissä myös tarpeen mukaan 

pureuduttiin isompiinkin kysymyksiin, kuten kestävään kalavesien hoitoon ja 

suunnitelmalliseen kalakannan kehittämiseen (kuva 20). 

 

Kuva 20. ”Huolehditaan, että kalavesiä hoidetaan kestävän käytön periaatteiden 
mukaisesti” (Lappeenrannan perhokalastajat ry). 

 

Kesämarkkinat ja kalastuspäivä 

Jokitalkkari oli kolmen vuoden aikana esillä Imatran ja Lappeenrannan 

viikonloppumarkkinoilla, jotka ajoittuivat alkukesään ja syksyyn. Lisäksi 

koululaisille järjestetty kalastuspäivä, elokuun lopulla keräsi Lappeenrannan 
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sataman kala- ja vesiaiheisille rasteille aina runsaasti 4. luokkalaisia lapsia 

(kuva 21). 

 

Kuva 21. Satamapuiston virveli -casting heittorata ja taustalla onkiopetusta. 

Markkinoilla pyrittiin informoimaan myös ajankohtaisista kunnostus ja 

kalastusasioista kaikille kiinnostuneille. Markkinateltasta jaettiin kala-alan 

tiedotus- ja opetusmateriaalia sekä esiteltiin jokitalkkaroinnissa käytettävää 

välineistöä ja kerrottiin ajankohtaisia kuulumisia. Markkinatapahtumat olivat 

hyviä jokitalkkari toiminnan käytännön vuorovaikutukselle ja 

lähestyttävyydelle sekä tunnettavuudelle.  
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RAHOITUS VUOSINA 2014–2016 

Kaakon jokitalkkari – hanke käynnistettiin maaliskuussa 2014 Tuuliaisen 

säätiön ja kalastusalueiden (Rautjärven kalastusalue, Kaakonkulman 

kalastusalue, Suur-Saimaan kalastusalue, Ruokolahden kalastusalue, Summa-

Vehka-Virojoen kalastusalue, Kymijoen kalastusalue, Vuohijärven kalastusalue 

sekä Valkealan kalastusalue) ELY-keskukselta haettujen kalataloudellisten 

edistämismäärärahojen ja omarahoituksen turvin. Tämän jälkeen saimme 

Rapala – rahaston avustuksen toiminnan alkuun saattamiseksi. ELY-keskus 

avusti virtavesikunnostustöiden rahoittamista kunnostusmäärärahoilla. 

Hankebudjetti oli vuonna 2014 (1.3.–31.12.2014) noin 40 000 euroa. 

Rahoittajia jokitalkkari -hankkeen kaudella 2015 olivat Varsinais-Suomen ELY-

keskus (edistämismäärärahat, kunnostusvarat ja kalatalousmaksut), 

Tuuliaisen säätiö, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kalatalouskeskukset, 

Kalastusalueet (Rautjärven kalastusalue, Kaakonkulman kalastusalue, 

Ruokolahden kalastusalue, Summa-Vehka-Virojoen kalastusalue, Vuohijärven 

kalastusalue sekä Valkealan kalastusalue) ja EKOenergian ympäristörahasto. 

Hankebudjetti oli kaudella (1.1.–31.12.2015) noin 60 000 euroa. 

Hankkeen kolmas kausi 2016 (1.2.2016–31.12.2016) oli rahoittajien osalta 

seuraava: Varsinais-Suomen ELY-keskus (edistämismäärärahat, 

kunnostusvarat ja kalatalousmaksut), Tuuliaisen säätiö, Etelä-Karjalan ja 

Kymenlaakson kalatalouskeskukset ja kalastusalueet (Rautjärven 

kalastusalue, Kaakonkulman kalastusalue, Ruokolahden kalastusalue, 

Vuohijärven kalastusalue sekä Valkealan kalastusalue) ja EKOenergian 

ympäristörahasto. Hankebudjetti oli kaudella 2016 noin 55 000 euroa. 

Yhteensä hankkeen kolmen vuoden kulut olivat noin 155 000 euroa. Hankkeen 

alkuperäinen budjetti ja rahoitus-suunnitelma, jolla peilattiin vuosittain 

laadittuihin tarkempiin toimintasuunnitelmiin, toteutui hyvin. Alkuperäisessä 

hankesuunnitelmassa vuosibudjetiksi kaavailtiin noin 50–60 000 euroa ja 
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kolmen vuoden kuluerän olevan aivan samalla tasolla, kuin Etelä-Karjalan 

Kalatalouskeskuksessa tätä ennen toteutettu kolmivuotinen Urpalanjokialueen 

kehittämishanke, joskaan hankkeen nimi tai sen pituus ei ollut vielä aivan 

selvillä (kuva 22). 

 

Kuva 22. Etelä-Saimaa 12.4.2013. 
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Katsaus tulevaan 
Joet tarvitsevat paikallista hoitajaa ja jokivarsien asukkaat ovat portinvartijoina 

taimenen paluulle. Avainasemassa ovatkin jokivarsien asukkaat ja vesialueiden 

hallinnoijat, sillä ilman heidän aktiivisuuttaan jokien ennallistaminen tai 

vaellusesteiden poistaminen on hidas prosessi.  

Kaakkois-Suomen taimenjokien ennallistaminen on edennyt määrätietoisesti 

pitkälti valtion kunnostushankkeiden, kuten myös vanhojen 

säännöstelypatojen muutostöiden kautta pohjapadoiksi.  

Vaelluskalojen elvyttäminen myös jokia ns. talkkaroimalla on osoittanut 

tarpeellisuutensa ja tukee alueella aiemmin tehtyjä panostuksia sekä linjauksia 

kohti vaelluskalojen luontaista lisääntymistä. 

Määrätietoista ja systemaattista toimintaa tulee virtavesien hyväksi jatkaa, 

kuten uusi kalastuslaki ja asetuskin antavat siihen aiempaa parempia 

edellytyksiä. Paikallista jokitalkkarointia ja aktiivisuutta tulee tukea ja antaa 

siihen opastusta.  

Yhteistyöllä voimme jatkossakin saavuttaa vesienhoidon Suomenlahden 

meritaimenkantojen käyttö- ja hoitosuunnitelman, valtakunnallista lohi- ja 

meritaimenstrategian, pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategian ja 

vesienhoidonkin tavoitteita.  

Tämän hankkeen aikana ei kuitenkaan saatu, kuin vasta hyvä alku. Paljon jäi 

kohteita ja töitä tulevaan, mutta niille varmasti löytyy tekijä ja toiminnalle 

tarvittavia rahoittajia. Tämänkin hankkeen tuloksia on odotettavissa 

seuraavien vuosien saatossa, mutta vain käytännön toimilla ja teoilla ollaan 

aina lähempänä parempaa. Luonnonkalan arvostus ja virtavesien elvyttäminen 

on hankkeen kokemusten perusteella ottanut Kaakkois-Suomessa askelia kohti 

kestävämpiä kalavesiä. 

"Rasvaevällinen 
taimen rauhoitettu 
kokonaan sisävesissä 
64°00 N leveyspiirin 
eteläpuolella ja 
Suomenlahdessa, 
kaikilla merialueilla 
vuodesta 2019 alkaen, 

ei koske vesiä, joista 
ei vaellusyhteyttä 
järveen tai mereen"
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Kiitokset 
Kiitokset Etelä-Karjalan kalatalouskeskukselle ja sen hallitukselle 

mahdollisuudesta toimia Kaakon jokitalkkarina. Kiitos hanketta kanssani 

koordinoineelle ohjausryhmälle ja toiminnan kannalta tärkeiksi osoittautuneille 

paikallisille avainhenkilöille, kuten osakaskuntien ja kalastusalueiden 

puheenjohtajille. Kiitos erittäin laajalle ja monipuoliselle rahoittaja- ja 

yhteistyöjoukolle. Kiitos toiminnassa ja maastossa kanssani Kaakon jokia 

talkkaroineille lukemattomille vapaaehtoisille ja aktiivisille ihmisille. Kiitos teille 

kaikille eri viestintävälineiden ja yhteydenpidon kautta tutuksi tulleille 

seuraajille sekä sosiaaliselle vuorovaikutukselle. Olen erittäin kiitollinen siitä 

mitä saimme yhdessä aikaan kausilla 2014–2016. Tästä on hyvä jatkaa, sillä 

monta hyvää pakallista ”jokitalkkaria” löytyy nyt alueelta! 

31.12.2016 

Manu Vihtonen 

Manu Vihtonen, Iktyonomi (Amk) 

Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry 

Hietakallionkatu 2 

53850 Lappeenranta 

www.ekkalatalouskeskus.fi  

 

 

Jokien kunnostus parasta elvytystä (Kaakonkulma pääkirjoitus 28.7.2016): 

http://www.kaakonkulma.fi/2016/07/28/jokien-kunnostus-parasta-elvytysta/  
 

”Kaakkois-Suomessa käynnissä oleva Kaakon jokitalkkari -hanke on esimerkki 
kunnostustoiminnan edistämisestä hankemuotoisesti. Vastaava hanke ja toimintamalli 

palvelisi myös Pielisen taimenkantoja.”:  

http://futuremissions.fi/wp-content/uploads/2015/11/Pielisen-virtavedet.pdf  
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