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Rovaniemi-Kuusamo
LOHIADRESSIN PALKITSEMINEN
Siilasmajan Kilta ry palkitsee LOHIADRESSIN merkittävästä kansallisesta työstä
Suomen vaelluskalakantojen puolustamissa ja niiden statuksen nostossa.
Lohiadressin vuoden 2007 kampanja Itämeren lohen ja meritaimen puolesta tavoitti
kalastajat ja monet muut tahot pitkin Suomenniemeä siinä määrin, että adressiin
kertyi jopa 23 000 nimeä Valtioneuvostolle ja kansanedustajille luovutettavaksi.
Pitkälti Lohiadressin ansioista vaelluskalakantojen statuksen parantaminen, suojelu
ja kestävän kalastuksen edistäminen sekä koko kalastuslain uusiminen nousi
yleiseen valtakunnalliseen keskusteluun ja lopulta aina uuden eduskunnan
Hallitusohjelmaan.
Lohiadressin taustatahot, Pohjoiset vapaa-ajankalastajapiirit, Tornio- ja
Muoniojokiseura ja Villilohi ry sekä monet muut yksittäisetkin katujen ja nettien
vaikuttajat toimivat voimakkaana talkootiiminä ja osallistuivat aktiivisesti,
resurssipulasta huolimatta, lohikantojen tilasta käytyyn kansalliseen keskusteluun.
Lappilaiset, Suomen viimeisten luonnonlohijokien äärellä, Kemi- , Ii- ja
Oulujokivartiset sekä monet muut niiden kahlittujen, kalaportaattomien, entisten
lohijokien latvavesillä näkivät, että vihdoin joku uskalsi nostaa lohen pyrstöstä
pöydälle ja sanoa, hei meillä ongelma. Erityisen tärkeää oli Lohiadressin asenne,
että tämä viedään eteenpäin - eikä siinä enää peräännytä, alistuta systeemille,
kuten oli tehty yhteisönä jo vuosikymmeniä - tässä kuitenkin poislukien muutama
uskalias vastavirran ajattelija - siitä kunnia heille.
Siilasmajan Kilta, ja uskomme, että monet muut tahot tähän varmasti yhtyvät,
haluavat kiittää Lohiadressin puurtajia siitä pyyteettömästä työstä mitä he ovat
tehneet kaikkien vaelluskalojen, erityisesti Itämeren villilohen sekä meritaimenen
puolesta. Samalla toivomme, että tämä ”Vaelluskalojen Puolesta” -kiertopalkinto
kannustaa teitä, arvon lohiveteraanit, vielä jaksamaan – siis varmistamaan
lohikaplakan lopputuloksen sillä tavalla, että se mahdollistaisi Itämeren villilohen- ja
taimenen selviytymisen tuleville kalastajasukupolville. Uskomme, että asia on
ratkaistavissa tavalla, että vaelluskalaa riittäisi niin Itämeren todellisille
ammattikalastajille, jokivartisille ja kalastusmatkailijoille, mutta ennen kaikkea
luonnolle. Tähän on mahdollisuuksia.
Lisäksi kilta haluaa tällä kiertopalkinnolla kannustaa muita tahoja tekemään töitä
Suomen vaelluskalojen statuksen parantamiseksi, kestävän kalastuskulttuurin
edistämiseksi ja lohijokien tilan parantamiseksi. Tarvetta on: aina kahlittujen
jokiporttien avaamisesta, tärkeiden kutuvesistöjen palauttamiseen ja ennenkaikkea
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Itämeren suojeluun. Itämerentila on kriittinen ja huolestuttava. Lohikalat ovat siitä
valitettavan hyviä indikaattoreita. Meritaimenen- ja lohenpoikaset eivät selviä enää
entiseen malliin syönnösvaellukseltaan. Meri voi pahoin. Itämeren rehevöitymistä,
raskasmetallien, kemikaalien- ja radioaktiivisten päästöjen kuormaa tulee karsia - ei
lisätä. Siis korostan vain karsia, ei lisätä. Vain siten villilohet jaksavat vaeltaa ja elää
- meidän jo mentyä. Ja vain siten voi tulevaisuudessa Lapin mies, rannikon
kalastajatar tai vain satunnainen ohi kulkija kokea kesäiltana vanhan pohjoisen
elämän kipinän…
”Lohi nousee - vielä on toivoa”
Kiitos.
Siilasmajan Kilta ry:n Hallitus
Täten minulla on Killan puheenjohtaja Jouko Niikkosen antamin valtuuksin ilo ja
suuri kunnia luovuttaa kiertopalkinto LOHIADRESSIN edustajille: Antti Sorrolle
(Lapin Vapaa-ajan kalastajapiiri ry) Simo Pöyhtäri (Tornio- ja Muoniojokiseura ry) ja
Jaakko Ylitalo (Villilohi ry). He ovat olleet eräät monista niistä työrukkasista jotka
ovat puurtaneet Lohiadressin puolesta.
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