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KALASTA
– se on tutkimusta, tietoutta ja
myös kehotus kalastamaan!

XIV Pielisen altaan
symposium
(luonnos 13.3.2009)

pe 18.9.2009 klo 10-17 Vuonislahden
Seurojentalossa, Lieksassa
Järvilohi kuten muutkin kalalajit kestävät oikein mitoitetun kalastuspaineen

Pielisen suurin aarre
monille tuntematon
Mitä sinulle tulee mieleen,
kun ajattelet uhanalaisia lajeja? Luultavasti mielessäsi käy
saimaannorppa, liito-orava tai
valkoselkätikka. Kuinka moni
muistaa järvilohen?

Muuttuvat kalastusmahdollisuudet
Kalatalousjohtaja FT Jorma Tiitinen,
Kalastusmuseoyhdistys ry.

Järvialueiden lohi- ja taimenistutukset
tuottaviksi
Erikoistutkija Jorma Piironen, RKTL, Joensuu
Lounastauko
Luennon teema vielä avoin!
Kalastusneuvos Eija Kirjavainen, Maa- ja
metsätalousministeriö Helsinki

Kalat ovat erikoisia. Ne ovat hiljaa veden alla piilossa. Järvilohen
omaperäisyyttä lisää se, että Suomessa laji on luonnonvaraisesti
lisääntynyt ainoastaan Pieliseen
laskevassa Lieksanjoessa ja Pyhäselkään laskevassa Pielisjoessa.
Lajia ei samassa muodossa ole
missään muualla maailmassa.

Järvilohen tilannetta on yritetty parantaa jo vuosia, mutta
ratkaisevasti tilanne ei ole muuttunut. Paremman tulevaisuuden
takaamiseksi on usean asian
oltava kunnossa: järvilohelle on
luotava riittävät lisääntymisalueet, elinolosuhteiden on oltava
suotuisat pienpoikasille, emokaloille on taattava esteetön

Avaus
Kyläpäällikkö Anu Penttinen, Vuonislahti

Pielisen harjus ja sen tutkimus
Tutkija Pekka Sundell, Jyväskylän yliopisto

Kauniit maisemat ovat Pielisen
Karjalan ylpeyden aihe. Erityisesti
Koli on ainutlaatuinen ja sen alapuolella aukeava Pielinen on upea.
Pielisessä kuuluisi elää kalojen
kärkeä edustava järvilohi edes
jossain määrin luonnonvaraisesti.
Soisin jokaisen suomalaisen näkevän Pielisen maisemat ja tietävän
sen vesissä uivasta harvinaisesta
lajista.

Saimaannorppa on viime aikoina ollut jälleen paljon julkisuudessa. Saimaannorpalla ei mene
hyvin, mutta järvilohi on myös
hankalassa tilanteessa - ollut jo
pitkään. Järvilohikantoja pidetään
yllä emokalapyynnin, laitoskasvatuksen ja istutusten avulla. Tämä
keinotekoinen mutta välttämätön
asetelma luo monille ihmisille
väärän kuvan todellisuudesta.
Ihmiset, jopa monet kalastajat,
kuvittelevat järvilohikantojen
olevan kestävällä pohjalla.

Ohjelma

Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008–2010 -hanke
Projektipäällikkö, Mirko Laakkonen, PIKES Oy
Pielisen vanhat pyyntiretket ja hetket
Toiminnanjohtaja FT Ari Lappalainen,
Kalastusmuseoyhdistys ry
Järvikala – herrojen herkku vai rahvaan ruoka
Kalatalouskonsulentti Risto Tarikka, Liperi
Symposiumin yhteenveto ja päätössanat
Symposiumin puheenjohtaja Markku Tanner
Mirko Laakkonen.
kulkuyhteys lisääntymisalueille,
kudulle nousevia lohia on oltava
riittävä määrä ja järvialueen kalastuspaine on oltava kestävällä
tasolla. Tehtävä on vaikea, mutta
se ei ole mahdoton. On surullista,
jos menetämme järvilohen. Ei
ole syytä vähätellä järvilohen ja
hyvien kalakantojen merkitystä
kalastusmatkailulle ja sitä kautta
alueen muulle taloudelle.
Pielisen Järvilohi ja Taimen
2008–2010 -hanke osallistuu
järvilohien ja taimenten puolesta

tehtävään työhön. Tavoitteena on mm. järvilohitietouden
ja kestävän kalastusmatkailun
edistäminen sekä monet kalojen
elinolosuhteiden parantamiseen
liittyvät toimenpiteet.
Lisää tietoa järvilohesta ja
hankkeesta löydät sivuilta www.
jarvilohi.net.
Mirko Laakkonen
projektipäällikkö
p. 040 485 6965
mirko.laakkonen@pikes.fi

Vuonislahden
22. Muikkumarkkinat 19.9.2009
Koko perheen kala-aiheinen markkinatapahtuma

Lähempiä tietoja:
p. 0400 170 255 / Reino Kuivalainen tai 0400
307 189 / Markku Tanner sekä
vuonis@vuonis.net
ja www.vuonislahti.fi
Järjestäjät:
Suomen Kotiseutuliitto,
Pohjois-Karjalan valtuuskunta,
Kalastusmuseoyhdistys ry,
Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus PIKES Oy
Vuonislahden kyläseura ry

