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..Näin yöllähän ne nousevat, rappu rapulta, 

pysähtyäkseen Välisuvantoon, jossa niitä sitten 

parhaina kutupäivinä seisoo satoja rinnakkain, 

päällekkäin—niin suuria, ettei niitä milloinkaan 

semmoisia ole saatu ongella eikä verkoilla, ei 

muulla kuin tuulaalla ennen vanhaan.

OLIHAN NIITÄ - ENNEN 

muulla kuin tuulaalla ennen vanhaan.

..Voi kauhistus, millainen peto hyppäsi arkun 

kohdalla keskellä suvantoa! Tuossa näytti toinen 

pyrstöään…

Juhani Aho

WSOY, Porvoo, 1921.



Työryhmässä pohdiskelemassa:

• Petri Heinimaa RKTL

• Jari Kaiho Kardex Remstar Finland Oy

• Timo Marjomäki Jyväskylän yliopisto

MEIDÄN ON TEHTÄVÄ JOTAIN

Timo Marjomäki Jyväskylän yliopisto

• Markku Paananen Jyväskylän ammattikorkeakoulu

• Jukka Syrjänen Jyväskylän yliopisto

• Pentti Valkeajärvi RKTL

• Otso Valta European Anglers Alliance

• Reima Välivaara Keski-Suomen liitto



Moraalinen velvollisuus

• Meidän on toimittava siten, että lajin säilyminen ei vaarannu

Oman elinympäristömme ”kruununjalokivi”

• Järvitaimenen läsnäolo rikastuttaa elinympäristöämme ja luo 
elinkeinon harjoittamisen mahdollisuuksia

JÄRVITAIMENEN SUOJELU 

elinkeinon harjoittamisen mahdollisuuksia

Osallistumalla myönteistä julkisuutta

• Mahdollisuus yritysten ja yhteisöjen esille tuontiin

Poikkeuksellinen mahdollisuus vahvan aluebrändin

luontiin

• Järvitaimenen metaforiset arvot ja brändin juuret alueella 



Alueella alan tutkijoita ja tutkimusta

• Esim. seurantatietoa jo usean vuosikymmenen ajalta

• Silti resurssit hyvin niukat

Kalakantojen seurannan jatkaminen

TIETOON PERUSTUEN

Kalakantojen seurannan jatkaminen

Mäti- /poikasvaiheen menestystekijöiden tunteminen

Vaellusvaiheen käyttäytyminen ja menestystekijät

Lisääntymisalueet ja lisääntymisen onnistumisen tekijät

Kalakantojen hoitotoimenpiteiden kehittäminen

Vesistöjen eri käyttömuotojen yhteensovittaminen



TIEDOT KÄYTTÖÖN 

Yhteistyö ja vuorovaikutus vesialueiden omistajien, 

viranomaisten ja tutkijoiden välillä
• Alueelliset toimintasuunnitelmat, niiden päivittäminen

Tiedon välittäminen kaikille keskeisille toimijoille
• Jalkatyö, kampanjointi, mediat, oppaat• Jalkatyö, kampanjointi, mediat, oppaat

Opastus ja koulutus
• Kalatalousalueiden, seurojen ja muiden toiminnan kehittäminen

Yhteydet muista vesialueiden käyttömuodoista 

vastaavien kanssa
• Aluesuunnittelu, vesirakentaminen, virkistyskäyttö, pienvesien 

hoito, ammattikalastus jne.



Taimenen suojelutyöhön osallistuminen tuo arvostusta

• Vrt. Panda –karhun suojelu yms.

• Näkyvyyttä myönteisen asian puolesta toimimisessa

Elinkeinoelämän kannanotolla on painoarvoa

• Kansalaiset, yhteisöt ja julkiset rahoittajat arvostavat

ELINKEINOELÄMÄ ESIKUVANA

• Kansalaiset, yhteisöt ja julkiset rahoittajat arvostavat

Osallistuminen investointi yrityksen imagoon ja
markkinointiin

• Sponsorointipalvelut: tunnustukset, näkyvyys, asiakastilaisuudet

“If you want to get ahead – get a rod! The Daily Telegraph featured a two 
page article reporting that Golf has been replaced by Fishing as the new 
way to get ahead in business.” (Daily Telegraph)



Seurojen, kalastusalueiden ja järjestöjen toiminta:

Vesialueiden kunnostukset
• Pienvesien kunnostustalkoot, kosteikkojen rakentaminen ym.

Kalakantojen hoitotoimet

VAPAAEHTOINEN KANSALAISAKTIIVISUUS
VIE YHTEISKUNTAA ETEENPÄIN

Kalakantojen hoitotoimet
• Mätirasiaistutukset, särkikalojen poisto ym. Saalisraportit

Valistustoiminta
• Omat jäsenet ja lähipiiri, tapahtumat jne. 

Rahoituksen hankinta
• ”Järvitaimenen hyväksi” –tuotteiden myynti, keräykset ym.

Taimen –patsas Keski-Suomeen?
• Keskisuomalaisten vapaa-ajankalastajien yhteinen hanke



JÄRVITAIMENEN MAAKUNTA

Järvitaimen aluebrändin osatekijänä

Maineteorian esittämien mekanismien mukaan hyvä imago voi 
synnyttää alueellisen menestymisen syklin. Myös toinen suunta on 
mahdollinen: yritykset, yhteisöt ja yksittäiset ihmiset karttavat 
huonomaineista paikkaa, mikä johtaa hiljaiseen näivettymiseen. huonomaineista paikkaa, mikä johtaa hiljaiseen näivettymiseen. 
Tulevaisuuden haaste alueille onkin vahvistaa jo mahdollisesti 
olemassa olevaa brändiä tai rohkaistua rakentamaan oma ”paikan 
ylivoimansa” (Sari Klinga, Finnish Place Branding Oy).

Toimiva aluebrändi luo innovatiivisuutta, tuo alueelle kansainvälisiä 
tapahtumia ja sijoituksia, lisää matkailua ja alueen näkyvyyttä 
kansainvälisissä medioissa (Simon Anholt)



JÄRVITAIMENEN MAAKUNTA

Järvitaimen aluebrändin osatekijänä

Brändin ”juuret” alueella
• Esim. Juhani Aho, Lauri Rapala, Erkki Norell, Urho Kekkonen
• Huopana, Siikakoski, Kärnä, Kapee, Tainionvirta ym.
• Edelläkävijyyttä: koskien kunnostus, Keski-Suomen • Edelläkävijyyttä: koskien kunnostus, Keski-Suomen 

kalapaikkaopas, vesialuekohtaiset kalastusluvat, taimen –projekti
• Suuret järvialtaat ja suhteellisen vapaat vesireitit
• Kalastusmatkailuyrityksiä, kalankasvatusta
• Alan tutkimusta
• Maakuntakala



JÄRVITAIMENEN MAAKUNTA

Tavoitteet 2020:

Keski-Suomi tunnetaan järvitaimenkantojen menestyksellisestä 

hoidosta

Keski-Suomi on kansainvälisesti noteerattu taimenen kalastuksen 

huippukohde

Vaajakosken kalaportaassa todetaan vähintään 20 lisääntymis-

kokoista nousutaimenta vuodessa

Poikastuotantoalueilla on vähintään 20 luonnonpoikasta aarilla (ka)



KOKO YHTEISÖN ASIA

Järvitaimen neuvottelukunta
• Esim. Järvitaimentyöryhmän laajentaminen
• Yhteistyön valmistelu – esim. rakennerahastorahoitus 2012 - 2013

Eurooppalainen yhteistyöprojekti 
• Esim. LIFE+ tai NPP 2014 – 2016• Esim. LIFE+ tai NPP 2014 – 2016
• Yhteistyö toisen maakunnan, Ruotsin, Skotlannin tms. kanssa
• Resursseja tiedon hankintaan ja levitykseen, suunnitelmien 

laatimiseen, brändin rakentamiseen ja yhteistyön kehittämiseen

Jatkuvuus pitkällä tähtäimellä 
Esim. säätiö tai joku olemassa oleva organisaatio



Järvitaimentyöryhmä alkaa työstämään

• Seminaariaineisto ja tiedotusta: 
http://www.konnevedenkalatutkimus.fi/

• Toimenpiteitä laaja-alaisen osallistumisen mahdollistamiseksi

Neuvottelut yhteistyön rakentamiseksi

TERVETULOA MUKAAN

• Neuvottelut yhteistyön rakentamiseksi

• Rahoituksen hakeminen



Markku Paananen

markku.paananen@jamk.fi

KIITOKSIA


