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NELJÄS SILAKKASOUTU KERÄSI VAROJA
VESIENSUOJELUUN AURINKOISESSA HELSINGISSÄ
Silakkasoutu keräsi tänään 13 kirkkovenekuntaa ja kymmeniä vapaaehtoisia soutamaan Helsingissä
Itämeren ja lähivesien puolesta. Rotariklubien Finlandia Hall, Hausjärvi-Riihimäki, Herttoniemi,
Pasila, Vantaa Myyrmäki sekä rotarypiirin 1420 neljättä kertaa järjestämä tempaus on osa Helsingin
ja Turun kaupungin koordinoimaa Itämerihaaste-verkostoa, jossa erilaiset organisaatiot ryhtyvät
uusiin vapaaehtoisiin toimiin vesiensuojelun hyväksi.
Silakkasoutu järjestetään perinteisesti Silakkamarkkinoiden avajaispäivänä Helsingissä. Venekunnat
soutivat aamupäivällä Töölönlahdelta Finlandia-talolta Kauppatorille Lyypekinaltaaseen ja
mittasivat matkan varrella meren tilasta kertovaa veden näkösyvyyttä. Lopuksi lounastettiin
kaupungintalon juhlasalissa ja kuultiin mm. emeritustutkija EERO ARON esitelmä silakasta,
kaupunginjohtaja JUSSI PAJUSEN lähettämä tervehdys sekä italialaisten rotarivieraiden terveiset.
Osallistumismaksuilla kerättävät varat kohdistetaan Vantaanjoen ja Helsingin Seudun
Vesiensuojeluyhdistykselle, erityisesti jatkuvatoimisten vedenlaadun mittausvälineiden hankintaan.
Jatkuvatoimiset mittaukset ovat nykyisin tärkeitä etenkin vaikeasti mitattavan hajakuormituksen
seuraamiseksi, mutta laitteistot ovat kalliita. Luotettavilla tutkimustuloksilla voidaan paremmin
kohdentaa vesiensuojelutoimenpiteitä Vantaanjoen valuma-alueella ja pienentää Itämereen
päätyvää ravinnekuormitusta.
Rotariliike on merkittävä globaalin vaihto-oppilasohjelman ylläpitäjä, ja Suomessakin on lukuisia
rotareiden vaihto-oppilaita. Jo toista kertaa Silakkasoudussa oli mukana vaihto-oppilaiden oma
vene. Porvoon rotariklubin kautta Suomeen tullutta LATESS BARTLETTIA Bahamsaarten
Freeportista haastateltiin Silakkasoudun ohjelmalavalla. - Olen tosi iloinen että pääsin soutamaan,
kaikki toimii täällä niin hienosti, hän kertoi haltioissaan. - Tämä oli valtavan mielenkiintoinen
kokemus Suomesta!
Tänä vuonna myös italialaisia rotareita osallistui Silakkasoutuun Morimondo Abbazian
rotaryklubista Milanon läheltä. - Olemme onnellisia saadessamme olla täällä suuren soutajajoukon
keskellä, he totesivat. - Tämä on meille unohtumaton kokemus, kiitos että kutsuitte meidät
mukaan.
Silakkasoudun projektipäällikkö MARKKU JUHOLA Hausjärvi-Riihimäen Rotaryklubista on
tyytyväinen soutuun. - Jälleen sää kruunasi tapahtuman viime päivien myrskyistä huolimatta, ja
venekuntia oli mukana kiitettävästi. Olemme myös iloisia, että tapahtuma kansainvälistyy. Juhola
on pitkän linjan tapahtumanjärjestäjä myös kotiseudullaan Mommilanjärven Soutelussa.

Alustavasti arvioiden varoja saatiin kerättyä vesiensuojeluun jälleen noin 15 000 euroa. Tällainen
varojenkeruutempaus on helppo tapa mille tahansa organisaatiolle osallistua vesiensuojelutyöhön
ja viettää samalla hauska merellinen ulkoilupäivä yhdessä kollegoiden kanssa.
Ensi vuonna Silakkasoutu järjestetään viidettä kertaa lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina
1.10.2017; kiinnostuneiden organisaatioiden kannattaa merkitä päivä jo kalentereihin.
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