
 

 

LEHDISTÖTIEDOTE, julkaisuvapaa 18.2.2016 
   

KIRKKOVENEILLÄ RAHAA VESIENSUOJELULLE 
 

Rotareiden kolmas Silakkasoutu järjestettiin viime syksynä 4.10.2015 Helsingissä 
Silakkamarkkinoiden avajaispäivänä. Soutuun osallistui 10 kirkkovenettä ja 150 
soutajaa.  Soutu ja sen yhteydessä järjestetty rahankeräys tuottivat 15 000 euroa. 
Tuotto luovutettiin torstaina 18.2. Vantaanjoen ja Helsingin seudun 
vesiensuojeluyhdistykselle (www.vhvsy.fi) 
 
Raha käytetään Vantaanjoen vedenlaadun jatkuvatoimisen mittauksen lisäämiseen. Näin voidaan parantaa 
vesistöjen tilan seurannan laatua ja luotettavuutta merkittävästi. Keräyksen ansiosta on vuonna 2016 
mahdollista järjestää alueellisesti ja ajallisesti entistä kattavammat mittaukset.  Mittaustuloksia voi seurata 
reaaliaikaisesti netissä. Yhteensä Silakkasouduilla on kolmessa vuodessa kerätty yli 30 000 euroa. 
 

- Vantaanjoki tuo huomattavan kuormituksen Helsingin edustan merialueelle, joten kaikki toimet 
valuma-alueella Riihimäeltä Helsinkiin vaikuttavat. Niinpä me yhdistyksessä käytämme 
Silakkasoudusta saamiamme varoja Vantaanjoen mereen tuoman kuormituksen vähentämiseen, 
kertoo toiminnanjohtaja Kirsti Lahti vesiensuojeluyhdistyksestä.  

- Joka tunti tehdyt mittaukset joessa antavat huomattavasti luotettavamman tiedon kuin kerran 
kuukaudessa tutkitut vesinäytteet, Lahti toteaa.  

- Olemme jatkuvatoimisten mittausten avulla pystyneet mm. osoittamaan, miten talviaikainen 
kasvipeitteisyys pelloilla vähentää fosfori- ja kiintoainekuormitusta huomattavasti. 

- Toinen paljon julkisuudessakin ollut asia ovat jätevesiohitukset ja –ylivuodot puhdistamoilta tai 
pumppaamoilta. Jatkuvatoimisilla mittauksilla seuraamme joen happitilaa, sähkönjohtavuutta ja 
sameutta, Kirsti Lahti jatkaa.   

 
Soutu lähti Töölönlahdelta Finlandia-talon edustalla ja päättyi Kauppatorille. Mukana Silakkasoudussa oli 
mm. ”maailman nuorison vene”, joka koostui Suomessa olevista ulkomaalaisista Rotarien nuorisovaihto-
oppilaista. Mukana oli myös Kanadan suurlähetystön vene suurlähettiläs Andrée Noëlle Cooliganin 
johdolla. Lisäksi soutamassa oli yritysveneitä sekä ns. amiraalivene, jossa miehistönä oli merivoimien entistä 
ja nykyistä korkeinta johtoa.  
 
Rotareiden Silakkasoutu on haastetapahtuma, jonka innoittajina ovat olleet Itämerihaaste 
(http://www.itamerihaaste.net) sekä Suomenlahti 2014–vuoden kansalaistoimikunta (www.syke.fi). Noin 100 
km pitkän Vantaanjoen valuma-alueella asuu yli miljoona suomalaista. Valuma-alueella on runsaasti 
teollisuutta, ja sitä rasittavat myös maanviljelyksen vesistöön tuomat ravinteet.  
 
Jo usean vuoden ajan Itämeri on ollut Suomen kaikkien noin 12 000 rotarin keskeisin kotimainen hanke. 
Silakkasoutu -tapahtumaa järjestää viisi rotaryklubia eri puolilta Uuttamaata: Finlandia Hall, Hausjärvi-
Riihimäki, Herttoniemi, Pasila, ja Vantaa Myyrmäki rotaryklubit.  
 
Itämeren ja lähivesien hyväksi Silakkasoutu järjestetään neljännen kerran sunnuntaina 2.10.2016 Stadin 
Silakkamarkkinoiden avajaispäivänä. 
 
Lisätietoja: 
Hannele Kauranne, hannele.kauranna@gmail.com, puh. 0400 618 439 Finlandia Hall Rotaryklubi 
Kirsti Lahti, kirsti.lahti@vesiensuojelu.fi, puh. 050 327 0200, Vantaanjoen ja Helsingin seudun 
vesiensuojeluyhdistys ry 
Kuvia soudusta: http://finlandiahall.rotary.fi/silakkasoutu/ 
 
 

 


