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Kotimaa  

Moksinjoen 
taimenet 
aitoja 
pylkkösiä

Saarijärvi
Mirja Laukka-Kiikkala

Pylkönmäen Paajalassa Moksin-
joessa elävät taimenet on todettu 
geneettisesti sekoittumattomak-
si keskisuomalaisen taimenen 
alkuperäiskannaksi. Asia selvisi 
Helsingin yliopiston maatalous-
tieteiden laitoksen sekä Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitoksen 
genotyypityslaboratorion teke-
missä tutkimuksissa. 

Tutkimustulos on Keski-Suo-
men ely-keskuksen mukaan 
suojelubiologisesti erittäin mer-
kittävä, sillä kyseessä on jo hä-
vinneeksi oletetun Saarijärven 
reitin taimenen ainoa tunnettu 
alkuperäiskanta.

Taimentutkimus toteutui vii-
mekesäisten sähkökalastusten 
myötä. Moksinjoessa kahlasivat 
kalabiologit Aki Janatuinen ja 
Mikko Leminen sekä ympäris-
töhistorian dosentti Mikko Saik-
ku, jotka tainnuttivat kalat, ot-
tivat evän kärjestä koepalan ja 
lähettivät tulokset laboratorioon 
dna-tutkimuksia varten. Ana-
lysoitavaksi lähetetyt näytteet 
kerättiin Moksinjoen keskiosilta 
elo–syyskuussa.

Moksinjoen taimenkannan sel-
vittämiseksi sähkökoekalastajat 
tekivät vapaaehtoistyötä yhdessä 
Paajalan kalastuskunnan kans-
sa. Janatuinen ja Saikku edus-
tavat Pylkönmäellä Virtavesien 
hoitoyhdistystä ja Leminen Paa-
jalan kalastuskuntaa. 

Moksinjoki on heidän mieles-
tään ainutlaatuinen kohde koko 
Keski-Suomen mittakaavassa, sil-
lä taimenkantaan ei ole sekoitettu 
istutuksien kautta muita kantoja. 

– Koko maassa on jäljellä vain 
harvoja alkuperäiskantoja, Ja-

natuinen korostaa.
Viime kesän sähkökoekalas-

tuksessa taimenia ei löydetty jo-
kaisesta koskesta, ja kalastajat 
arvioivat, että alkuperäiskannat 
ovat jo kadonneet lähiseudun 
Selänpäänjoesta ja Honkajoesta.

Moksinjoen taimen on oppinut 
selviytymään tummissa vesissä, 
jotka saattavat lämmetä kesällä 
pariinkymmeneen asteeseen.

– Jos sekaan istutetaan mui-
ta kantoja, ne eivät välttämättä 
pärjää näin tummissa vesissä.

Harvinainen Saarijärven reitin 
taimenkanta tuhoutuu, jos Paa-
jalassa sijaitseva Suurisuo luo-
vutetaan turvetuotantoalueek-
si. Nyt suo on merkitty kaavassa 
tuotantoalueeksi, mutta Keski-
Suomen liiton suunnittelujohtaja 
Olli Ristaniemi totesi lokakuus-
sa, että nykykriteereillä suota ei 
sen luontoarvojen vuoksi enää 
kaavoitettaisi tuotantoalueeksi.

– On toivottavaa, että asia otet-
taisiin uuteen tarkasteluun 3. 
vaihemaakuntakaavan tarkis-
tuksen yhteydessä, Saikku sanoo.

Myös alueen asukkaat ja lu-
kuisat yhdistykset vaativat, että 
arvokas luonto- ja virkistyskoh-
de säilytetään luonnontilaisena. 
Alue kuuluu keskisen Suomen-
selän ekologisesti arvokkaaseen 
vyöhykkseen. 

Vaasan hallinto-oikeuteen 
tehdyssä turvetuotantolupava-
lituksessa todetaan, että Mok-
sinjoen vesistöön tulee jo nykyi-
sellään haitallisia valumia tur-
vetuotantoalueilta.

– On kohtuutonta, että kala-
taloudellisesti arvokkaaseen ve-
sistöön johdetaan jätevesiä, jot-
ka ovat happamuudeltaan tap-
pavia kaloille ja ravuille, Mikko 
Saikku toteaa.

Tutkimus: Hävinneeksi 
luultu Saarijärven reitin 
taimen on ainoa tunnettu 
alkuperäiskanta.

Moksinjoki sijaitsee aidossa korpimaastossa, jossa vesi on vielä puhdasta. Aki Janatuinen ja Mikko Leminen sähkökalastivat joella viime kesänä.
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Moksinjoella elää alkuperäinen taimenkanta, jonka olemassaoloa uhkaavat turvetuotantoalueiden valumat.

V
oi, voi, mitenkäs 
tässä näin kävi? 
Sahuri Teuvo Hak-
karainen joi itsen-

sä humalaan Linnan juh-
lissa ensimmäisten joukos-
sa. Pohjia oli, myönsi mies. 
Iltapäivälehtien mukaan 
Hakkarainen poistettiin 
Linnasta iltakymmeneltä. 
Nooh, vielä lähempänä 
puolta yhtätoista mies kyl-
lä pörräsi muiden mukana 
Linnassa...

Iltapäivälehdet ovat 
mainioita tiedotuskanavia. 
Heillä oli Linnassa sisällä 
toimittajia ja kuvaajia. 
Toinen mokoma oli odotta-
massa Linnan ulkopuolella 
lumihangessa villapipot 
silmillä, ja toivottavasti 
villaista myös pöksyissä. 
Hangessa on kylmä seisoa 
tunnista toiseen, aamuyön 
tunneille saakka, vain saa-
dakseen kuvan jatkopai-
kasta poistuvasta humalai-
sesta Hakkaraisesta.

Siis Hakkarainen yksin. 
Ei se muu aamuun asti 
juhlinut kutsuvieraskansa, 
eivät ne muut kovaääni-
sesti ravintolassa laulaneet 
juhlapukuiset, ei se vielä-
kin humalaisempi ”vuori-
neuvos”, josta ei enää illan 
puolivälissä Linnan saleissa 
tiennyt, oliko frakin paita 
housunkauluksen alla vai 
yllä, kun housutkin olivat 
jo puolitangossa. Tai se 
kaunis nuori nainen, joka 
laahuksissaan yritti selvitä 
Linnan portaat alas kaatui-
lematta. Hän epäonnistui.

Ei heidän humalansa ol-
lut uutinen, mutta sahurin 
humala oli.

Ihmeellistä, mutta herrat-
kin humaltuvat, sen juttu-
keikka Linnassa osoitti. Ja 
sen, kuinka väärin Suomen 
korkein protokolla erilaisia 
vammoja arvottaa.

Notkeakroppainen Aira 
Samulin sai tuoda Linnaan 

lapsenlapsensa, koska 
”ikänsä puolesta tarvitsee 
jo saattajan”. Liikuntavam-
maiset, näkövammaiset, 
kuulovammaiset ja ylipää-
tään vammaiset, heillä kai-
killa on lupa saapua Lin-
nan juhliin muunkinlaisen 
avecin kuin oman puolison 
kanssa.

Kansanedustaja Hakka-
rainen on avoimesti kerto-
nut, että vakavia ongelmia 
on tuon viinan kanssa. Hä-
nellä on alkoholivamma. 
Arvoisa presidentinkanslia, 
miten alkoholivamma 
poikkeaa muista yleisistä 
vammoista?

Uskon vakaasti, että jos 
poikamiehenä elävä kan-
sanedustaja Hakkarainen 
olisi saanut tuoda Linnan 
juhlaan arvostetun ja ansi-

oituneen yrittäjäuran teh-
neen äitinsä Hilja-Kyllikin, 
kuten hän toivoi, olisi poi-
ka hillinnyt huomattavasti 
juomakäytöstään.

Ei hän olisi iljennyt tai 
kehdannut nolata äitiään. 
Joku roti se on sahurilla-
kin.

Iltapäivämedian tietojen 
perusteella Hakkarainen 
siis loi uudenlaisen itsenäi-
syyspäivän viettokulttuu-
rin? Mies lauloi jatkoilla 
kovaäänisesti isänmaallisia 
lauluja, muun muassa 
Finlandiaa, ja käveli sitten 
käsikädessä miehen kanssa 
Helsingin öisillä kaduilla.

Tunnustan. Minäkin 
olen tehnyt ainakin kerran 
juuri samalla tavalla. Mutta 
se ei ylittänyt uutiskyn-
nystä.

Mari 
Waali

Sahurin humala

KoluMni
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iljennyt tai 

kehdannut 
nolata äitiään.

Ukkomiehet bongasivat eniten lintuja Talvirallissa
jyväSKyLä
anna Kivinen

Keski-Suomen 15. Talvirallia, eli 
lintulajien havaitsemiskilpailua, 
vietettiin lauantaina oikeassa 
talvisäässä. Ainakin Jyväskylässä 
taivaalta tuli välillä lunta, ja keli 
oli selkeästi pakkasen puolella.  
Kilpailun järjesti Keski-Suomen 
lintutieteellinen yhdistys.

Joukkueita oli tämänvuotisessa 
kisassa mukana 19. Nimien valin-
nassa oli käytetty mielikuvitusta, 
ja mukana oli muun muassa Tir-
kistelevien Pervojen joukkue. Päi-
vän aikana havaittiin kaikkiaan 
62 lajia. Yhdestä lajista tosin sai 
havainnon vain yksi joukkueen 
jäsen, joten viralliselle kilpailun 
lajilistalle pääsi 61 lajia. 

– Tämä on hieman yläkanttiin 
keskivertoon Talviralliin näh-
den. Olosuhteet olivat muuten 
hyvät, mutta päivällä lumisade 
haittasi lintujen havainnoimis-
ta. Meidän joukkue jätti Päijän-
teelle kiikaroinnin väliin, kun 
näkyvyyttä ei ollut, kertoi kil-
pailun rallimestarina toiminut 
ja voittajajoukkue Ukkomiehissä 
mukana ollut Pekka Kyllönen. 

Kyllösen mukaan linnut ei-
vät juuri liiku lumisateella, joten 
niiden havaitseminen on silloin 
vaikeampaa. 

Päivän harvinaisin lajihavainto 
oli mustakurkku-uikku, josta  on 
tehty tänä talvena ensimmäiset 
talvihavainnot Keski-Suomessa. 
Lintu on nähty Äänekosken Pii-

lolanniemessä. Myös merikotka 
ja pajusirkku kuuluivat lajeihin, 
jotka bongattiin Talvirallissa nyt 
ensimmäistä kertaa. Merikotka 
bongattiin autosta Hirvaskan-
kaan kohdalla.

Joukkueista neljä oli niin sano-
tussa luomusarjassa, jossa liikut-
tiin paikasta toiseen ilman autoa. 
Luomujoukkueista ykköseksi ylsi 
Talvirallin kaikkien aikojen en-
nätystuloksella Luomumunat, jo-
ka havaitsi 36 lajia. Luomumuni-
en joukkueessa kisannut Jarmo 
Jokinen kertoi joukkueen liik-
kuneen jalkaisin Äänekoskella 
metsä- ja taajama-alueilla sekä 
tehtaansulan alueella. 

– Hieno päivä oli. Liikuttua tuli 
reilut parikymmentä kilomet-
riä, Jokinen sanoi.

Talviralliin osallistuneet Lauri Ijäs (vas.) ja Paavo Nives bongailivat 
lintuja lauantaina päivällä Jyväskylässä Kartanonrannassa. Miehet 
kuuluivat Petäjävesi-joukkueeseen, jossa olivat mukana myös Lauri 
Ijäs ja Eino Majaniemi. Saldoksi kertyi 31 lajia.

Tiina MuTila

TALvIrALLI

Tulokset
■■ Yleinen sarja: 1. Ukko-

miehet (joukkueessa Pek-
ka Kyllönen, Keijo Vesanen ja 
Leo Lindroos) 45 lajia, 2. Al-
lihuuppa 42 lajia, 3. Rallidae, 
Puhtaat nimettömät ja Lau-
kaan palomiehet, kukin jouk-
kue 41 lajia.

■■ lUoMUsarja: 1. Luomu-
munat (joukkueessa Jarmo Jo-
kinen, Tuomo Pihlaja ja Juha 
Rahkonen) 36 lajia, 2. Tirkiste-
levät Pervot 33 lajia, 3. Vation 
Vilske 21 lajia. 

lentokonehallin 
romahduksesta 
200 000 euron vahingot
jyväSKyLä
Heli Paananen

Teräskaarihallin romahdus 
huhtikuussa 2006 Jyväskylän 
Tikkakoskella aiheutti hallis-
sa vuokralaisena olleelle yhti-
ölle yli 200 000 euron vahin-
got. Yhtiön kaksi pienkonetta 
vaurioituivat romahduksessa. 
Vahinkoja kertyi myös muun 
muassa koneiden korjausku-
luista sekä lentokonekaluston 
siirtämisestä tuhoutuneesta 
hallista Tampereelle.

Vahinkojen korvaamista 
käsiteltiin Keski-Suomen 
käräjäoikeudessa, jossa yh-
tiö vaati hallin vuokranneel-
ta mieheltä yli 250 000 eu-
roa. Oikeus arvioi vahinkojen 
suuruudeksi runsaat 215 000 
euroa. Oikeus myös sovitteli 
korvaussumman 85 000 eu-
roon, sillä se huomioi myös 
yhtiön itsensä toimineen asi-
assa huolimattomasti. Oi-
keus otti huomioon myös, 

että hallin yhtiölle vuokran-
nut on eläkkeellä oleva yksi-
tyishenkilö, jonka tulot eivät 
ole erityisen suuret, kun taas 
vahinkoja kärsinyt yhtiö on 
hyvin kannattava ja sillä on 
hyvä varallisuusasema.

Yhtiön vuokraaman te-
räskaarihallin katto sortui 
1. huhtikuuta. 1970-luvun 
lopussa rakennetun hallin 
sortumiselle ei tutkimuksissa 
löytynyt yksiselitteistä syytä, 
mutta katolle sataneen suu-
ren lumikuorman sekä hal-
lista löytyneiden rakenteel-
listen puutteiden epäiltiin 
vaikuttaneen siihen.

Korvauksiin tuomittu oli 
laiminlyönyt ottaa halliin yh-
tiön kanssa sovitun mukai-
sen vastuuvakuutuksen. Toi-
saalta hallissa vuodesta 1990 
vuokralla ollut yhtiö ei ollut 
itsekään selvittänyt missään 
vaiheessa sovitun vastuuva-
kuutuksen olemassaoloa tai 
sen sisältöä.

Helsinki

Näyttelijä ja vihreiden kansan-
edustaja Jani Toivola on valittu 
Vuoden puhujaksi 2011. Valinnan 
on tehnyt puheviestinnän opet-
tajien yhdistys Logonomit ry.

Perusteluissaan yhdistys kiittää 
Toivolaa hänen esiintymisistään 
kouluilla ja muilla areenoilla, joil-
la hän on puhunut erilaisuudesta 
sekä ihmisten hyväksymisestä ja 

kunnioittamisesta. Puheviestin-
nän opettajat kehuvat Toivolan il-
maisun olevan lämmintä, selke-
ää ja keskusteluun rohkaisevaa.

Vuoden puhuja valittiin nyt 
36. kerran. Ensimmäisenä tit-
telin sai presidentti Urho Kek-
konen vuonna 1971. Vuoden pu-
huja julkistetaan aina seuraavan 
vuoden aikana.

jani Toivola valittiin 
Vuoden puhujaksi

MoveMber-kisa

Komeimmat Movember-viikset 
ovat tänä vuonna valkoiset – ja 
vaahtoiset. KSML.fi:n lukijat ää-
nestivät saarijärveläisen Aleksi 
Lauhalahden vaahtoviikset Mo-
vember-kisan voittoon 28 eh-
dokkaan joukosta. Viikset ikuisti 
12-vuotiaan Aleksin isä Jukka 
Lauhalahti. Hän kertoo viiksien 
syntyneen kummitädin kylpy-
ammeessa Bremenissä.

– Ehdokas on kekseliäästi 

kiertänyt ikänsä asettaman mo-
vember-rajoitteen. Kuvassa on 
myös hyvä meininki, perusteli 
yksi vaahtoviiksiä äänestänyt.

Movember-viiksiä kasvatta-
malla kerättiin varoja Suomessa 
Syöpäsäätiön eturauhassyövän 
tutkimuksiin ja neuvovaan toi-
mintaan. Kampanjaan osallis-
tuneet miehet aloittivat kasva-
tusprojektin marraskuun alussa 
naama ajeltuna.

Kisassa kakkos- ja kolmossi-
jan nappasivat perinteisemmät 
viiksimiehet. Hopealle asti ää-
nestäjiä ilahdutti Tapani Tuomi-
kosken tonttulook. Pronssia sai 
Matias Pasanen, jonka viiksiä 
kehuttiin tyylikkäiksi ja kanta-
jalleen sopiviksi.

aleksin vaahtoviikset ovat komeimmat
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Katso kaikki kisaviikset.


