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ITÄMERIPÄIVÄNÄ 
HERKUTELLAAN KALALLA

Elokuun 25. päivä vietetään jälleen John Nurmisen Säätiön käynnistämää 
Itämeripäivää ja juhlistetaan kotimeremme ainutlaatuista luontoa 
ja kulttuuria. Suomessa ja Itämeren rantavaltioissa järjestetään 
erilaisia merellisiä tapahtumia ja tekoja koko päivän.

VUOSITTAIN elokuun viimeisenä torstaina vietettävän teema-
päivän tavoitteena on nostaa esille tärkeitä merellisiä aiheita ja 
innostaa tekemään konkreettisia tekoja Itämeren hyväksi. Kesäi-
sen juhlinnan lisäksi tavoitteena on lisätä tietoa meren luonnosta, 
kulttuurista ja historiasta.

Yksi Itämeripäivän pääteemoista on ruoka. Kotimaisella kestä-
västi kalastetulla kalalla herkuttelu on hyvä keino auttaa Itämerta 
voimaan paremmin. Kalastuksen avulla voidaan poistaa vesistöistä 
merkittävä määrä rehevöittäviä ravinteita.

Ravintolat kutsuvatkin Itämeripäivänä syömään Itämeren ja lä-
hivesien maukkaita, kestävästi pyydettyjä parvikaloja ja raikkaita 
satokauden kasviksia. Kokkausintoiset voivat loihtia myös oman 
Itämerimenunsa hyödyntämällä Itämeripäivän verkkosivuilta löy-
tyviä reseptivinkkejä. 

KESTÄVÄN KALASTUKSEN 
MONET HYÖDYT 

Kalastajia ja pientuottajia ei saisi jättää kantamaan kalan saa-
tavuuteen ja tuotteiden kysyntään linkittyviä riskejä yksin, vaan 
tarvittaisiin joustavuutta ja ennakointia myös ketjun suuremmilta 
toimijoilta. Yhteistyön merkitys korostuu. On tärkeää, että niin 
hoitokalastuksia toteuttavat, kalaa kauppaavat kuin sitä raaka-ai-
neekseen tarvitsevat tahot oppisivat rohkeammin ja avoimemmin 
olemaan yhteydessä suoraan toisiinsa, ja kehittämään toimintaansa 
yhdessä tehokkaammaksi.

Hankkeissamme todistettiin, että mahdotonta särkikalan hoi-
topyynnin kaupallistaminen ei kuitenkaan ole. Herkullisia villika-
latuotteita ilmestyi kaupan hyllyille ja suurtalouskeittiöihin niin 
Suomessa kuin Ruotsissakin.

Kysynnän kasvu toimii tärkeimpänä edellytyksenä tuotteiden 
menestymiselle. Siksi pyydänkin apuasi – valitse lautaselle erilai-
sia kestävästi tuotettuja kotimaisia kalaherkkuja. Se on terveellistä 
paitsi Itämerelle, myös sinulle!

FT Annamari Arrakoski-Engardt
Toimitusjohtaja, John Nurmisen Säätiö

HYVÄ LUKIJA,  tässä Telegrammin numerossa keskitymme Itämerel-
le, ilmastolle ja rannikkokulttuurille elintärkeään teemaan – kalaan. 

Kestävästi pyydetty kotimainen kala on ilmastoystävällinen vaih-
toehto lihalle ja tuontikalalle, kuten Norjassa kasvatetulle lohelle. 
Kalansaaliin mukana vesistöistä poistuu ravinteita, mikä auttaa vä-
hentämään rannikkovesiemme rehevöitymistä. Kalastaminen onkin 
tällä hetkellä tehokkain tapa poistaa mereen jo kertyneitä ravinteita.

Rannikkokalastus on myös tärkeä osa Suomen perinteistä saa-
ristolaiskulttuuria, jonka säilyminen elinvoimaisena on yksi sää-
tiömme sydämenasioista. Mutta miten voisimme huolehtia tämän 
perinteisen elinkeinon kannattavuudesta ja jatkuvuudesta?

Tätä olemme selvittäneet kahdessa kalahankkeessamme. Yksi 
hankkeiden oivalluksista oli se, että särkikalasta valmistetuille tuot-
teille on olemassa kysyntää, mikäli tuotteiden hinta on kohdallaan. 
Haasteita on kuitenkin vielä selätettävänä. Särkikalatuotteiden 
arvoketjujen eri vaiheissa on kehitystarpeita, joita ratkomalla tuo-
tannon ja kalastuksen volyymia ja kannattavuutta olisi mahdollista 
jatkossa kasvattaa.

Kuva: Aino Atelier

JOHN NURMISEN SÄÄTIÖ

Pelastamme Itämeren ja sen perinnön 
tuleville sukupolville.

www.johnnurmisensaatio.fi
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John Nurmisen Säätiö

John Nurmisen Säätiö

25.8.2022

NÄISTÄ AINEKSISTA RAKENTUU  
ITÄMERIMENU:

Itämerimenussa suositaan Itämeren ja lähivesien lahnaa, 
särkeä, silakkaa, muikkua tai ahventa. Kasvisruokavaih-
toehtoihin pääraaka-aineeksi sopivat esimerkiksi pavut, 
härkäpapu tai herneet.

Satokauden kasvikset, kuten kukkakaali, porkkana, 
parsakaali ja kesäkurpitsa, täydentävät elokuussa Itäme-
rimenua herkullisella ja värikkäällä tavalla. Itämerimenun 
raaka-aineiksi sopivat hyvin myös esimerkiksi perunat, 
kotimaiset viljat ja suomalaiset marjat, kuten mustikka, 
musta- tai punaherukat ja karviainen.

K
u

va: Lasse H
en

d
riks

 Telegrammin kansi: Timo Ketonen
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SAVUMUIKKULEIVÄT
Reseptistä tulee noin 12 leipää. Tumman leivän, makeahkon puna-
juurilevitteen, happaman makeiden kurkkujen ja suolaisten, savuis-
ten savumuikkujen liitto on aivan mielettömän hyvä. 

Leivät
saaristolaisleipää/ruisleipää siivuina

punajuurilevitettä (Juureva-merkkinen)

savumuikkuja tölkistä (yhdessä tölkissä n. 150 g itse muikkua)

tilliä

Pikkelöidyt kurkut
½ kurkkua

3 rkl valkoviinietikkaa

2 rkl sokeria

3 rkl vettä

Valmistus
1. Valmista pikkelöidyt kurkut mieluiten useampaa tuntia ennen 

tai edeltävänä päivänä. Siivuta kurkut ja sekoita ne etikan, 
sokerin ja veden kanssa. Jätä maustumaan.

2. Levitä leipäsiivulle punajuurilevitettä, savumuikkua, tilliä sekä 
kurkkuja. Nauti pian valmistuksen jälkeen.

Kata kesän piknikpöytään savumuikkuleipiä, pikkelöityjä kurkkuja, tomaatti-kesäkurpitsasalaattia 
ja särkikalapiirakkaa Viimeistä murua myöten -blogin Saara Atulan ohjeilla.

Reseptit ja kuvat: Saara Atula, Viimeistä murua myöten

SÄRKIKALAPIIRAKKA
Piirakasta löytyy yrttejä, fenkolia ja tomaattia – kalan parhaita 
makupareja. Piirakka on muuten maidoton ja munaton, ellet itse 
valitse käyttää maitopohjaisia tuotteita. Särkikalapiirakka on 
vain yksi särkisäilykkeiden lukuisista käyttötavoista. Säilykkeet 
sopivat hyvin myös pastaan, salaatin kanssa, tahnoihin ja vaikka 
pitsan päälle.

Piirakkapohja
100 g voita/leivontamargariinia

3 dl spelttijauhoja

ripaus suolaa

½ tl leivinjauhetta

Täyte
255 g soijapohjaista valkosipuli-yrttituorejuustoa 
(tässä reseptissä käytetty Sheese-merkkistä)

150 g kaurafraichea

1 luonnonkalasäilyke tai ½ tölkkiä luomutomaatti & yrtit  
Järki Särkeä*

½ rasiaa kirsikkatomaatteja

1½ dl kevätsipulinvarsia

½ tuoretta fenkolia

n. 1/3 dl löyhästi mitattua tilliä

n. 1/4 dl persiljaa

½ sitruunan mehu

1 rkl perunajauhoja

*Jos käytät Järki Särkeä, niin voit jättää 
kirsikkatomaatit piirakasta pois

Paiston jälkeen
Tilliä

Etikkakurkkuja, joita valmistettiin muikkuleipiä varten

Loput Järki Särki -purkista, jos käytit tähän Järki Särkeä

Loput fenkolit ohuelti siivutettuna

Valmistus
1. Valmista pohja. Kuutioi kylmä voi/margariini ja 

nypi se jauhojen joukkoon. Nypi jauhot ja rasva 
sormin tasaiseksi taikinaksi. Lisää suola ja lopuksi 
kylmä vesi ja muovaa taikinapalloksi. Anna 
taikinan levätä jääkaapissa vähintään 30 min.

2. Valmista täyte. Halkaise kirsikkatomaatit. Hienonna 
kevätsipulinvarret. Hienonna fenkoli, tilli ja persilja. 
Sekoita kaikki täyteainekset keskenään yhteen.

3. Kauli tai painele levännyt taikina suoraan n. 22–24 
cm piirakkavuokaan. Pistele haarukalla siihen reikiä. 
Esipaista pohjaa 200 asteisessa uunissa 10 minuuttia.

4. Kaada täyte paistetun pohjan päälle ja paista täytteen 
kanssa 175 asteisessa uunissa 20 minuuttia.

5. Anna piirakan jäähtyä hetki ennen tarjoilua.

6. Levitä piirakan päälle vielä fenkolia, tilliä, etikkakurkkuja 
sekä Järki Särkeä, jos sitä jäi ylimäärin purkista.

VALMISTA HERKULLINEN 
ITÄMERIMENU

TOMAATT I-KESÄKURPITSASALAATT I
Kotimaiset tomaatit ja kesäkurpitsat ovat kesällä parhaimmillaan. 
Kun kesäkurpitsat marinoi vasta paiston/grillauksen jälkeen, niin 
niihin saadaan aivan mahtava maku. Anna maustua mieluiten pari 
tuntia, jotta maut tasaantuvat.

Tarvitset
1 kesäkurpitsa

yhteensä n. 400 g erivärisiä tomaatteja

2 rkl oliiviöljyä

2 rkl viikuna-balsamicoa

pieni kourallinen tuoreita mintunlehtiä

muutamia sitruunatimjaminlehtiä

ripaus suolaa

1 tl sokeria

Valmistus
1. Siivuta kesäkurpitsa pitkittäissuunnassa siivuiksi esimerkiksi 

juustohöylällä, jotta saat sopivan ohuita siivuja. Grillaa/paista 
siivut molemmin puolin.

2. Halkaise tomaatit. Sekoita kaikki salaattiainekset sekaisin. Jätä 
maustumaan mieluiten pariksi tunniksi tai vaikka yön yli, jotta 
maut syvenevät.

Suomalaiset ruokavaikuttajat Satu Koivisto, Viimeistä murua myöten 
-blogin Saara Atula sekä Liemessä-blogin Jenni Häyrinen ovat luoneet 
herkullisia Itämeri-ystävällisiä reseptejä yhteistyössä John Nurmisen Sää-
tiön kanssa. Nappaa itämeripäivä.fi -sivulta lisää reseptivinkkejä. 
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RANNIKKOKALASTUS MUUTOKSEN 
KOURISSA
Itämerestä elantonsa saavat rannikkokalastajat näkevät 
meren voinnissa tapahtuvat muutokset ensimmäisinä. Huoli 
Itämeren tilasta onkin heidän keskuudessansa suuri. 

Teksti: Kiira Suoranta

KALASTAJIEN AMMATTIKUNTA ja se, mitä heihin usein liitet-
tyjen romantisoitujen mielikuvien taakse kätkeytyy, on aina kiin-
nostanut kirjailija Jukka Ahosta. Seurattuaan kalastajia kahden 
vuoden aikana eri puolilla Itämerta, ammatin todellinen luonne 
valkeni Ahoselle nopeasti.  

”Elannon hankkiminen kalastamalla on aikamoista raatamista. 
Samalla tapaamamme kalastajat kuitenkin puhuivat paljon ammatin 
mukanaan tuomasta vapaudesta”, Ahonen kertoo. ”Ymmärsin pian 
myös sen, kuinka syvällä rannikkokalastajan identiteetti ihmisissä 
on. Se ei ole pelkkä elinkeino vaan elämäntapa, ja sama toistui joka 
puolella Itämerta riippumatta siitä, oltiinko Ruotsissa, Puolassa, 
Suomessa tai Tanskassa.” 

Kalastus ja kulttuuri kulkevat Itämeren alueella paikoin käsi 
kädessä. Ahonen nostaa esimerkiksi liiviläiset. Neuvostomiehitys 
tuhosi suomensukuisen kansan oman kalastusperinteen lähes koko-
naan. Kalastuskolhooseissa tuotettu liiviläinen savustettu kilohaili 
oli Neuvostoliitossa suurta herkkua. Nykyään kaiken pohjalle on 
rakennettu kansainvälistä liiketoimintaa. Kolkan kylässä sijaitse-
vassa tehtaassa purkitetaan päivittäin tuhansia purkkeja kilohailia.

”Ajat muuttuvat, mutta eivät kalat välitä, vallitseeko pinnan 
yläpuolella sosialismi vai kapitalismi,” Ahonen toteaa.

Liiviläisten kalastusperinne on ikuistettu heidän kansallislau-
luunsa.

”Sävel on sama, kuin Maamme-laulussa, mutta sanat ovat eri-
laiset: niissä kerrotaan kalastamisesta”, Ahonen kertoo. 

KALASTAJIEN TARINAT JA TIETÄMYS KOOTTIIN 
KIRJAKSI

John Nurmisen Säätiön Kalastajien kyydissä Itämerellä -uutuusteos 
kertoo muutoksen keskellä olevasta elinkeinosta: kalastajien am-
mattikunta harvenee, kun yhä suurempi osuus saaliista tuodaan 
avomereltä troolaamalla. Samalla katoaa pala ikiaikaista elämänta-
paa. Ammattikalastuksen lisäksi teoksessa perehdytään tarkemmin 
myös Itämeren tilaan ja kalakantoihin. 

Kirjan materiaalit on kerätty parin vuoden aikana. Matka alkoi 
Porvoon saaristosta Pellingistä joulun alla vuonna 2019 ja päättyi 
Tukholman sisäsaaristoon Möjaan. Ahosen lisäksi projektissa ovat 
olleet mukana valokuvaaja Pekka Turunen sekä teoksen tieto-
osuuksista vastannut biologi Janne Sundell.

Ahosen mukaan kalastusaluksille mukaan pääseminen ei aina 
ollut itsestään selvää. 

”Kalastajiin kohdistuu nykyään jonkin verran epäluuloja, ja osa 
kalastajista oli sen takia varautuneita päästämään vieraita mukaan 
alukselle. Myös yhteyden saaminen kalastajiin oli oma haasteensa. 
Homma ei ole samalla tavalla kellontarkkaa, kuin yritysmaailmassa. 
Kalastajien kanssa piti rakentaa luottamusta ja kohdata kasvotusten.”

Merellä aikansa viettävät kalastajat näkevät ensimmäisinä me-
ren muutokset, niin hyvässä kuin pahassa. Ahosen mukaan kaikkia 
heidän tapaamiaan kalastajia yhdisti huoli Itämeren tilasta. Etenkin 
vanhempi kalastajasukupolvi on nähnyt meren muuttuvan vuosi-
en kuluessa. 

Saastuneen meren lisäksi rannikkokalastajat kilpailevat saa-
liistaan merimetsojen, hylkeiden ja suurien troolareiden kanssa. 
Vapauteen tottuneille kalastajille myös kalastuksen sääntelyyn 
liittyvä byrokratia saattaa tuntua vieraalta. Ahosen, Sundellin ja 
Turusen mukaan valtaosa kuitenkin suhtautuu kalastuksen sään-
telyyn ymmärtäväisesti. 

Biologi Janne Sundellin mukaan matkat Itämerellä osoittivat 
konkreettisesti sen, miten kalakantojen muutokset vaikuttavat 
kalastajiin. 

”Kyllähän tilanne näyttää nyt paremmalta, kuin mitä se oli 
20–40 vuotta sitten. Paljon voitaisiin kuitenkin vielä tehdä. Tieteel-
liset faktat olisi mielestäni pitänyt ottaa merensuojeluun liittyväs-
sä päätöksenteossa huomioon jo aikaisemmin, eikä mennä pelkän 
politiikan ehdoilla.”

Kalastajien huolenaiheiden lisäksi esiin nousi myös valopilkku-
ja. ”Pellingissä monta vuosikymmentä kalastanut kalastaja sanoi, 
että Pietarin jätevesien puhdistus on selkeästi parantanut veden 
laatua,” Ahonen kertoo. 

Lisäksi nuorempi sukupolvi on oppinut sopeutumaan perinteistä 
elinkeinoa kohtaaviin haasteisiin: uusi kalastajapolvi on perustanut 
kalaravintoloita, kehittänyt erilaisia kalatuotteita ja -säilykkeitä, 
uudelleenbrändännyt särkikaloja ja alkanut hyödyntää Internetiä 
saaliin myymisessä.

Fru Nielsen seilaa Itämeren aalloilla.

Troolissa saalis jää pussiin pyydyksen päähän. Oikealla oleva pumppu 
lasketaan saaliin sekaan ja kalat pumpataan laivaan veden kanssa, jotta 
kalat pysyvät ehjinä. Aukeaman kuvituskuvat: Pekka Turunen

Kirjailija Jukka Ahonen Biologi Janne Sundell Valokuvaaja Pekka Turunen

29,90  

www.johnnurmisensaatio.fi/kauppa 

Teoksen ruotsinkielinen käännös Med fiskebåten i Östersjön  
julkaistaan 5.8.2022.

Jukka Ahonen      Janne Sundell      Pekka Turunen

JOHN NURMISEN SÄÄTIÖ

Kalastajien 
kyydissä 

Itämerellä

Kalastaja Jari Ratilainen haavii pyydyksestä pulleita särkiä.
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VALITSE KESTÄVÄÄ JA VILLIÄ
Kala on terveellistä, maistuvaa ja ympäristön kannalta kestävää, ja helppo ratkaisu 
maailman ruokaturvan lisäämiseen. Mutta onko kaikki kalastus sittenkään kestävää? 

KALAA KESTÄVÄSTI

MERI ei ole ehtymätön. Maailman kalakannoista jopa kolmannes 
on ylikalastettuja – kaloja pyydetään jatkuvasti enemmän kuin 
uusia poikasia ehtii varttua aikuiseksi, ja kalojen määrä vähenee. 
Onneksi kalastaa voi myös kestävästi: kestävä kalastus ottaa huo-
mioon meriympäristön ja kalakantojen kantokyvyn, ja on ainoa 
keino varmistaa kalan riittävyys maailman merissä myös tulevai-
suudessa. Suomalaisten syömästä kalasta yli puolet on Norjassa 
viljeltyä lohta. Myös kasvatetut kalat syövät rehuksi jalostettua 
kalaa, ja niinpä esimerkiksi lohen kasvattaminen kuluttaa painossa 
mitattuna enemmän kalaa kuin tuottaa. Kokonaisuuden kannalta 
olisikin parempi hyödyntää suurempi osa luonnonkalasta mieluum-
min suoraan ihmisten ruuaksi. 

Kestävää lähikalaa olisi Itämeressäkin tarjolla: Esimerkiksi Suo-
men silakkasaaliista valtaosa pyydetään Selkämereltä, missä kala-
kanta on vahva, ja kalastus sertifioitua (MSC). Lahnoja puolestaan 
polskii rannikkovesissämme jopa 30–40 miljoonaa kiloa, mutta viime 
vuosikymmeninä kuparikyljen arvostus ruokakalana on unohtunut, 
joten osa kalastuksen potentiaalista jää kokonaan hyödyntämättä.

RAVINTEET MERESTÄ LAUTASELLE

Luonnossa villinä kasvaneen kalansaaliin mukana nousee samalla 
valtava määrä kalaan sitoutuneita ravinteita – esimerkiksi Suomen 
vuotuinen kalastus poistaa vesistöistä yli 700 tonnia levänkasvua 
ruokkivaa fosforia. Tutkijat ovatkin arvioineet, että korvaamalla 
puolet liha-annoksista kestävästi pyydetyllä Itämeren kalalla kulut-
tajat voisivat pienentää ravinnejalanjälkeään jopa enemmän kuin 
kokonaan vegaaniseen ruokavalioon siirtymällä.

Erityisesti särkikalat, kuten särki ja lahna, ovat hyötyneet meren 
rehevöitymisestä. Nämä pohjaeläimiä tonkivat kalat edesauttavat 
rehevöitymistä pöllyttämällä pohjamutiin varastoituneita ravintei-
ta takaisin rantavesiin, lisäravinnoksi leville. Särjet ja silakat myös 
napostelevat ruuakseen eläinplanktonia. Kun pikkukaloja on pal-
jon, eläinplanktonin määrä vähenee ja levät saavat tilaa kasvaa.

Petokalat pitävät kurissa pienten kalojen määrää, mutta kalastuksen 
voimakas keskittyminen petokaloihin muuttaa meren ravintoket-
juja. Siksi erityisesti kestävästi pyydettyjen, pienempien kalojen, 
kuten lahnan, särjen, silakan, muikun ja ahvenen, osuuden lisäämi-
nen ruokavaliossa on hyödyksi. Kun kokonaisuus on tasapainossa, 
merikin voi paremmin. 

ILMASTOYSTÄVÄLLINEN LÄHIKALA

Moni kaupan pakastealtaassa köllöttävä kalatuote on saattanut kier-
tää maapallon kahdesti ennen päätymistään kuluttajan lautaselle. 
Läheltä pyydetyn kalan hiilijalanjälki onkin huomattavasti pakaste-
konteissa matkailevia serkkujaan pienempi. Sekasyöjän ruokavalion 
ilmastokuormaa voisikin pienentää jopa kolmanneksella lisäämällä 
kasvisten osuutta lautasella ja siirtymällä lihapainotteisesta ruo-
kavaliosta lähellä tuotettuihin, kalaisampiin aterioihin. Kestävästi 
kalastetun lähikalan suosiminen vähentää ruuantuotannon ilmas-
tokuormaa ja auttaa suojelemaan luonnon monimuotoisuutta kai-
kissa maailman merissä. 

Maukkaat ja aikanaan arvostetut silakat, särjet ja lahnat ovat 
aivan suotta jääneet kalatiskillä muiden varjoon. Kuluttajan ilok-
si nykyisin on saatavilla myös monia helppoja tuotevaihtoehtoja, 
säilykkeitä, pakasteita ja puolivalmisteita, joten Itämeren kala ui 
lautasille sujuvasti myös kiireisessä arjessa. Kotimaisen silakan ja 
särkikalan suosiminen onkin oiva keino vähentää oman ruokava-
lion ilmastovaikutuksia ja auttaa samalla Itämerta! 

VETOAPUA JOHN NURMISEN SÄÄTIÖN 
KALAHANKKEISTA

Pyrimme John Nurmisen Säätiön kahdessa kalahankkeessa toimi-
maan tienraivaajana ja nostamaan kotimaisen särkikalan valokeilaan 
ja takaisin kuluttajien ruokapöytiin. Suureksi iloksemme olemme 
onnistuneet kenties paremmin kuin uskalsimme odottaa. 

Lähikalahankkeessamme kalastettiin vuosina 2015–2019 Saaris-
to- ja Selkämeren rannikkovesiltä yhteensä 700 000 kiloa lahnaa ja 
särkeä. Kalan mukana saimme poistettua 5 000 kiloa meren rehevöi-
tymistä aiheuttavaa fosforia. Hankkeessa luotiin särkikalalle mark-
kinaehtoinen arvoketju merestä lautaselle ja lanseerattiin yhteensä 
viisi suurkeittiö- ja kuluttajatuotetta: Lähikalapihvi (Arkea & Kala-
liike S. Wallin), särkimurekepihvin (Palmia & Lagerblad Foods) sekä 
kolme Keskon Pirkka-saaristolaiskalatuotetta (valmistajana Apetit). 

Kotimaisen menestyksen rohkaisemana laajensimme Itämeren 
särkikalojen hoitokalastusta ja tuotteistamista myös Ahvenanmaalle 
ja Ruotsiin yhteistyössä Race For the Balticin, Guldhaven Pelagis-
kan, Rädda Lumparnin ja Ålands Fiskarförbundin kanssa. Baltic Fish 
-hankkeessa pyydettiin vuosina 2019–2021 yhteensä 54 000 kiloa 
särkikalaa, jonka kautta Itämerestä poistettiin noin 400 kiloa fosfo-
ria. Lisäksi suurtalouskeittiöiden ja kotitalouksien käyttöön syntyi 
kolme erilaista särkikalatuotetta ja uusia tuotteita on suunnitteilla. 

Hankkeiden aikana myös niiden ulkopuolella tuotettujen, 
kuluttajien saatavilla olevien särkikalatuotteiden määrä kasvoi 
merkittävästi aiemmasta.

Tarjontaa siis on – mitä sinä pyydystät lautasellesi?

Miina Mäki, meriympäristöhankkeiden  
projektipäällikkö, John Nurmisen Säätiö

Mutta onneksi meitä on monta  
miljoonaa. Jotta Itämeren pelastaminen 
olisi sinulle mahdollisimman 
vaivatonta, kokosimme 30-vuotisen 
työmme kunniaksi 30 + 1 tapaa auttaa 
Itämerta jokapäiväisessä elämässämme.

SILLÄ VIELÄ EI OLE LIIAN MYÖHÄISTÄ.

Meillä on vain yksi Itämeri. 
Meri, joka voi huonosti. 

Mikä on sinun tapasi pelastaa Itämeri?  
Löydä se osoitteesta johnnurmisensaatio.fi/30

”Meillä on  
vastuu tuleville  
sukupolville.”

 – Krista Kosonen

Rahankeräyslupa, John Nurmisen Säätiö. RA/2021/1341 ja 15.10.2021. 1.1.2022 alkaen, koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. 
ÅLR 2021/10633/ 15.12.2021. 1.1.2022 – 31.12.2022, landskapet Åland. Käyttötarkoitus: Itämeren ja sen perinnön pelastaminen.

Kuvat: Marie Sparréus

Kuva: Ilkka Vu
o

rin
e

n

Lähikalahanketta osarahoitti EU Interreg Central Baltic -ohjelma (2015–2018). Baltic Fish 

-hanketta osarahoitti Suomen ja Ruotsin valtioiden Baltic Sea Action Plan -rahasto, jota 

hallinnoi pohjoismainen ympäristörahoitusyhtiö NEFCO.
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SYVYYKSIEN PELKOA  
JA TROPIIKIN LOISTOA
Monessa suhteessa meri on meille vieras. Vaikka ihminen on kartoittanut 
maailman viimeisimmän kolkan, käynyt kuussa ja hamuaa yhä kauemmas 
avaruuteen, on meillä vain kalpea aavistus siitä, mitä merenalainen 
maailma kätkee sisäänsä. Silloinkin kun väitämme tuntevamme merta, 
kosketamme vain sen pintaa. Erilaisista sukeltamisen ja pinnan alla 
oleskelun mahdollistavista laitteista huolimatta tietomme merten 
elämästä ja sen kätkemästä ovat hyvin rajalliset, lähes olemattomat.

SUUNNATTOMAT SYVYYDET, ennennäkemättömät eläimet 
sekä oudot merelliset ilmiöt ovat herättäneet ennen ja yhä edel-
leen pelkoa, mutta samalla ne ovat inspiroineet toinen toistaan 
mielenkiintoisempia ja kauhistuttavampia tarinoita hirviöistä ja 
syvällä lymyilevistä pedoista. Koska pinnan alle ei ole voitu nähdä 
ja merenalainen maailma on ollut tavoittamattomissa, on aaltojen 
alle kuviteltu laivoja upottavia jättiläismustekaloja, sukeltajia vaa-
nivia petokaloja.

Kauheuksia ja pelkoa aiheuttavien olentojen lisäksi meren alai-
seen maailmaan on toisaalta kuviteltu myös paratiisimaisia paik-
koja, joissa hohtavat kirkkaat korallit ja moniväriset simpukat. 
Turkoosissa sinisessä vedessä uivat loistokkaat kalat ovat saaneet 
tutkimusmatkailijoiden mielikuvituksen lentämään. Toisaalta uu-
det lajit ovat kelvanneet myös ruokapöytään ja ne ovat nopeasti 
muuttuneet hyödylliseksi resurssiksi.

Ihminen on hyödyntänyt merta ja sen asukkeja ravinnokseen 
vuosituhansia. On vaikea sanoa, milloin kalojen ja muiden meren-
elävien hyödyntäminen ravintona on alkanut, mutta melko varmuu-
della voidaan todeta, että esimerkiksi suomalaiseen kulttuuriin se 
on kuulunut alusta alkaen. Tämän todistavat lukuisat arkeologiset 
löydökset ympäri Suomen nykyistä rannikkoseutua. Yksi maailman 
vanhimmista tunnetuista verkoista, niin kutsuttu Antrean verkko, 
on löytynyt autonomian aikana Karjalankannakselta Antreasta ja 
se on ajoitettu yli 10 000 vuotta vanhaksi. Silmäkoon perusteella 
sillä on kalastettu mahdollisesti lohia ja lahnoja, mutta erään tut-
kimuksen mukaan se voisi olla myös hyljeverkko.

Lukuisat kansanperinteen sisältämät maininnat hauesta viittaa-
vat siihen, että kalaa on arvostettu ruokana ja myyttisenä hahmo-
na. Haukeen liitetyt monet kansanomaiset nimet, kuten vesisusi, 
veenkoira sekä jänkäkoira, kertovat lihaksikkaan kalan myyttisestä 
voimasta ja petokalan luonteesta. Sitä kohtaan tunnettiin kunnioi-
tusta ja pelkoa.

Kuvassa vasemmalla  on ranskalaisen 
tutkimusmatkailijan ja luonnontieteilijän Joseph 

Paul Gaimardin (1769–1858) näkemys merikrotista 
(Lophius piscatorius), jonka hän kuvasi Grönlannin 

ja Islannin tutkimusmatkoja käsittelevässä 
teoksessaan Voyage en Islande et au Groënland (1838). 
Hurjannäköinen kala, jonka kita on valtaisa, voi kasvaa 

jopa kahden metrin pituiseksi ja painaa lähes sata 
kiloa. Aukeaman kuvat: Merihirviöt-kirjan kuvitusta. 

Juha Nurmisen kokoelmat, Helsinki.

11

Teksti: Lauri J.S. Kaira, pohjautuen Otto Latvan teokseen Merihirviöt – Merenneidosta mustekalaan
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Luonnossa hauki voi saavuttaa jopa 30 vuoden iän ja kasvaa 
aina 25 kiloiseksi. Ei siis ihme, että Kalevalan sankarit kohtaavat 
seikkailuissaan suuren mystisen suomuhauen useamman kerran. 
Kukistettuaan miekalla jättimäismaisen kalan Väinämöinen tekee 
sen leukaluusta ensimmäisen kanteleen, jolla hän myöhemmin soit-
taa sulosäveliä. Tuonen joen asukin kukistaa puolestaan Ilmarinen 
rautaisen kokon avulla liehitellessään Pohjolan neitoa.

Lukuisat suomalaisen kansanperinteen vedenalaiset hahmot 
todistavatkin omalta osaltaan ihmisen ikiaikaista kiinnostusta 
merenalaiseen maailmaan. Suomuhauen lisäksi syvyyksissä elä-
vät muun muassa Ahti, Vellamo, Vesihiisi, Vetehinen ja Iku-Turso. 
Myös kuolemaan liittyvä sana marras on joskus tulkittu merkitse-
vän suurta kalansaalista tai mahtavaa kalojen kuningasta. Martaan 
saaneelle kalastajalle saalis ei tuonut kuitenkaan kunniaa, vaan 
ennusmerkin kuolemasta.

Kaloihin ja merenalaisiin asukkaisiin liittyvä kansanperinne ei 
ole ainoastaan suomalaisten yksinoikeus, sillä jos varhaisiin histo-
riankirjoittajiin on uskominen niin Pohjolan rannikot suorastaan 
kuhisevat erilaisia hirviömäisiä kaloja ja muita vedenalla piileske-
leviä otuksia.

Yksi mielenkiintoisimmista lienee nykyisin yhä harvinaisem-
maksi käyvä Holkeri eli jäähai, joka asuu pohjoisilla leveyspiireillä 
useiden satojen metrien syvyydessä. Vanhimmat holkerit voivat 
elää jopa 400–500 vuotta vanhoiksi ja niiden liha on ilman käsitte-
lyä myrkyllistä sen sisältämän runsaan ammoniakin takia. Samoilla 
vesillä liikkuu myös mystinen rustokaloihin kuuluva jättiläishai, 
jonka ammottava kita on aiheuttanut kalastajien keskuudessa unet-
tomia öitä ja huimia tarinoita. Valtaisa yli kuusimetriseksi kasvava 
hai on kuitenkin vaaraton ihmiselle, sillä se käyttää ravinnokseen 
lähinnä planktonia. Moni jättiläisistä onkin väärinymmärretty his-
torian saatossa.

Eräs kylmissä vesissä uiva syvänteiden hirmu on puolestaan 
merikrotti, joka usein esitetään vesipedon arkityyppinä terävine 
hampaineen ja loistavine tuikkuineen. Eväruodon päässä sijaitsevan 
valoelimen tarkoituksena on houkutella syvyydessä pahaa-aavis-
tamaton saalis kidan ulottuville. Syvänmeren kaloihin lukeutuvia 
krotteja tunnetaan yli 300 lajia ja ne elävät pääasiassa 400–2000 
metrin syvyydessä, mutta pystyvät sukeltamaan jopa 4400 metriin.

Pohjolassa ja Euroopassa tunnetut kalat ovat pääosin melko vä-
rittömiä. Väriskaala ulottuu hopean harmaasta jonnekin ruskean ja 
vihreän välimaastoon. Ajatus kalojen värimaailmasta Euroopassa 
kuitenkin muuttui vähitellen 1500-luvun kuluessa tutkimusmatko-
jen edetessä yhä kauemmas. Kalojen väriloisto oli täydellinen vas-
takohta niille mielikuville, mitä merten pohjattomissa syvyyksissä 
elävät epämääräiset jättiläiset aiheuttivat.

Kalojen ihailu juontaa juurensa Euroopassa aina antiikin Roo-
maan saakka, jossa karppeja siirretiin niiden alkuperäisistä elinym-
päristöistä erilaisiin altaisiin ihmisten silmäniloksi. Kaukomaiden 
ihmeet avasivat kuitenkin lopullisesti ihmisten kiinnostuksen tro-
piikin vesissä uivia kaloja kohtaan.

40 € (NORM. 54,90 €)

www.johnnurmisensaatio.fi/kauppa 

Karibianmeren eväkkäät huumasivat väriloistollaan ja läpi-
kuultava meri raotti salojaan. Aivan uudenlaisen aarrearkun avasi 
myös Tyynen valtameren trooppiset vedet, kun tutkimusmatkailijat 
pääsivät Australian rannikolle ja Isolle valliriutalle 1700-luvulla. Voi 
vain kuvitella millaista ihmetystä rantapoukamien kalat aiheuttivat, 
kun ne eivät olleetkaan hopeasuomuisia, kuten kotipuolessa. Kesti 
kuitenkin pitkään, satoja vuosia, ennen kuin lukuisat lajit tulivat 
tutuksi suurelle yleisölle.

Vuosisatojen aikana ja vielä vuonna 2022 meren kirjoa ja sen 
elämää määrittelee yhä vahvasti mielikuvitus ja erilaiset uskomuk-
set, jotka ovat saaneet uudenlaisia tulkintoja populaarikulttuurissa. 
Meren kätkemän elämän selvittämisessä meillä on vain kalpea aa-
vistus siitä, mitä syvyydet oikeasti sulkevat syleilyynsä.

Vuosisatojen ellei tuhansien aikana ihmiset ovat pyrkineet selit-
tämään tuntematonta merta ja veden alaista maailmaa mitä monen 
näköisimmillä tarinoilla ja legendoilla. Tämä on monesti johtanut 
meren mystifiointiin ja totuuden jäämiseen taka-alalle. Maailman 
meret ovat edelleenkin yksi tutkimattomimmista paikoista, vaik-
ka tarve tiedolle olisi yhä suurempi. Voisimme tällöin ymmärtää 
paremmin jopa itseämme.
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UUTUUS

Englantilainen merikapteeni, tieteellinen havainnoitsija 
ja tutkimusretkeilijä William Dampier (1651–1715) tutki ja 
kartoitti Australian sekä Uuden-Guinean rannikkoalueita 
lähes kuolemaansa saakka. Kokemuksistaan ja näkemästään 
hän kirjoitti kirjoja, joissa kuvasi alueen elämää ja luontoa. 
Teoksessaan A Collection of Voyages (1729) hän kuvaa 
erilaisia kaloja, joista yksi mielenkiintoisimmista on 
määritelty nimellä ”Jelly Fish”. Kalalla tuskin on kuitenkaan 
mitään tekemistä meduusojen kanssa, sillä se on kuin 
ilmetty purjekala korkeine evineen. Kuva: Merihirviöt-kirjan 
kuvitusta. Juha Nurmisen kokoelmat, Helsinki.

Tropiikin vesissä uivat krotit eroavat huomattavasti pohjoisella pallonpuoliskolla elävistä 
lajitovereistaan. Ne eivät ole aina mörön näköisiä, vaan ne saattavat olla myös hyvin värikkäitä, kuten 
trooppisilla ja subtrooppisilla alueilla elävät erilaiset antennikrotit. Niitä tavataan lukuisissa erilaisissa 
kirkkaissa väreissä ja ne ovat usein koreita sekä lumoavia. Kuva: Merihirviöt-kirjan kuvitusta.  
L.I. Duperrey, Voyage autour du monde. Paris, 1826. Kansalliskirjaston kokoelmat, Helsinki.

John Nurmisen Säätiön logolla koristeltu pipo pitää pääsi 
lämpimänä tyrskyissä ja tyvenissä. Superyellowin Suomessa 
valmistama pipo on 100 prosenttista mulesing-vapaata merinovillaa. 
Pipon kantajana osoitat olevasi mukana Itämeren pelastusjoukoissa. 

JOHN NURMISEN SÄÄTIÖ -PIPO

49,90
Tilaa omasi ja tutustu muihin merellisiin löytöihin 
osoitteessa: www.johnnurmisensaatio.fi/kauppa 

Myyttisiin merihirviöihin, kaloihin ja muihin vedeneliöihin voi tutustua 
John Nurmisen Säätiön kustantamassa Otto Latvan Merihirviöt-kirjassa, 
joka on toiminut pohjana myös tälle kirjoitukselle.

Tarjoamme teoksen 40 euron erikoishintaan vain Telegrammin lukijoille! 
Saat alennuksen käyttämällä koodia meri40. Tarjous on voimassa 
31.7.2022 asti ainoastaan John Nurmisen Säätiön verkkokaupassa: 
johnnurmisensaatio.fi/kauppa.

Kuva: Merihirviöt-kirjan kuvitusta. Louis de Freycinet. 
Paris, 1824. Kansalliskirjaston kokoelmat, Helsinki.
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Olen Telegrammin luettuani ostanut 
säätiön kirjan tai fanituotteen

□ kyllä, verkkokaupasta

□ kyllä, Telegrammin paperisella 
tilauslomakkeella

□ en 

□ en ole varma / en halua vastata

Luen useimmiten (valitse 1)

□ koko lehden

□ valikoiden osan lehdestä

□ pidemmät 2–4 sivun artikkelit

□ lyhyemmät jutut

□ selailen nopeasti läpi 

tai jätän lukematta

Lehden pituus on useimmiten

□ liian lyhyt – juttuja voisi 
olla enemmän

□ liian pitkä – liikaa asiaa kerralla

□ sopiva

TAPAHTUMAT

Hangon museon näyttely esittelee suomalaisten Itämeri-muistoja ja 
kutsuu pohtimaan omaa suhdetta yhteiseen mereemme. 

MUISTOJEN ITÄMERI – MINNENAS ÖSTERSJÖN

25.5. alkaen

Hangon museo, Raatihuoneentori 5

Archipelago Sea Jazz on neljän festivaalin sarja, joka kutsuu sinut 
Saaristomeren intiimiin tunnelmaan ja huippumusiikin pariin. 
Järjestämme festivaaleilla Itämeri-aiheisia keskusteluita. 

ARCHIPELAGO SEA JAZZ

Kalastajien kyydissä Itämerellä

perjantai 8.7. klo 18.00–19.00

Baltic Jazz, Taalintehtaan kirjasto, 
Kemiönsaari

Kirjailija Jukka Ahonen, kalastaja Börje 
Holmberg, kalastusbiologi Malin Lönnroth 
Kalatalouden Keskusliitosta.

keskiviikko 27.7. klo 19.00–19.45

Turku Sea Jazz -etkot,  
Turun Tuomiokirkonpuisto 

Europarlamentaarikko Ville Niinistö (vihr.),  
kirjailija Jukka Ahonen, ruokavisionääri, 
keittiöpäällikkö ja ruokakirjailija Sami Tallberg, 
yrittäjä Saija Toivonen (Toivosen Lähikala Oy),  
John Nurmisen Säätiön viestintäjohtaja 
Elina Lehtinen.

Limisaumavene hyödyksi ja iloksi

lauantai 23.7. klo 14.30–15.30

Korpo Sea Jazz, Saaristokeskus Korpoström, 
Korppoo

Limisaumaveneistä kertovat puuveneaktiivi Bosse Mellberg, 
Itämereen perehtynyt kulttuurientutkija Jaana Kouri ja vapaa-
ajanpurjehdukseen erikoistunut historiantutkija Lauri Kaira.

NAANTALIN KIRJAJUHLAT

Kalastajien kyydissä Itämerellä

perjantai 12.8. klo 12.15 

Naantalin Kaivohuone, Nunnakatu 4

Kirjailija Jukka Ahonen on seurannut kalastajia kahden vuoden 
aikana eri puolilla Itämerta. Tule kuulemaan Jukan havaintoja 
Itämeren, kalakantojen ja kalastuselinkeinon tilasta.

Meri ja Tove – elämää saaristossa

lauantai 13.8. klo 10.00 

Naantalin Kaivohuone, Nunnakatu 4

Tietokirjailijat Maarit Leskelä-Kärki ja Otto Latva tarkastelevat Tove 
Janssonin elämää ja suhdetta mereen ja saariston kulttuurihistoriaan.

VAARALLISILLA VESILLÄ

 keskiviikko 14.9. klo 17.00-18.00

Merikeskus Vellamo, Tornatorintie 99, Kotka 

Tietokirjailija Johanna Pakola esittelee Neuvostoliitolle rauhan-
ehtojen myötä luovutettujen itäisen Suomenlahden saarten arkea 
ja elämää sekä sodan vaikutuksia.

ITÄMERIPÄIVÄ

25.8.2022

Ympäri Itämeren

Juhlistamme Itämeripäivää jälleen elokuun viimeisenä torstaina 
erilaisten tapahtumien ja tempausten parissa.  
Tule mukaan: www.itämeripäivä.fi 

Löydät ajankohtaisen tiedon säätiön 
tapahtumista verkkosivuiltamme:

johnnurmisensaatio.fi/ajankohtaista

Baltic Jazz- ja Turku Sea Jazz -festivaaleilla pohditaan muutoksessa 
olevan kalastuselinkeinon tilaa. Millainen on kalastajien ammatti? 
Millainen vaikutus kaloihin meren ympäristöongelmilla on? Mitä 
kaloja Itämeressä on, ja mitä niistä hyödynnetään eniten? 

Osallistumalla lukijatutkimukseemme autat meitä viestimään 
Itämerestä entistä paremmin. Vastaamalla voit voittaa 50 euron 
arvoisen lahjakortin John Nurmisen Säätiön verkkokauppaan 
tai yksityisen museokierroksen sinulle ja 1–5 ystävällesi. 

TELEGRAMMIN LUKIJATUTKIMUS

VASTAA  
JA VOITA!

TAUSTATIEDOT

Syntymävuosi

□ 2002 tai sen jälkeen

□ 2001–1 992

□ 1991–1 982

□ 1981–1 972

□ 1971–1 962

□ 1961–1 952

□ 1951 tai sitä ennen 

Sukupuoli

□ nainen

□ mies

□ muu

□ en halua vastata

Olen ollut Telegrammin 
tilaajana arviolta 

□ alle vuoden

□ 1–2 vuotta

□ 3–4 vuotta

□ yli 5 vuotta

□ en ole vielä vakiotilaaja

LUKUTOTTUMUKSET JA -TOIVEET

Tilaan lehteä 

□ yksityishenkilönä

□ lehti tulee työpaikalleni

Saan tietoa säätiön toiminnasta 
(valitse kaikki sopivat)

□ Facebookista

□ Instagramista

□ Twitteristä

□ Linkedinistä

□ Youtubesta

□ sähköpostiin tulevasta säätiön 
Uutisia Itämerestä -kirjeestä

□ sähköpostiin tulevasta 
säätiön tukijaraportista 

□ en mistään näistä

Olen Telegrammin luettuani tehnyt 
joskus lahjoituksen säätiölle

□ kyllä

□ en

□ en ole varma / en halua vastata

Arvomme palkinnon 15.8. kaikkien yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken. Voittaja saa 
valita itselleen mieluisemman palkinnon museokierroksen ja lahjakortin väliltä. John Nurmisen Säätiön 
kokoelmia esittelevä museokierros voidaan järjestää joko virtuaalisesti tai säätiön merimuseossa Helsingissä. 

Osallistu tutkimukseen 1.8. mennessä joko 

• leikkaamalla tämä sivu irti ja postittamalla se sellaisenaan (postimaksu on maksettu)

• tai verkossa osoitteessa: johnnurmisensaatio.fi/lukijatutkimus

Jos et halua osallistua arvontaan, voit vastata tutkimukseen myös nimettömästi. 



John Nurmisen Säätiö

Tunnus 5022508

00003 VASTAUSLÄHETYS

 

Vastaanottaja
maksaa

postimaksun
 

Mottagaren
betalar
portot

Lehti ilmestyy tällä hetkellä noin 
4 kertaa vuodessa. Se on

□ liian usein

□ liian harvoin

□ sopivasti

Lehden ulkoasu on (valitse 1–3)

□ houkutteleva

□ tylsä

□ vanhanaikainen

□ tyylikäs

□ helppolukuinen

□ sekava

Lukisin mieluummin

□ lehden, jonka numeroissa on aina vaihtuva teema  

(esimerkiksi Itämeri & ruokavalio)

□ lehden, jossa on käsitelty erilaisia Itämeri-aiheita ilman koko 
lehteä koskettavaa teemaa

Sisällöistä minua kiinnostaa tai 
kiinnostaisi eniten (valitse 1–3) 

□ säätiön meriympäristöhankkeista kertovat artikkelit

□ Itämeren tilasta kertovat artikkelit

□ säätiön kirjoja tai kirjailijoita käsittelevät artikkelit

□ merikulttuuria käsittelevät artikkelit

□ henkilöhaastattelut

□ säätiön ja alan asiantuntijoiden blogit

□ tieto tulevista tapahtumista

□ ei mikään näistä sisällöistä

Kehitysehdotukset ja vapaamuotoinen palaute. Esimerkiksi: Millaisia sisältöjä toivoisit 
vähemmän tai enemmän? Mikä lehdessä on ollut erityisen hyvää tai huonoa? 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Sähköposti tai puhelinnumero arvontaa varten (vapaaehtoinen):

____________________________________________________________________________________________________________


