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Sivu B2

”Työllisen ja 
työttömän ero 
voi olla vain 
yhden ohuen 
irtisanomis-
paperin 
paksuinen.”
kauko palola

Vuodesta 1917

PÄÄKIRJOITUS

kalastusasiantuntija Markus Sällinen seuraa sivusta, kun Miika Mild hyvästelee joulukuustaan. KP/CLAS-OLAV SLOTTE

Kuusien upottamisen perinne 
rantautui länsinaapurista Kokkolaan
Jouni Nikula
kokkola (kp)
Viidenkymmenen euron joulu-
kuusi solahtaa meriveteen Frii-
sin saaren eli Isokarin edustalla 
Kokkolassa. Kutupuuhansa tou-
kokuussa aloittavat ahvenet tule-
vat vielä kiittämään kokkolalaista 
Miika Mildiä.

Mild oli yksi uudismielisistä, 
jotka toivat joulukuusensa eilen 
upotettavaksi.

– Sain tiedon tapahtumasta ne-
tin kautta ja lehti-ilmoituksesta. 
Yleensä olen käynyt kuusenkerä-
yspisteellä, nyt päätin heittää kal-
liin kuusen kotivesiini. Käyn tääl-
lä harrastamassa heittokalastusta 

kesäisin, Mild sanoo.
Mutta että joulukuusia upotta-

massa?
Suomen vapaa-ajankalastajien 

keskusjärjestön kalatalousasian-
tuntija Juha Ojaharju saa kertoa 
lisää.

– Kokkolan rantavedet ovat mo-
nin paikoin raivattuja, ruopattuja 
ja rakennettuja. Tällaisissa ympä-
ristöissä on pulaa ahventen ja mui-
den keväällä kutevien kalojen ku-
tupaikoista, mikä voi rajoittaa ka-
lakantojen kokoa. Tilannetta voi-
daan parantaa upottamalla veteen 
joulukuusia.

Kuuset toimivat erinomaisia ku-
tupaikkoina.

– Ne ovat myös suojapaikkoja 
vastakuoriutuneille kalanpoika-
sille. Lisäksi ne keräävät vesieliöitä 
tarjoten ravintoa, kertoo Ojaharju.

KuortAneellA ASuvA Juha Oja-
harju kehuu Kokkolan ja ruotsin-
kielisen länsirannikon ilmapiiriä. 

– Kuusen upottamisia oli tar-
koitus järjestää pitkin rannik-
koa, mutta Raumalle, Helsinkiin 
ja Kemiin emme saaneet lupia. 
Jostain syystä upottamista pide-
tään vesien likaamisena, vaikka 
kyseessä on vanha tapa, jota nyt 
ollaan elvyttämässä. Kokkolassa 
ja Vaasassa ollaan lähellä Ruotsia, 
mikä selittää avoimuuden uusil-

”Olen huomannut,
 että jo  helpottaa 
mätinauhojen 
kiinnittymistä.”

Juha oJaharJu
Suomen vapaa-ajankalastajien 
keskusjärjestön kalatalous-
asiantuntija

KUTUPAIKKA  
KALOILLE 

 ■ Veteen upotettu joulukuu-
si toimii kutupaikkana kaloille. 
Kutupaikoille on tarvetta eten-
kin kaupungeissa ja taajamis-
sa, joiden rannoilta sopivat ku-
tupaikat puuttuvat usein lähes 
kokonaan. Suurimpia syitä sii-
hen ovat rantojen rakentami-
nen ja raivaaminen sekä ruop-
paukset.

 ■ Loppiaisen tienoilla joulu-
kuusia laskettiin jään alle aina-
kin Vaasassa ja Kokkolassa.

 ■ Suomen vapaa-ajankalasta-
jien keskusjärjestö on Suomen 
suurin vapaa-ajankalastaji-
en järjestö, joka edistää va-
paa-ajankalastajien kalastus-
mahdollisuuksia sekä tarjoaa 
neuvoja kestävän käytön mu-
kaisessa kalastuksessa.

 ■ Kuusen upottaminen jään 
alle vaatii vesialueen omistajan 
luvan. Kokkolassa ja Vaasassa 
luvat irtosivat yksinkertaisesti 
puhelimitse.

Kalatalousasiantuntija Juha Ojaharju: Tällaisissa ympäristöissä on pulaa ahventen ja muiden keväällä kutevien kalojen kutupaikoista

– Yleensä olen käynyt kuusenke-
räyspisteellä, nyt päätin heittää 
kalliin kuusen kotivesiini, Miika 
Mild sanoo.

le ajatuksille. Nurkkakuntaisuus 
lisääntyy itään päin mentäessä, 
Ojaharju kärjistää.

Hän kertoo Ruotsissa tehdystä 
tutkimuksesta, jonka mukaan tu-
rojen eli veteen upotettujen joulu-
kuusien avulla voidaan jopa kak-
sinkertaistaa vesistössä elävien ah-
venenpoikasien lukumäärä.

– Kuusenupotus juontaa Ruot-
sista. Olemme kopioineet tavan 
Sportfiskarna-sisarjärjestöltäm-
me.

Suomen ja Ruotsin välillä on 
kuitenkin eroja. Kokkolasta käsin 
toimivan Specimen Finland -ka-
lastusseuran yhteishenkilö Mar-
kus Sällinen sanoo, että Suomessa 

jokainen saa itse upottaa kuusen-
sa. Se tapahtuu tiiliskivien avulla.

– Ruotsissa taas kuuset kerätään 
keskitetysti yhteen ja viedään sit-
ten yhdellä kertaa veteen. On tär-
keä muistaa, että kuusia ei saa 
upottaa sellaiselle alueelle, jossa 
ne voivat aiheuttaa haittaa vesilii-
kenteelle, Sällinen sanoo.

vAASASSA KuuSiA upotettiin 
jään alle ensi kertaa vuosi sit-
ten. Lauantaina tapahtuma jär-
jestettiin toista kertaa; joulukuu-
set upottiin Hietasaaren ja Vaski-
luodon väliin, aivan tiepenkereen 
viereen.

– Upotimme noin yhdeksänkym-

mentä kuusta. Täällä Kokkolassa 
meille on tuotu ensimmäisen tun-
nin aikana kahdeksan kuusta, sa-
noo Ojanperä.

Voisiko perinnettä jalostaa ju-
hannuksen ja juhannuskoivujen 
merkeissä?

– Olen huomannut, että jo pie-
nen oksan tippuminen veteen hel-
pottaa mätinauhojen kiinnittymis-
tä. Ilman risukkoja mäti laskeu-
tuu pohjalle ja homehtuu, sanoo 
Ojaharju.

Kokkolassa kuuset päätettiin 
upottaa pohjaan asti, jotta verk-
kokalastukselle ei koituisi harmia.

– Lopulta puut vettyvät ja hajoa-
vat pohjassa, tietää Sällinen.
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Testaa sisältö kätevämmässä koossa 

Paikallisuus
Uudessa tabloid-Keskipohjanmaassa  
paikalliset asiat saavat suhteessa vielä  

enemmän palstatilaa kuin tähän mennessä. 
Lehti esimerkiksi alkaa aina paikallisilla asioilla.

Mahdollisuudet
Tabloidissa lehden sivumäärä kasvaa ja uusia 
hyviä mainospaikkoja on rakennettu entistä 

enemmän läpi lehden. Jatkamme  
lähes joka lehdessä erilaisten teemasisältöjen 
julkaisemista. Teemojen yhteyteen mainonta 
voidaan sijoittaa juuri oikean kohderyhmän 

luettavaksi. 

Testilehti on edelleen luettavissa osoitteessa www.kp24.fi/mallitabloid. Kaikenlainen palaute mallilehteen ja tabloidin 
synnyttämiseen yleensä on enemmän kun tervetullutta: www.kp24.fi/tabloidpalaute tai vaikkapa perinteisen postin  
kautta Tabloid-palaute/ Keskipohjanmaa-lehti PL 45 67101 Kokkola
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Huomioarvo
Tabloidkoossa ilmoitusten huomioarvo  
kasvaa. Esimerkiksi tämän Intersportin   
ilmoituksen osuus sivusta nykyisessä  
lehdessä on 25 % ja tabloidissa 40 % .  

Huomioarvo  kasvaa  näin  lähes  
kaksinkertaiseksi.

Monimedia
Moduuleihin perustuvat hinnoittelumallit 

tabloidissa helpottavat mainostilan  
ostamista. Lehti ja verkko –paketoinnit 

takaavat kattavan monikanavaisen näky-
vyyden edullisesti ja näin mainostaja voi 
hyödyntää kummankin median parhaita 

ominaisuuksia.
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Uusi Keskipohjanmaa 
kooltaan pienempi 

- sisällöltään suurempi
14.2. alkaen.

Myös mainostajalle:
www.kp24.fi/ 

mediaopas2018

Tämän aukeaman juttu on julkaistu Keskipohjanmaan broadsheet-lehdessä 8.1.2018

    

30
tabloidiin

päivää


