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Finlandia-talossa oli sunnuntaiaamuna 7.10. innostunut ja 

kansainvälinen hyörinä, kun lähes 300 osallistujaa yli 20 

maasta valmistautui Silakkasoutuun. Tapahtuman järjesti 

yhteistyössä kuusi rotariklubia. Nuorta energiaa toivat 

rotareiden eri puolilta maailmaa kotoisin olevat vaihto-

oppilaat, joita oli soutamassa jopa kolme venekuntaa. 

Tunnelma oli katossa, koska oltiin hyvällä asialla. 

Silakkasoudulla kerätään varoja meille kaikille rakkaan 

Itämeren ja lähivesien hyväksi. Tuotto lahjoitetaan 

Vantaanjoen ja Helsingin seudun 

vesiensuojeluyhdistykselle. Tämä Silakkasoutu oli järjestyksessään kuudes ja aiemmilla 

Silakkasouduilla on vesiensuojelutyöhön kerätty jo lähes 50 000 euroa. 

Kuulas ja raikas syysilma otti vastaan soutajat, jotka aamukahvin jälkeen siirtyivät Töölönlahden 

rannassa hanurimusiikin säestämänä kirkkoveneisiin. Myös ensikertalaiset saivat hyvän 

soutukokemuksen, koska jokaista venettä luotsasi kokenut kapteeni. Venekunta piti yhtenäistä 

soututahtia yllä seuraamalla valkoisella värjättyjen johtoairojen rytmiä. Mukana ensimmäistä kertaa 

soutamassa ollut asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainenkin kehui venekuntansa 

hyvää yhteistyötä sanomalla, että tiimi 

toimi kuin kone. 

Reitti Töölönlahdelta Kauppatorille on 

noin kuusi kilometriä ja tarjoaa 

ainutlaatuiset näkymät Helsingin 

rantoihin. Silakkasoudussa ei kilpailla, 

joten aikaa maisemien ihasteluun ja 

tunnelmointiin riittää. Venäläisten ja 

italialaisten veneestä raikui myös 

iloinen laulu. Erityisen jännittävänä 

koettiin poistuminen Töölönlahdelta 

pääraiteen alituksen kautta.  

Tuntumaa hyväntekeväisyyskohteeseemme haettiin tekemällä näkösyvyysmittauksia reitin varrella. 

Ministeri Tiilikainen totesi, että ”Näkösyvyysmittaukset olivat kivoja, koska ne kertovat 

konkreettisesti, missä tilassa vesi missäkin kohtaa on. Mitä kirkkaampi vesi on eli mitä syvemmälle 

näkee, sen paremmassa kunnossa vesistö on.” Tulokset osoittivat, että vesiensuojelutyölle on 

tarvetta: ”Eiväthän ne näkyvyydet häävejä olleet. Sitä näkösyyvyttä oli sellaiset puolitoista metriä 

tuon reitin varrella”  



Kirkkoveneet rantautuivat Kauppatorille Stadin Silakkamarkkinoiden avajaispäivän hälinään ja 

soutajat tukijoukkoineen siirtyivät M/S Viking Mariellalle silakkalounaalle. Lounaan jälkeen jälkeen 

kokoonnuttiin laivan yökerhoon ”Mitä 

tiedämme muovista?” -seminaariin, jossa 

ministeri Tiilikaisen lisäksi puhuivat muun 

muassa Muoviteollisuus ry:n 

toimitusjohtaja Vesa Kärhä sekä Suomen 

ympäristökeskuksen erikoistutkija Sari 

Kauppi. 

Hienon hyväntekeväisyys ja 

ulkoilutapahtuman jälkeen jäämme 

odottelemaan laskelmaa tapahtuman 

tuotosta. Tuotto luovutetaan Vantaanjoen 

ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistykselle tammikuussa 2019. 

Muoviin ja merten roskaantumiseen liittyvän teeman käsittely ei 

kuitenkaan jäänyt tähän, vaan sitä jatkettiin koko viikon ajan 

Stadin Silakkamarkkinoiden tapahtumapaviljongissa. 

Silakkasoudulla oli siellä oma standi, jossa oli roskien lajittelutesti. 

Kasa tavanomaisia roskia piti lajitella kuuteen ämpäriin sen 

mukaan, kuinka monta vuotta, vuosikymmentä tai vuosisataa 

arvelee kestävän ennen kuin roska on meriolosuhteissa hajonnut. 

”Testi oli suosittu ja laittoi ihmisiä ajattelemaan. Yksikään ei 

selvinnyt testistä virheettä vaan suurimmalle osalle hajoamisajat 

olivat suuri yllätys.” kertoo standilla päivystänyt rotari Hannele 

Kauranne. 

Silakkasoudun järjestävät lähettävät lämpimän kiitoksen kaikille 

tapahtumaan osallistuneille ja tapahtumaa tukeneille. Yhdessä 

kohti puhtaampia vesistöjä! 

 

Lisätietoja tapahtumasta: 

silakkasoutu@gmail.com 

www.silakkasoutu.fi 

 


