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Ennakkoesite

HANKI OMA KUMMIKALA VIRTUAALIKOSKEEN! Nyt voit tehdä konkreettisen 
ekoteon ja omalta osaltasi vaikuttaa Itä-Lapin vaelluskalakantojen elvyttämiseen. Ostamasi 
kummikala istutetaan tutkitusti hyvään kasvuympäristöön ja kantaa yksilöityä merkkiä koko 
elinikänsä ajan. Taimenillamme on jo satoja kummeja eri puolilta maata: luonnonystäviä, vapaa-
ajankalastajia ja kotimaisten kalaherkkujen suosijoita. Tutustu lisää www.savukosket.fi.

Kummikalat  
istutetaan Kemijoen 
latvavesistön koskiin

Seuraa taimenten  
elämää virtuaalikoskessa

Istutettavan kalan tiedot rekisteröi-
dään savukosket.fi-sivuston vir tuaa-
likoskiin ja RKTL:n istutusrekisteriin. 
Kummikalojen maailmaa voi seurata 
vir tuaalikoskessa, joka tarjoaa myös 
hauskasti toteutettua näkyvyyttä 
kummeille. Voit lisätä kalan tietoihin 
kalakohtaisen kuvan, otsikkotekstin ja 
mainostekstin. Voit lisätä myös virtu-
aalikoskiin oman tai yrityksesi nimen, 

logon, mainostekstin ja www-sivustosi 
osoitteen. Nämä tiedot näkyvät kai-
kissa kummikaloissasi valitsemassasi 
Virtuaalikoskessa.

Osta omat  
kummikalasi jo tänään

Jotta saat parhaan mahdollisen näky-
vyyden osallistumisellesi, kummikalat 
kannattaa laittaa tilaukseen jo tänään. 
Kalojen myynnistä saatava tuotto käy-
tettään kalaistutuksiin sekä kalojen 
elinympäristön ja harrastuskalastajien 
olosuhteiden parantamiseen. Yksityis-
henkilöt voivat ostaa kaloja yksin kap-
palein ilman vähimmäisrajaa. Yrityksille 
ja yhteisöille kaloja myydään viiden 
kappaleen erissä vähimmäiseränä kym-
men kappaletta.

Virtuaalikosket (Miekkakoski, Pahtakoski tai Savukoski): www.savukosket.fi/kosket

Kummikalat ovat noin kilon painoisia 
taimenia. Ne on mitattu, punnittu 
ja merkitty Riista- ja kalatalouden 
tutkimuslaitoksen (RKTL) Carlin-ka-
lamerkillä. Taimenia istutetaan kah-
desti vuodessa. Kalakummi voi valita 
taimentensa kotikoskeksi Savukosken, 
Miekkakosken tai Pahtakosken. Kai-
kissa kolmessa koskessa on suoritettu 
vesistötutkimus, jonka perusteella istu-
tetuilla taimenilla on erinomaiset edel-
lytykset menestyä ja lisääntyä.

Kummikala
• Yksilöity kalaistukas haluamaasi pilottikoskeen
• Virtuaalikala uimaan pilottikosken virtuaalikoskeen
• Virtuaalikalassa istukkaan tiedot ja mainospaikka

33 €



Kalastajan Savukoski -hanke
projektipäällikkö Kari Kivelä
p. 0400 580109
kari.kivela@savukosket.fi

Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Kalastajan 
Savukoski

Kemijoen latvavesillä on useita historialli-
sia kalapaikkoja, joista osa ehti jo kadota 
kalastajien kartoilta. Ne ovat kuitenkin 
edelleen luonnonolosuhteiltaan ja kalas-
tettavuudeltaan sykähdyttäviä kohteita – 
ehdottomasti kokemisen arvoisia.

Elokuussa 2013 käynnistetty Kalasta-
jan Savukoski -hanke tarttui haasteeseen 
ja aloitti työn kalastusmatkailun vahvis-
tamiseksi Savukosken kunnan alueella. 
Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään 

Kalastajan Savukoski -hanke
neljän pilottikohteen saavutettavuuden ja 
varustuksen parantamiseen. Työ aloitet-
tiin vesis tön ja kalakannan tilan kartoitta-
misella, jolla tuleville kalaistutuksille han-
kittiin vankka tutkimuksellinen perusta.

Savukosken kunta
www.savukoski.fi

Virtuaalikosket 
Osta kummikala

Näin kummikalasi näkyy virtuaalikoskessa
Siirry virtuaalikosken sivulle www.savukosket.fi/kosket (Miekkakoski, Pahtakoski tai Savukoski)
Kummikalojen lisäksi sivulla on kattava tietopaketti kalastuksesta ja koskesta.

KOSKEN ISTUTUSTIEDOT 
Kummitaimenet on jaettu  
kolmeen kategoriaan:
• istutusta odottavat
• istutetut (istutusluettelo)
• kalakori (saaliiksi saadut kalat)

KALAKORTTI, jossa näkyvät kalan 
perustietojen lisäksi myös kyseisen 
kalakummin tiedot.

KUMMIKORTTI, jossa 
on yrityslogo, esittelyteksti, 
yhteystiedot ja www-osoite. 

KALAKOHTAINEN 
MAINOS, jossa kuva, 
otsikko ja mainosteksti

KALASTA VERKOSSA!  
Virtuaalitaimenia voi myös 
kalastaa. Klikkaamalla koskessa 
uivia taimenia saalistajalle 
avautuu kalan historia sekä tiedot 
kalakummista. Kokeile heti:  
www.savukosket.fi/kosket

KUMMILISTA Kaikki kosken kalakummit ja 
kummikalat näkyvät myös erillisellä www-sivulla.


