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AHDIN SANOMAT    

Tutkijan tehtävänä on pe-

rehtyä kunnolla tutki-

musaiheeseensa. Ei rii-

tä, että tekee omat mittauksen-

sa ja määrityksensä hyvin. On 

luettava koko joukko aiheeseen 

liittyviä julkaisuja. Pahitteeksi ei 

ole paneutua muuhunkaan teks-

tiin. Lukemalla oppii ymmärtä-

mään ja hahmottamaan. Kirjoi-

tusvaiheessa tekijän on hallitta-

va aiheensa. On osattava poimia 

olennainen epäolennaisesta, tär-

keä mielenkiintoisesta. Ellei sitä 

osaa, ei tule ymmärretyksi.

Julkaistua tietoa löytyy 

useimmiten riittämiin, kunhan 

sitä osaa vain etsiä. Julkaisema-

tonta tietoa onkin sitten rajatto-

masti. Maailma täynnä. Kuinka 

siihen pitäisi suhtautua?

Jyväsjärven ympäristöhisto-

rian tutkimuksessamme törmä-

simme suureen määrään jul-

kaisematonta tietoa. Keski-Suo-

men museon intendentti Erkki 

Fredrikson vei tutkimusryh-

mämme sellaisen tiedon lähteil-

le maineikkaan Jyväskylän lyse-

on arkistoihin. Nykyisin tämä 

“maailman vanhin suomenkie-

linen oppikoulu” tunnetaan Jy-

väskylän Lyseon lukiona.

Jyväskylän lyseossa vaikutti 

pitkään, vuodesta 1908 vuo-

teen 1942, lehtori Lauri Teodor 

Helle (1875-1950). Hän oli il-

meisen mainio luonnonhistori-

an ja maantieteen opettaja. Leh-

tori on innokas luonnontutki-

ja. Hänen tutkimuskohteitaan 

olivat mm. Jyväsjärvi ja Päijän-

ne. Vaikka hän julkaisi ahkerasti 

maantieteestä hyönteisiin, niin 

vesistöjen tutkimus- ja mittaus-

tuloksiaan hän hyödynsi ensi-

sijaisesti opetuksessa. Julkaisui-

hin asti ne eivät liioin pääty-

neet. Helle jätti jälkeensä val-

tavan määrän opetusmateriaalia 

ja tutkimusaineistoa. Aineisto 

on Jyväskylän lyseon museon 

suojissa, mutta toistaiseksi vie-

lä käsittelemättömänä ja luokit-

telemattomana. Lyseon vanho-

jen arkistojen tarkempi analy-

sointi tullee myöhemmin paljas-

tamaan mikä osa siitä on luon-

nontieteellisesti arvokasta ja mi-

kä historiallisesti kiinnostavaa, 

säilyttämisen arvoista.

Lehtori Helle, Lasa, kuten ly-

seolaiset häntä kutsuivat, oli ko-

va suomalaisuuden ja suomen-

kielen vaalija. Hän ei hyväksy-

nyt suoria käännöslainoja, vaan 

sanojen piti olla ytimeltään ter-

vettä suomea. “Piikkarit” ei sel-

laista kieltä ollut, mutta okavir-

sut olivat.  “Taskulampun” ni-

men piti olla pohjukkavalaisin ja 

sen virtalähteen, “patterin”, voi-

 Jyväsjärven päällys- ja alusveden lämpötilan ja 
ilman lämpötilan vaihtelu lehtori Lauri Helteen 
mittausten mukaan kesällä 1915. Ilman 
lämpötila vaihtelee enemmän ja se on 
tässä seurannassa selvästi mitattu johonkin 
muuhun kuin maksimilämpötilan aikaan, 
systemaattisesti aamulla tai iltasella.
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AHDIN SANOMAT       

Pohjoisen Päijänteen ka-

lataloudellinen kunnos-

tushanke käynnistettiin 

keväällä 2001. Vaikka alueen ve-

den laatu on suuresti kohentu-

nut viimeisimmän parin vuosi-

kymmenen aikana, niin kalasto 

ja kalakannat eivät ole muuttu-

neet. Ongelmana ovat runsaat 

ahven- ja särkikalakannat, joilla 

ei ole taloudellista merkitystä.

“Valikoivalla hoitokalastuk-

sella pyritään muuttamaan ka-

laston rakennetta, poistamaan 

mahdollisimman paljon pientä 

ahventa ja särkikaloja ja pa-

rantamaan arvokalojen, erityi-

sesti muikun ja siian elinmah-

dollisuuksia”, kertoo hankkees-

ta vastaava tutkija Hannu Salo 

Ympäristöntutkimuskeskukses ta. 

- Tavoitteena on vesialueen ta-

loudellisen tuoton lisääminen ja 

ammattimaisen kalastuksen elin-

ehtojen parantaminen.  Hank -

keen aikana etsitään myös kei-

noja kuinka voimme paremmin 

hyödyntää hoitokalastussaaliita 

ja kohentaa vähän arvostettujen 

kalalajien arvostusta ihmisravin-

tona.

Kalataloudellisen kunnostus-

hankkeen toteuttavat Jyväskylän 

yliopiston ympäristöntutkimus-

keskus ja Keski-Suomen kalata-

louskeskus. Hoitokalastus työl-

listää osan vuotta puolen tusi-

naa ammattikalastajaa. Pikkuka-

lojen tehopyynti jatkuu näillä 

näkymin vuodelle 2004 saakka.

matölkki. Ensikosketukselta ei 

osaa sanoa kuinka vakavissaan 

Lasa uudissanoineen oli, oppi-

laita ne ainakin innoittivat lo-

puttomiin uusiin keksintöihin. 

Varsin mieltohuomio mies. 

Arkistotkaan eivät ensikos-

ketuksella avaudu. On jäätävä 

odottamaan Keski-Suomen mu-

seon työn edistymistä. Luon-

nontieteellisiä merkintöjä yri-

tämme itsekin avata. (JJM)

Keski-Suomen TE-keskus on 

myöntänyt hankkeelle rahoitus-

ta kalatalouden ohjausrahastos-

ta. Hanketta tukevat taloudelli-

sesti myös Jyväskylän kaupun-

ki, Muuramen kunta ja Poh-

jois-Päijänteen kalastusalue sekä 

pohjoisimman Päijänteen kalas-

tuskunnat. Lisätietoja hankkees-

ta saa Hannu Salolta (matkapu-

helin (040) 5665 996) ja ympä-

ristöntutkimuskeskuksen inter-

netsivuilta (www. jyu.fi /ymtk).

HOITOKALASTUS ALOITETTIIN 
Pohjois-Päijänteellä
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