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UFC-vapaaottelijalle oma taisteleva kutukala
Kaksi tärkeää urheilullista teemaa nivoutuu ennennäkemättömällä tavalla yhteen, kun vapaapainin megatähti Tom Niinimäki ryhtyy
tukemaan suomalaisten lohien kutua. Niinimäen oma nimikkokala Rocco on yksi Fishrun-kilpailun lohista, jonka matkaa Kymijoessa
kutupaikalle on mahdollista seurata livenä ilmaisen mobiiliapplikaation avulla. Fishrunin tarkoituksena on kerätä rahaa kutukalojen
tieteelliselle tutkimukselle. Roccon osallistumisen mahdollistaa Team Leijonakasino, joka on Niinimäkeä rahoittava yritystaho.

 

“Vaarantuneet ja uhanalaiset vaelluskalamme ovat todellisia taistelijoita, joten Leijonakasino päätti sponsoroida Suomen kovimmalle taistelijalle oman kalan
Kymijoella käynnistyneeseen Project Fishrun -kilpailuun”, kommentoi Leijonakasinon operatiivinen johtaja Mikko Hirvonen.

Team Leijonakasinon motiivi Rocco-kalan tukemiselle on halu juhlistaa tiimiläisen Tom “Stoneface” Niinimäen tuoretta Ultimate Fighting Championship -
sopimusta, ja tukea samalla tärkeää vaelluskalatutkimusta.

Fishrun on tieteellisen tutkimuksen ja urheilullisen viihteen yhdistävä suuri leikkimielinen kilpailu, jonka tavoitteena on toisaalta kerätä tieteellistä
tutkimustietoa kutulohien käyttäytymisestä, ja toisaalta nostaa suuren yleisön tietoisuuteen kalakantojen dramaattisen huono tila.

”Suomen lohitilanne on huolestuttava ja haluamme antaa oman panoksemme lohemme säilymisen puolesta. Fishrun yhdistää uraauurtavasti tärkeän
luonnonsuojelun sekä urheilun. Odotan suurta jännitysnäytelmää kalani puolesta! Olen varma, että Rocco taistelee tiensä voittoon”, Tom Niinimäki
kannustaa kalaansa.

Urheilullinen ja yhteiskunnallinen kalakilpailu on kaikille avoin

Fishrun on kilpailu, jossa sponsorit voivat tukea tieteellistä tutkimusta hankkimalla oman nimikkokalansa mikrosiruilla varustetuista kutukaloista. Nokia- ja
iPhone-puhelimiin ladattavan ilmaisen applikaation kautta sekä sponsorit että suuri yleisö voivat reaaliaikaisesti seurata kalojen etenemistä kutupaikalle, ja
lyödä vetoa päivän parhaasta nousijasta.

“Team Leijonakasino kehottaa kaikkia suomalaisia osallistumaan Project Fishruniin. Se voi tuoda jännitystä ja hauskoja kokemuksia, mutta mikä tärkeintä,
saada ihmiset havahtumaan aidosti järkyttävään kalakantatilanteeseemme”, Hirvonen toteaa.

Seuraa Rocco-kalan ja sen lajitovereiden taivalta livenä tai hanki oma sponsorikalasi osoitteessa www.projectfishrun.com. Kilpailu on jo käynnissä, ja jatkuu
muutaman viikon ajan kunnes kalat pääsevät kutupaikoille.  

Team Leijonakasino

Team Leijonakasino on suomalaisen Leijonakasino-pelisivun muodostama suomalaisista urheilijoista koostuva tiimi. Tiimin jäsenet saavat arvokasta rahallista tukea suomalaiselta
Leijonakasino-pelipalvelusivustolta. Tiimiin on valikoitu tähtiä nosteessa olevista, mutta pienistä urheilulajeista, joita valtio ei rahallisesti tue lainkaan. www.leijonakasino.com

Maailman ensimmäinen kalojen urheilukilpailu on käynnistynyt Kymijoella. Project FishRun -kilpailussa seurataan radiolähettimillä varustettujen kalojen kutumatkaa ja hankitaan
rahoitusta luonnonvaraisten lohien suojelutyöhön. Kilpailijakalojen tukijoiksi on saatu mukaan suuri joukko tuttuja nimiä.
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