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Tervehdys Veneseuran väki,

Miekojärven lahdet ja satamat niin kuin selkävedetkin ovat saaneet jääpei een. Lokakuun viimeisellä 
viikolla järvellä oli enää vain pelastusvene Tiirapaasi ja amma kalastajien veneet. Nyt nekin on jo aikaa 
si en noste u ylös ja saaneet lumipei een. Tämä hetki on aina haikea. Mu a näin se menee joka syystalvi. 
Mieleen jäivät kauneimmat lokakuun tyynet päivät ja vielä lämmi ävä aurinko. Ne veivät ajatukset kesän ja 
syksyn parhaisiin hetkiin. Seuraavana yönä pakkanen kasva  kärpäsensiipeä ja jo melkein 2 cm jään, on 
sumua ja lunta karvoo. Ja kalastajilla on kova kiire lai aa kämppiä ja varusteita talviteloille. On pakko 
luovu aa, nostaa verkot ja veneet ylös ja laskea samalla veneseuran liput alas satamissa. Veneilykausi on 
pää ynyt.

Meillä veneilykausi alkoi 13.5. jokisuun ka skapyynnillä ja pää yi 26.10., kun viimeiset kuhaverkot nousivat 
Honkasaarenhaudalta ja venekalusto Karhumaan satamasta. Siihen väliin mahtuu monenlaista kalastustyötä
Miekolla, veneseuran talkoita ja tapahtumia. Yhdessä ja erikseen tehden, välillä pienellä porukalla ja välillä 
isolla väellä.

Tässä pieni kertaus veneseuran tapahtumista kesällä 2022

* Maalis-kesäkuu Miekojärven Uu sten suunni elu, ju ujen kirjoitus ja lehden kokoaminen

* 4.5. Veneseuran ko sivujen päivitys
* 14.5 Hallituksen kokous, kesän tapahtumien suunni elu, ideoi in Mäntylakeen pientä pintaremon a, 
Uistelumaratonin ja suuren Uis ntes  -tapahtuman aloituspalaveri.
* 16.5. Nopea jäiden lähtö Miekojärveltä
* 18.5. Uistelumaratonin valmistelu isos  käynnissä, uisteluvuorot, painatukset, markkinoin  jne.
* Toukokuun lopulla pohdi in sataman jäähile-asiaa urheilukalastajille, mu a vielä ei löyde y sopivaa 
toimintamallia
* 26.5. Pelastusvene Tiirapaasi laske in vesille
* 29.5. Siivoustalkoot Mäntylaessa - yhdessä olon ja tekemisen riemua, mukavaa tekemistä kaiken ikäisille

* 9.6. Miekojärven Uu set julkais in 32. kerran, leh  jakelussa ja digilehtenä ko sivuilla
* 9.-12.6. Miekojärven Uu set jakelussa Riihimäen Erämessuilla, yhteistyökumppaneiden tapaamiset
* 9. ja 11.6. Ilkka kulje  Juha Hurmeen erätea eriväen Tiirapaasilla Vaarasaareen ja pois
* 19.6. Veneseuran Järvipelastajien koulutustapahtuma, mukana 8 henkilöä ja Ilkka koulu ajana.
Uistelumaratonin, Uis ntes n ja käsityöläismarkkinoiden palaveri satamassa.
* 24.6. Veneseuran juhannusliputus ja lipunnosto Orhinselässä
* 26.6. Lipunlasku Orhinselässä & Poliisivenepar o Miekojärvellä
* 27.6. Tiirapaasi järvipelastustehtävässä varakommodori Markku Sirkan johdolla, mukana Tero
Tiirapaasi hinasi veneen ja perheporukan Pessalompolon satamaan (moo oririkko)
* 30.6. Uistelumaratonin paidat, banderollit ja julisteet tulivat

* 1.7. Miekojärven järviluutatempaus, mukana 3 venekuntaa
* 4.7. Miekojärven järvipelastus ja Tiirapaasi sai Suomen Meripelastusseuralta turvavarusteita: 2 kpl uusia 
pelastustakkeja, tai opaarit sekä kannetava ja vedenkestävä ensiapulaukku
* 6.7. Markku mukana metsäpalon sammutuksessa
* 10.7. Veli ja Arto S aloi vat sataman ympäristötalkoot raivauksilla
* 11.7. Uistelumaratonin kisakeskuksen siivous, nurmenleikkuu, envarsien pusikon raivaus ja 
tapahtumateltan pystytystalkoot satamassa. Mahtavas  porukkaa mukana. Asko Sa toimi  SEO:n sponsori- 
pol oaineet satamaan.
* 12.-17.7. Uistelumaraton – Suuri Uis ntes  – Kala ja käsityöläismarkkinat



Talkooväkeä maalla ja vesillä n. 30 henkeä. Hieno voimannäyte meiltä! Esillä myös Järvipelastustoiminta, 
jolle tapahtumaviikon varat ohjataan
* 23.7. Järvipelastus/avustustehtävä Orhinselällä: Markku ja Ilkka Tiirapaasilla avustamassa 
ambulanssihenkilökuntaa

* 10.8. SMPS:n / Trossin kau a hälytys klo 07.00. Orhinselänniemessä 2 kajakkimelojaa, joista toisella 
ankara vatsatau  ja eivät pysty jatkamaan kovassa tuulessa melontareissuaan. Jukka ja Päivi o  hälytyksen 
vastaan ja hakivat melojat, kajakit sekä varusteet ja toimi vat heidät Koutusjoen veneenlaskupaikalle, jossa
melojilla oli auto. Ja he pääsivät jatkamaan matkaansa.
* 21.8. Markku ja Ilkka järvipelastustehtävässä Hietalahdessa. Vene upposi laiturissa ja perhe hae in 
myrskyn keskeltä satamaan.
* 24.8. Tiirapaasi ja Markku avustustehtävässä: Hietalahdessa uponnut vene noste in ylös ja hina in 
Sirkkakosken satamaan.
* 30.8. Pellon peruskoululaisten kalapäivä Sirkkakosken satamassa. Järjestäjinä Rovaniemen 
Amma korkeakoulu, Pro-Agria kalatalous, Lapin vapaa-ajankalastajat, Miekojärven amma kalastajat ja 
Miekojärven veneseuran järvipelastus. Ilkka esi eli järvipelastustoimintaa, kalustoa ja varusteita.

* 18.9. Järvipelastajien avustustehtävä: 3 nuortamiestä kumikanoo lla Mustassalahdessa kalastamassa ja 
retkeilemässä. Noussut pohjoismyrsky oli saanut heidät pyytämään apua. Jukka ja Päivi veivät 
retkiseurueen, varusteet ja kanoo n Karhumaan satamaan.
* 20.9. kesäkalakisaa pyöri änyt Seppo Joona julistaa kesäkalakisan voi ajaksi ja kalakunkuksi 2022 Harri 
Laukkasen.

* 7.10. Ma  Haapalehto toimi  Suomen Meripelastusseuran turvakatsastuksen Tiirapaasille, mukana 
Jukka.
* 9.10. Tiirapaasi ja sen ohjaamo sai säänkestävän suojahupun suutari Sannan toimesta.
* 10.10. Mäntylaen virkistys- ja koulutuskeskuksen pintaremon  on valmis. Juha Marjeta maalasi sisäovet 
ja pääoven teransseineen sekä korjasi ja maalasi tuvan muurin. Jukka ja Päivi asensivat vielä Sanna Pos n 
ompelemat uudet verhot majoitushuoneisiin, tupaan ja kei öön.
* 26.10. pää yi Tiirapaasin purjehduskausi. Jukka ja Markku tekivät syyshuollon ja Mustajärven Pekka nos  
veneen jäiden keskeltä.
Marraskuussa APU-lehdessä Finalandia palki u kirjailija Juha Hurmeen kolummi - Miekojärvestä

Avovesikauden aikana oli kaikkiaan 6 pelastus- tai avustustehtävää Miekojärvellä ja lisäksi Markku oli 
kahdessa metsäpalonsammutuksessa. Mäntylaen kämpälle on ollut hyvin käy öä tälle vuodelle ja Seppo on 
ansiokkaas  huoleh nut vuokraukseen lii yvistä asioista.

Tässä vaiheessa vuo a KAIKILLE SEURAN TALKOISIIN JA TAPAHTUMIIN OSALLISTUNEILLE ISO KIITOS!

Olemme saaneet myös kesän aikana joukon uusia jäseniä, jotka kutsumme mukaan mukavaan toimintaan. 
Uistelumaratonin talkooväen loppupalaveri 2022 ja uuden tapahtuman 2023 suunni elu aloitetaan 
tammikuussa ja samalla kruunataan Miekojärven kalakunigas 2022 Harri Laukkanen.

Odote u kommodorin joulutarinakin aikuisille, lapsille ja lapsenlapsille löytyy veneseuran ko sivuilta 
www.miekojarvi.fi Olkaapa Hyvä :)

Kommodori ja kommodorska Jukka ja Päivi

toivottelevat kaikille erinomaista Joulunaikaa sekä
Hyvää ja Onnellista Uutta Vuotta 2023 jäsenistöllemme ja yhteistyökumppaneillemme!


