MIEKOJÄRVEN
uutiset

Kuvat Jouko Sirkkala.

Pe llo - Yli tornio 25 v

Miekojärven
Veneseura ry:n
2015
julkaisu 2014
25. vuosikerta
24.

Kesätunnelmissa
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Veneturvallisuustyötä Miekojärvellä 25 vuotta –
järvipelastustoimintaa 21 vuotta
Arvoisa lukija. Sinulla on kädessäsi Miekojärvi Uutiset
-lehden 25-vuotisjuhlajulkaisu
Neljännesvuosisata on jo kunnioitettava määrä veneturvallisuustyötä. Pello–Ylitornion Miekojärven veneseura
on koko olemassaolonsa aikana ollut yksi aktiivinen toimija Miekojärveen liittyvissä asioissa. Veneseura on ollut
ja haluaa olla tulevaisuudessakin se yhteistyötaho, joka
toimii Miekojärvellä veneilevien, mökkeilevien ja paikallisten kylien Sirkkakosken ja Pessalompolon kokoajana
muun muassa yhteisissä tapahtumissa.
Miekojärvi Uutiset on alueemme äänitorvi ja äänenkannattaja, joka haluaa esitellä niin alueen tapahtumia, kuin
alueella toimivia yrityksiä, ihmisiä ja tahoja, jotka toimivat
järvialueemme kehittämiseksi.

Miekojärvellä rakennetaan tulevaisuutta
Pessalompolon aktiivinen kyläyhdistys ylläpitää kylätaloa, ja Jupon Erän tapahtumat ampumaurheilukeskuksessa
kokoavat vuosittain jopa useisiin tuhansiin liikkuvia yleisöja ja kilpailuporukoita.
Miekojärven pohjoispään kalastajakylä Sirkkakoski on
saanut Rovaniemeltä uudet aktiiviset yrittäjät sataman
Resortiin (ent.kummeli), jonka kehittämistä nyt jatketaan.
Sirkkakosken kalasatamahallin peruskunnostustyöt ovat
käynnissä, ja ammattikalastusta Pellossa kehitetään tällä
hetkellä monella rintamalla.
Sirkkakosken sillankorvan lavatanssit ovat kesälomalaisten kohtaamispaikka ja kyläaktiivit lupaavat tulevalle
kesälle useammatkin tanssit.
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Kommodorin puheenvuoro

Tulevaisuutta rakennetaan myös ELY-keskusen toimesta, kun kesän aikana käynnistyy Miekojärveen laskevien jokien virtavesikunnostushanke. Näistäkin hankkeista
enemmän lehdessämme.

Järvipelastajat ja udistettu pelastusvene
Tiirapaasi
Suomen meripelastusseura peruskunnosti vuoden 2014
aikana Miekojärvellä veneseuran vapaehtoisten järvipelastajien käytössä olevan Tiirapaasin.
Se otetaan virallisesti uudelleen käyttöön Veneseuran
veneilykauden avajaisissa 16.6. klo 18.
Jotta voisimme pelastaa ja auttaa järvialueella olevia
veneilijöitä sekä auttaa apua tarvitsevia retkeilijöitä ja
mökkiläisiä, tarvitsemme varoja. Toimintamme rahoitamme pääosin jäsenmaksuvaroin, ja muun nmuasssa
Miekojärvi Uutisten ilmoittajat tukevat toimintaamme.
Otamme vastaan myös lahjoituksia.
Liittymällä jäseneksemme autat meitä pitämään pelastusaluksemme valmiudessa. Jäsenenä voit ottaa osaa järjestämiimme turvallisuuskoulutuksiin. Tulevan kesänä,
heinä-elokuun vaihteessa, Miekojärvellä järjestetään
Vapaehtoisen pelastuspalvelun ja Miekojärven veneseuran organisoima etsintäharjoitus, jonka keskuspaikkana on
Mäntylaen koulutuskeskus.
Turvallista ja upeata veneilykesää vesilläliikkujat. Pidetään liivit päällä- kunnioitetaan Lapin kaunista ja puhdasta
luontoa

Miekojärven veneseura,
järvipelastus
Jukka Sirkkala
kommodori

Hae vauhtia kesään
Tatun Tarvikkeesta!
Yamarin Cross 64 BR
+Yamaha F150

43990,- + TK 450,-

Yamarin Cross 57 BR
+Yamaha F115

33500,- + TK 450,Yamarin Cross 49 BR
+Yamaha F70

Garmin
tuotteet
edulliseen
kesähintaan!

21900,+ TK 450,-

Yamarin 59 DC
+Yamaha F115

29490,+ TK 450,-

HUOLTO • VARAOSAT • TARVIKKEET • VARUSTEET
Torpinkatu 4, Tornio, puh. +358 20 7850 840
Avoinna: ma–pe 9.00–17.30, la 10.00–14.00
www.tatuntarvike.fi
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Vesikulkuneuvon rekisteröinti
Omistajan on ilmoitettava vesikulkuneuvon
rekisteritietojen muutoksesta 30 päivän sisällä
Trafille. Rekisteritietojen muutoksen jälkeen
uusi rekisteröintitodistus lähetetään omistajalle
automaattisesti postitse.
Ilmoitus on tehtävä myös, jos vesikulkuneuvo tuhoutuu, myydään tai luovutetaan ulkomaille tai poistetaan pysyvästi käytöstä.

Rekisteri-ilmoituksen tekeminen
Rekisteri-ilmoitus on tehtävä seuraavista muutoksista:
• Ensirekisteröinti
• Omistajan- tai haltijanvaihdos
• Teknisten tietojen muutos
• Moottoritietojen muutos (lisäys/poisto/

muutos)
• Rekisteristä poisto ja lopullinen poisto
Vesikulkuneuvojen ensirekisteröinti sekä
omistajan ja haltijan muutokset ovat maksullisia.
Vesikulkuneuvojen muiden tietojen muutokset ja rekisteristä poisto ovat maksuttomia.
Asioitaessa sopimusrekisteröijän toimipisteessä henkilöllisyys on aina todistettava.
Tähän käyvät passi, henkilökortti tai suomalainen ajokortti.
Sähköisissä palveluissa vain vesikulkuneuvon rekisteriin merkitty omistaja tai tuleva
omistaja voi tehdä rekisteri-ilmoituksen. Palveluun tunnistaudutaan joko pankkitunnuksilla, henkilökortilla tai mobiilivarmenteella.

Veneilykauden avajaiset 16.6 klo 18
Pessalompolon venesatamassa
Tervetuloa perinteiseen veneilykauden avajaistapahtumaan
Ohjelmassa:
Lipunnosto
Kolmen kuoron konsertti
Musiikkiesityksiä
Veneturvallisuusasiaa
Uudistetun Pelastusvene Tiirapaasin esittely!
Mukana: Suomen meripelastusseuran
toimitusjohtaja Jari Piirainen
Veneseuran 25-vuotisjuhlatunnelmissa kahvitarjoilu
Lisätietoja: varakommodori Lauri Ruonamaa p. 0400 951 243.
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Veden alle joutuneen ensiapu
•Veden alle joutunut voi menehtyä hapen
puutteeseen vedettyään vettä keuhkoihinsa.

tuttava takaapäin, jottei hän veisi auttajaa
mukanaan veden alle.

•Tukehtuminen voi johtua myös kurkunpään kouristustilasta, joka estää sekä ilman
pääsyn että veden joutumisen keuhkoihin.

•Vain hyvä uimari pystyy pelastustoimiin
ja hänenkin on syytä ajatella omaa turvallisuuttaan.

•Suomessa vesi on kesälläkin kylmää, joten
ruumiinlämpö laskee nopeasti ja samalla
solujen hapentarve vähenee.

•Kun hukkuva on jo vajonnut veden alle,
eikä hengitä, aloitetaan puhalluselvytys
mahdollisimman nopeasti.

•Elvytyksen onnistumismahdollisuudet
ovat tällöin paremmat kuin useissa muissa
elvytystilanteissa.

•Vain erittäin vahva uimari pystyy uidessaan puhaltamaan ilmaa pelastettavan
keuhkoihin.

•Hukkuvan saaminen pois vedestä vaatii
nopeutta ja harkintakykyä.

•Tavallisesti voi aloittaa elvytyksen heti,
kun on saanut uhrin pois vedestä.

•Parhaiten veden varaan joutunut voidaan
pelastaa ojentamalla hänelle jotain kättä
pitempää.

•Mikäli syke ei tunnu kaulavaltimolta,
aloitetaan heti puhallus- ja paineluelvytys
ja sitä jatketaan keskeytyksettä.

•Hukkuva takertuu yleensä ensimmäiseen
käteen osuvaan esineeseen.

•Veden alla ollut toimitetaan aina hoitoon.
Vaikka hän virkoaisikin nopeasti, keuhkoihin joutunut vesi voi aiheuttaa potilaalle
myöhemmin hengenvaaran.

•Tämä on syytä muistaa yritettäessä pelastaa hukkuvaa uimalla. Häneen on aina tar-

Tee hätäilmoitus näin:

Soita 112

Kerro mitä on tapahtunut ja missä.
Älä sulje puhelinta ilman lupaa.
Noudata saamiasi ohjeita.

Kaikki Pellon matkailusta
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Tervetuloa mukaan
järvipelastustoimintaan

Kohti tulevaa
Vuosi 2014 oli Suomen Meripelastusseurassa
tavanomaisen toiminnan ohessa tulevaisuuden pohdinnan vuosi. Vuoden 2014 keväällä
hyväksyttiin Meripelastusseuran uusi strategia vuosille 2015–2020. Tämä asiakirja linjaa
sen tahtotilan, mitä haluamme olla viimeistään
vuonna 2020. Strategiaa valmisteltiin hallituksen johdolla noin vuoden ajan ja prosessin
aikana siihen saivat lausua mielipiteensä niin
jäsenyhdistyksemme kuin yhteistyökumppanimmekin.
Kesällä 2014 hyväksyttiin myös uudet pelastusveneitämme koskevat alusluokat. Uusien
luokkien määrittely kesti reilun vuoden ajan
työryhmässä, jossa olivat mukana sekä kentän
että viranomaisten edustajat. Uusien alusluokkien keskeinen muutos aiempaan on se, että
alusluokkien määrä putosi aiemmasta viidestä
neljään. Samalla tulevaisuuden aluksien keskikoko tulee pienenemään ja siten toivottavasti myös alusten elinkaarikustannuksia saadaan alennettua tai ainakin pidettyä kurissa.
Uusien alusluokkien mukaisia pelastusveneitä on juuri alettu hankkimaan, joten suunnitelmaa pannaan siis toteen kovalla vauhdilla. Jotta tiedettäisiin minne, millaisia ja milloin
pelastusveneitä jatkossa sijoitetaan, on laadittu myös uunituore alusten sijoittelusuunnitelma ja sen perusteella laadittu ja valtuuston hyväksymä alushankintasuunnitelma vuosille
2015–2020.
Uuden alussijoittelusuunnitelman toimeenpano seuraavien 10–15 vuoden aikana tulee
olemaan haastava tehtävä, mutta hyväksytty suunnitelma antaa toteutukselle hyvät eväät.
Alussijoittelusuunnitelma pitää sisällään sekä uusien alusten sijoittumisen että olemassa
olevan kaluston tarpeelliset siirrot. Kokonaisuutena Seuran venemäärä tulee putoamaan
vuoden 2014 noin 150 veneen määrästä noin 120 veneen tasolle (jopa allekin) noin vuoteen 2020 mennessä.
Miekojärven Veneseuran järvipelastusjaosto on ollut Suomen Meripelastusseuran jäsen
jo 21 vuoden ajan. Jaoston tehtävänä on alusta alkaen ollut turvallisen veneilykulttuurin edistäminen, veneilynreittien ja veneilykartan saaminen Miekojärvelle sekä satamien
kehittämisen tukeminen. Vaikka Miekojärven vuotuiset avustus- ja pelastustehtävämäärät ovatkin melko vähäiset, jokainen tehtävä on silti arvokas ja tärkeä. Pelastustehtävissä
onnistumista ei mitata määrällä vaan laadulla. Miekojärvellä käytössä oleva pelastusvene
PV Tiirapaasi on juuri kunnostettu ja tulee siten palvelemaan alueen veneilijöitä vielä useiden vuosien ajan.
Haluan Suomen Meripelastusseuran puolesta onnitella 25-vuotiasta veneseuraa ja kiittää
vuosikymmenten aikana tehdystä pelastus- ja avustustyöstä Miekojärvellä. Tästä on hyvä
jatkaa kohti uusia haasteita ja uusia toimintavuosia.

Pelastusvene Tiirapaasi partioi,
valvoo ja avustaa
Järvipelastus kouluttaa – tule mukaan
HÄTÄTILANTEISSA SOITA AINA 112
Tiirapaasin ollessa liikkeellä 0400 901 784
Liity vapaehtoisten joukkoon, ota yhteyttä
Tiirapaasin päällikkö Ilkka Koskela 0400 393 215, Markku Sirkka 044 561 5398,
tai Jukka Sirkkala 0400 228 590 • jukka_sirkkala@msn.com

MIEKOJÄRVEN VENESEURA ry
Suomen Meripelastusseuran jäsenyhdistys
Sinetänrinteentie 42, 97220 SINETTÄ
Seppo Joona Puh 0400 179024 • seppo.joona@pp.inet.fi

Jari Piirainen

Toimitusjohtaja
Suomen Meripelastusseura

Tiesitkö...
✒ Aila Horneman aloitti
2015 kesäkalakisan komeasti, kun toukokussa iskukoukkuun iski jo kolmantena
vuonna peräkkäin suuri kuha.

Nyt kuhan koko oli 3,6 kiloa.
Kutulahnan pyyntiä oli sitten
tullut häiritsemään haukimamma ja tämä lady oli
uinut 80 millimetrin verkoon.
Hauen mitat olivat pituus 110
senttiä ja paino 10,1 kiloa.

viestien mukaan saalistakin
tuli kohtuullisesti.

✒ Mennyt talvikalastuskausi
oli Miekojärvellä vilkas.
Ainakin 25 eri kalastusporukkaa saalisti ympäri järven ja

✒ 18.5 Miekojärvi oli puhdas
jäistä ja tulva poikkeuksellisen korkealla

✒ Veneseuran sihteeri Seppo
Joona täytti pyöreitä vuosia
ja on siirtynyt vapaaherraksi.
Veneseuran väki onnittelee.

Alumiiniveneiden huolto kauden alussa
Pesu ja puhdistus
Käytä veneesi sisätilojen
pesuun makeaa vettä ja
veneenpesuainetta joka on
tarkoitettu alumiiniveneen
pesuun. Liuotinpesuaineita
ei saa käyttää. Varmista, että
pesuaine sopii sisätilojen eri
materiaalilaaduille.
Muovipulpetteja ja muita
muoviosia ei saa pestä liuotinpesuaineilla.
Levä ja lika irtoavat veneen
pohjasta helpommin, kun
peset sen ulkopuolelta heti
noston jälkeen. Poista polttoaine- ja kemikaaliroiskeet
välittömästi veneen kaikilta
pinnoilta.
Veneen puhdistukseen voidaan käyttää yleisiä, veneen
puhdistukseen tarkoitettuja

pesuaineita. Alkoholipitoisia
pesuaineita ei saa käyttää.
Pese vene usein, niin vältyt
parhaiten pinttymiltä, jotka
on vaikea puhdistaa myöhemmin.
HOX!
Varmista, että käyttämäsi
pesu-, puhdistus-, pintakäsittely- ja suoja-aineet soveltuvat alumiinille ja veneen
muusta materiaaleista tehdyille pinnoille. Noudata tarkasti kemikaalin valmistajan
antamia ohjeita.
Hankaumien, hapettumien
ja pinttyneen lian poistamiseen alumiinipinnoilta voit
käyttää lievästi hiovaa kiillotusainetta ja koneellista
hiontaa. Hapettumien poisto
alumiinipinnalta ei kuitenkaan ole välttämätöntä, sillä

alumiinin pintaan muodostuu
itsestään suojaava oksidoitunut pinta.
Hiontakäsittelyn jälkeen
tulisi maalatut ja muutkin
pinnat vahata. Vaha suojaa
puhdistettua pintaa lialta ja
säilyttää kiillon pidempään.
Vinkki: vahaaminen suojaa
myös maalattujen, kiiltävien
metallipintojen kiiltoa.
Älä hio anodisoituja alumiinipintoja. Anodisoituja
pintoja ei ole myöskään tarpeen vahata.

Ennen vesillelaskua
Tarkista sähkölaitteiden toiminta ja poista mahdolliset
hapettumat sulakkeiden ja
johtojen liitoksista.
Sulje tyhjennystulpat (ei
kuitenkaan sadevesityhjen-

nyksen tulppaa) ennen vesillelaskua.
Tarkista letkut ja liittimet sekä korjaa mahdolliset
vuodot.
Tarkista sekä veneen että
moottorin sinkkianodien
kunto ja vaihda tarvittaessa.

Tuo vaadittavat turvavarusteet
veneeseen.

Oikeat varusteet veneeseen
Vesille lähdettäessä on aina syytä tarkistaa
veneen varusteet ja varmistaa, että moottori on
kunnossa ja että siihen on tarpeeksi polttoainetta.
Jos vene on varustettu moottorilla tai vene
on yli viiden metrin pituinen purjevene, on
mukana oltava seuraavat käyttökuntoiset
varusteet:
• kaikille veneessä oleville hyväksytyt pelas-

tusliivit tai kelluntapukineet, jotka vastaavat
henkilön painoa ja kokoa
• tyhjennysväline (pumppu, äyskäri tai
ämpäri)
• airot, mela tai ankkuri köysineen
• tarkastettu käsisammutin, joka on teholuokaltaan vähintään 8A 68B, jos veneessä on
liekillä toimiva polttolaite, sisäkone tai yli 25
kW perämoottori.
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Pelastuslaitoksen tervehdys
Kesä ja mökkeilykausi ovat
taas käsillä. Jotta mökkeily
sujuisi mukavasti, olisi alkukesästä hyvä tarkistaa muutamat asiat:
* Palovaroittimissa on
toimivat patterit ja yli kymmenen vuotta vanhat palovaroittimet on vaihdettu uusiin.
Vanha varoitin ei välttämättä
reagoi savuun, vaikka hälytysääni kuuluisikin testipainikkeesta painaessa.
* Kaasulaitteet, niiden tiiviys sekä turvalaitteiden toiminta on hyvä tarkistaa talven
jälkeen.
* Alkusammutusvälineet
ovat kunnossa ja esimerkiksi
sammuttimen paineet eivät
ole päässeet karkaamaan
talven aikana.
* Pelastusliivit ovat tallessa
ja kunnossa.

* Tulisijat ovat kunnossa ja
piiput on nuohottu vähintään
kolmen vuoden välein.

Varaudu etukäteen
* Hätänumeron 112 pitäisi
olla kaikkien tiedossa. Hätäkeskus kysyy tarvittavat kysymykset ja antaa tilanteeseen
sopivat toimintaohjeet, joten
soittamista ei tarvitse jännittää.
* Osoitteen pitää olla tiedossa ja tarvittaessa koordinaattitieto tulostettuna näkyvällä paikalla. Jos osoite ei
ole tiedossa, tiedustele sitä
mökkikuntasi teknisestä toimistosta. Mökkisi koordinaatit voi tulostaa hätäkeskuslaitoksen koordinaattipalvelusta
sivulta www.112.fi. Myös
opasteiden pitää olla kunnossa ja näkyvällä paikalla,

jotta apu löytäisi perille.
* Vähintään kuuden kilon
jauhesammuttimen on hyvä
olla jokaisella mökillä, vaikka
se ei olekaan pakollinen
varuste.
* Myös ensiapuvälineitä,
kuten esimerkiksi laastareita,
ensisiteitä, haavalappuja,
teippiä, kyypakkaus ja kylmäpussi, on hyvä olla mökillä.

Avun pääsy perille
Miekojärven ympärillä on
paljon porteilla varustettuja
teitä. Pelastuslaitoksella ja
sairaankuljetusella on käytössään Ylitorniolla ja Pellossa
niin sanottu porttiavain.
Toiveena on, että mahdollisimman moni portti olisi
varustettu sellaisella lukituksella, että se olisi mahdollista
avata tarvittaessa kyseisellä

✒ Tiesitkö, että Yamaha ja
Mercury sekä Honda antavat uusille perämoottoreille
viiden vuoden takuun?

International
venemaalit: www.yachtpaint.com
Tikkurila: www.tikkurilacoatings.fi

✒ Täältä löydät sopivat venemaalit: Hempel-venemaalit: www.hempel.fi

✒ Tiesitkö, että Suvi-veneet
täyttävät tänä vuonna 30
vuotta? Valmistus alkoi siis

avaimella. Pelastuslaitos
pääsee kyllä tarvittaessa porteista läpi väkivalloin, mutta
sairaankuljetuksella ei ole tarvittavia välineitä mukanaan ja
avun saanti voi viivästyä.
Jos olet kiinnostunut varustamaan porttisi porttiavaimeen sopivalla lukituksella,
ota yhteyttä esimerkiksi Ylitornion ja Pellon päivystävään
palomestariin 0201 311 332.

olla palamaton. Esimerkiksi
humuspitoisessa maaperässä
palo voi kyteä pitkäänkin,
vaikka se näyttäisi päällepäin
sammuneelta.
Ruohikko- ja metsäpalovaroituksen voimassa ollessa
avotulen tekeminen on ehdottoman kiellettyä. Runsaasti
savua muodostavista paloista
pitää tehdä etukäteen ilmoitus
päivystävälle palomestarille
numeroon 0201 311 332.

Avotulen käsittely

Yhteistyö
järvipelastuksen
kanssa

Avotulen tekoon liittyy monia
vaaratekijöitä. Tulta ei saa
koskaan jättää valvomatta.
Palosta aiheutuneet vahingot
ovat aina sytyttäjän vastuulla.
Myös tulentekopaikkaan
pitäisi kiinnittää huomiota.
Tulipaikan läheisyydessä ei
saa olla mitään helposti syttyvää ja myös alustan pitää

vuonna 1985 ja kaikkiaan on
myyty 55 000 venettä.
✒ Tiesitkö, että Finnmasterveneitä myyvät Konekeskon
jälleenmyyjät?
✒ Tiesitkö, että bensiinillä,

samaan aikaan pelastuslaitoksen ja sairaankuljetuksen
kanssa.
Järvipelastusväen paikallistuntemus ja Pv Tiirapaasin kalusto ovatkin suurena
apuna järvialueen tehtävissä.
Veneseuran ja järvipelastuksen väki tavoittaa apua tarvitsevan usein nopeammin.
Monissa tapauksissa he ovat
hoitaneet tehtävät omatoimisesti ja näin pelastuslaitoksen
resurssit on voitu vapauttaa
muuhun käyttöön.
Turvallista veneilykesää
Lauri Björninen

Järvipelastus on taas mukana
pelastuslaitoksen hälytysvasteissa. Se tarkoittaa sitä, että
tietyissä Miekojärven ympäristössä sattuvissa onnettomuuksissa Veneseuran järvipelastajat saavat hälytyksen

palotarkastaja
0201 311 351
lauri.bjorninen@
lapinpelastuslaitos.fi

varsinkin öljysekoitteisella
kaksitahtisella, on taipumus
vanhentua kylmässä seisoessaan?
Tätä vastaan on olemassa
venetarvikeliikkeissä ja venemoottoriliikkeissä bensiinin
tuorestuskemikaali.

Ohjeen mukainen annos
sitä varmistaa, että talven
mittaan syntyneet polymeerit
ovat hajonneet, eivätkä tuki
suodattimia ja suuttimia.

KUMPPANINA PARAS

WWW.PIPELIFE.FI

Reilut kotimaiset - Pipelife Ympäristö
jätevesijärjestelmät kotiin ja mökille
Suodatuskasettipaketti
- maasuodattamo pieneen tilaan
- helppo ja vaivaton maaperäkäsittelyjärjestelmä
- omakoti ja vapaa-ajan asumisen tarpeisiin
- mitoitettu 1-5 henkilölle
- CE-merkitty
Pisara harmaavesisuodatin vapaa-ajan asunnoille
- pesuvesille tarkoitettu biosuodatin
- soveltuu kohteisiin, joissa suihku,
pesu- tai astianpesukone
- suunniteltu ja valmistettu Suomessa
- helppo huoltaa
- voidaan asentaa myös kallioisille tonteille
Hae sinulle sopivin ratkaisu:

www.puhdastulevaisuus.fi
/tuotehaku
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Väistämissäännöt
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Veneilyn suosion ja laivaliikenteen kasvaessa mahdollisuudet vaaratilanteisiin
lisääntyvät. Jos veneilijä
arvioi väärin laivan liikkeen
tai muuten joutuu törmäyskurssille suuren aluksen
kanssa, ei laivalle jää suuriakaan mahdollisuuksia väistää
venettä.
Komentosillalta katsottuna
veneilijän liikkeet Suomen
kapeilla väylillä saattavat
näyttää vaarallisilta, sillä etäisyyksiä ja suuren konealuksen
nopeutta on vaikea arvioida.
Toisinaan vene väistää laivaa
jopa niin läheltä, että laivalta
ei enää pystytä havaitsemaan
venettä.
Liian usein vesillä liikkuessa kohtaa veneilijöitä, jotka
eivät tunne vesillä liikkumisen sääntöjä. Jotkut kuvittelevat olevansa etuajo-oikeutettuja, koska ovat liikkeellä
isommalla veneellä.
Vesillä liikuttaessa ei kuitenkaan ole etuajo-oikeuksia,
vaan väistämisvelvollisuuksia.

Toiset eivät tiedä sääntöjen
olevan voimassa myös väylien ulkopuolisilla vesialueilla. Monet purjehtijat taas
luulevat, että moottoriveneen
on väistettävä purjevenettä,
vaikka se ajaisikin moottorilla. Vesillä liikuttaessa on
kuitenkin olemassa selkeät
väistämissäännöt, joita noudattamalla veneily on turvallista.
Ohittava vene väistää ohitettavaa
Ohituksen voi suorittaa
siltä puolelta, jonka katsoo
turvallisemmaksi. Vesillä ei
päde maanteiden vasemmalta
ohittamisen tapa.
Ohittavan on hyvä huomioida aiheuttamansa aallokon
vaikutus toiseen veneeseen.
Usein ohitettu veneilijä joutuu
muuttamaan kurssiaan siten,
että kohtaa ohittavan veneen
aallot edestä. Sivusuuntainen
aallokko saattaa keinuttaa
venettä rajustikin.
Veneiden kohtaaminen
keulat vastakkain
Kahden moottoriveneen

lähestyessä toisiaan vastakkaisilta suunnilta on molempien väistettävä oikealle.
Yleensäkin väylällä on hyvä
liikkua oikeaa reunaa pitkin.
Tällöin vastaantulevat alukset
kohdataan sujuvasti ja turvallisesti.
Veneiden risteävä kohtaaminen
Kun moottoriveneiden kulkusuunnat risteävät, vasemmalta tuleva on väistämisvelvollinen. Vesillä toimitaan siis
samoin kuin tieliikenteessä.
Mikäli mahdollista, vasemmalta tulevan on syytä väistää oikealta tuleva vene perän
takaa. Väistämisen voi suorittaa esimerkiksi veneen nopeutta ja kurssia muuttamalla.
Moottoriveneen ja purjeveneen kohtaaminen
Moottoriveneen
tulee
väistää purjevenettä lähestymissuunnasta riippumatta.
Moottorivoimalla liikkuva
purjevene katsotaan moottoriveneeksi, jolla ei ole erityisoikeuksia muihin veneisiin
nähden.
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Purjeveneiden
väistäminen
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Ohittava
vene väistää
ohitettavaa

✒ Tiesitkö, että kiintosäiliöllä varustetuissa Yamarinveneissä Konekesko suosittelee toistaiseksi käyttämään
98-oktaanista polttoainetta,

jota on myös jakeluasemilla
yleisesti saatavissa?
Yamahan ja Selvan nelitahtisissa perämoottoreissa, valmistusvuodesta 2003 alkaen,
voi käyttää 95E10 polttoainetta, jos veneen polttoainejärjestelmä soveltuu alkoholipitoiselle polttoaineelle.
Silloinkin aiempi polttoaine
on ennen 95E10 polttoaineen
tankkaamista poistettava säi-

Koneyhtiö
Hoikkaniemi Oy
Metsäkoneurakointi
Kaivinkonetyöt

0400 399 656

liöstä, säiliö puhdistettava, ja
veneen sekä moottorin polttoainesuodattimet vaihdettava
uusiin.
95E10-polttoaine ei sovellu
käytettäväksi 2-tahtisiin
Yamaha- ja Selva-perämoottoreihin. Niihin suositellaan
käytettäväksi 98E5-polttoainetta.

Veneiden kohtaaminen
keulat vastakkain

Otso on metsäpalveluiden hyväntuulinen
uudistaja, jonka historia, juuret ja osaaminen
ovat syvällä suomalaisessa metsämaassa.
Tehtävämme on saada sinut yllättymään
siitä, miten helppoa, nautinnollista
ja tuottavaa metsän omistaminen
oikeasti onkaan.
Olemme aina lähellä sinua ja metsääsi.
Tervetuloa tutustumaan
palvelutarjontaamme osoitteeseen

www.otso.fi

Veneiden risteävä
kohtaaminen
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Pelastusvene Tiirapaasi peruskunnostus valmiina

✒
Miekojärven järvipelastus on
sammutuskalustollaan ollut
sammuttamassa Orhinselän
maasto- ja kotapaloa, sekä
useissa mökkipaloissa.
✒ Kalastuksenvalvonta tiukkenee tänä vuonna. Valvontaviranomaiset alkavat ottaa
haltuun pyydyksiä, joiden
merkintävelvollisuus on sel-

Mitä
peruskunnostuksessa
tehtiin
Tormotors Ky on tehnyt täydellisen moottoriremontin,
jossa on käyty läpi myös
Tiirapaasin koko tekniikka.
Lisäksi sähköjä ja mittaristoja
on uusittu.
KaMa-Palvelut Oy on
tehnyt täydellisen pintakäsittelyn Tiirapaasin sisä- ja ulkopinnoille. Työhön sisältyivät
hiekkapuhallus sekä maalausja teippaustyöt.
Lisäksi alukseen pohja on
käyty läpi ja tehty muutamia
korjauksia. Yhteensä peruskunnostus tuli maksamaan
19.600 euroa. Kustannuksista
vastasi pääosin Suomen Meripelastusseura. Miekojärven
Veneseura osallistui pienellä
omavastuulla.
Kuva Jouko Sirkkala
järvipelastuksen aktiivi Ilkka
Koskela heinäkuussa 2004.
Lahdenperä pääsi 13 palveluvuoden jälkeen ensimmäisen
kerran makeisiin vesiin.

Nimikilpailu palautti
alkuperäisen nimen
Veneseuran hallitus päätti
nimikilpailun jälkeen palauttaa Tiirapaasille sen alkupevästi laiminlyöty tai jotka
ovat muuten laittomia. Laittomista pyydyksistä kirjoitetaan
tapauskohtaisesti sakko. Esimerkiksi puutteellisesta merkinnästä ei siis enää välttämättä selviä huomautuksella.
✒ Sirkan Osakaskunta jatkaa
aktiivista toimintaa Miekojärvellä. Tulevina vuosina
panostus on hoitokalastuksen
tukemisessa ja istutustoiminnan jatkamisessa yhteistoiminnassa Metsähallituksen
kanssa.
✒ Ammattikalastaja Jouko

Metsähallitus
Laatumaa myy
Metsähallitus Laatumaa myy ja vuokraa tontteja
Karhumaan tonttialueelta. Kaava-alue sijaitsee
suositun Miekojärven länsirannalla SirkkakoskiPakisjärvi metsäautotien varressa. Vaikka tontit
eivät ole omarantaisia, ranta on kuitenkin lähellä
ja kaikkien alueen asukkaiden käytössä.
Karhumaan alueella on satama sekä pari muuta
venevalkama-aluetta veneen laskua ja pitoa
varten. Marjastusmaat ihan vieressä. Lohia pääsee narraamaan Torniojoelle. Tonttien pinta-alat
alk.1400 m2, hinnat alk. 5500 €. Tontin voi myös
vuokrata, vuosivuokra 6 % myyntihinnasta.

Lisätietoja:
Marja Vaara, puh. 0400 713 770
Ulla-Maija Kaltiokumpu, puh. 040 510 3194

www.laatumaa.fi

räisen nimen vuonna 2005.
Perusteluna oli pelastusveneen kunniakas historia Suomenlahdella, ja miksipä ei
Tiirapaasi, kun Miekojärvellä
pesii muun muassa lapintiira.
Miekojärvellä aiemmin
palvellut Rib-luokan pelastusvene Vesseli, jonka SMPS
siirsi Päijänteen Korpilahdelle
niin kutsutuksi apuveneeksi.

Vuoden 2013 aikana veneseura neuvotteli Suomen
Meripelastusseuran alusvastaavien kanssa, ja neuvotteluissa päädyttiin peruskunnostamaan Tiirapaasi.
Peruskunnostuksesta vastasivat Tornion KaMa-palvelut Oy ja Tormotors Ky.
Peruskunnostus valmistui
lokakuussa 2014 juuri ennen

Sirkkala on Sirkan Osakaskunnan uusi sihteeri ja innokas luontokuvaaja sekä kalaruokien valmistaja. Löydät
kuvia ja reseptiikkaa Fbsivuilta Miekojärven kala.

7 ja 0 . Veneseura onnittelee.

✒ Miekojärvi Uutisten ensim
mäistä numeroa oli kokoamassa aikanaan Jouko Ylitervo Rovaniemeltä. Jouko
muistelee lämmöllä lehden
alkutaipaletta – ja veneseura
kiittää
✒ Veneseuran väkeä on täyttänyt pyöreitä vuosia. Arto 5
ja 0, Seppo 6 ja 0 sekä Jussi

✒ Valtakunnallisen kalapäivän Lapin päätapahtuma
vietetiin Pellossa. Pellon
peruskoulun 7.–9. luokkien
oppilaille jaettiin tapahtumapäivän aikana tietoa kalasta,
kalanjalostamisesta, kalan
valmistamisesta sekä kalastamisesta ammattina ja harrastuksena.
Miekojärveltä
olivat
mukana ammatikalastajaveljekset Jouko ja Jukka Sirkkala.

Parturi – Kampaamot
Bello’h
Minnan TukkaTupa
Laila Hiltunen
Minna Post
040 1647733
Kenttätie 6, PELLO

jäiden tuloa, ja järvipelastuksen aktiivit pääsivät koeajoja
suorittamaan.
Aluksen päällikkö Ilkka
Koskela ja veneseuran kommodori Jukka Sirkkala totesivat aluksen toimivan erinomaisesti. Ilkan mukaan se on
joiltakin osiltaan paremmassa
kunnossa kuin Miekojärvelle.

Tervetuloa
tutustumaan
veneilykauden
avajaisissa
Uudistettu Tiirpaasi esitellään
yleisölle ja julkiselle sanalle
Veneilykauden avajaisissa
Pessalompolon vene-ja kalasatamassa tiistaina 16.6. kello
18.
Paikalla on myös Suomen
Meripelastusseuran toimitusjohtaja Jari Piirainen.

Miekojärven
uutiset
25 v

Hautakivien lisänimikaiverrukset + alan työt
Tmi Tomi Rautio
040 720 2314

Viihtyisä
lounasravintola

Hyvää kotiruokaa
arkisin klo 11- 15.

Parturi-kampaaja
kosmetologi
Marketta Mäntyranta
Kauppatie 36, Pello
Puh. 040-533 7122

• Pitopalvelua • Lounasta päivittäin • Pizzaa
• a´la cartea • kokoustilat • kahvia
• suolaisia ja makeita leivonnaisia

Vihreä Pysäkki

Piipahda uusitulla
terassillamme!

Vuonna 1991 valmistunut
merialumiinirunkoinen Tiirapaasi oli aikanaan Suomen
ensimmäisiä vesisuihkuvetoisia meripelastusveneitä.
Se valmistui Kotkassa ja on
tyyppinimeltää Alumer 6500
Rescue Special.
Alkuperäisen moottorin
tilalle on vaihdetu reilun 200
hevosvoiman Volvo diesel.
Alus valmistui Helsingin
meripelastusseuran käyttöön
ja yhdistyksen vapaehtoiset
osallistuivat Tiirapaasilla
lähes 400 meripelastustehtävään.
Helsingin meripelastusyhdistys myi aluksen Suomen
meripelastuseuralle ja Tiirapaasi siirrettiin Kokkolaan,
jossa sille tehtiin ensimmäinen peruskorjaus vvuonna
2000. Sen yhteydessä muun
muassa uudistettiin vesisuihkujärjestelmä.
Tiirapaasi kastettiin uudelleen, ja nimeksi tuli paikallisen rakennusliikkeen sponsoroimana Lahdenperä.
Kesällä 2004 Kokkolan
yhdistys sai uuden Boomerang Boatsin, joten Lahdenperä vapautui uuden yhdistyksen käyttöön. Kokkolasta
Miekojärvelle Lahdenperän
hakivat veneseuran hallituksen jäsen Osmo Kuure ja

puh. 016-515 500 www.granni.fi/info@granni.fi

Pitopalvelu,
ruokailut ryhmille tilauksesta.
Ma-pe klo 9-16

040 187 1557
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Miekojärvi Resort kohti
uusia haasteita

Vesisankarit
tulevat
Suomi on tuhansien järvien
maa, jossa vesillä liikkumisen
taidot ovat jokaiselle tarpeellisia. Laaja vesiympäristömme
tarjoaa erittäin monipuoliset
mahdollisuudet oppimiseen,
tutkimiseen, havainnointiin ja
henkilökohtaisen luontosuhteen vahvistamiseen. Vesisankarit-hanke toteutetaan laajana
liikunta- ja kansalaisjärjestöjen
yhteistyönä. Yhteisenä tavoitteena on innostaa koululaisia
tutustumaan vesiympäristöön
ja hankkimaan taidot turvalliseen vesillä liikkumiseen.
Vesisankarit-hankkeessa
opetellaan vesillä toimimisen taitoja monipuolisesti eri
vuodenaikoina. Hanke tarjoaa
oppimateriaalia uimataidosta
ensiaputaitoon ja navigointitaitoihin. Materiaalin avulla
vesillä liikkumisen taitoja on
helppo ja hauska oppia toiminnallisesti osana eri oppiaineita. Tärkeimpänä tavoitteena on ennaltaehkäistä
vesillä tapahtuvia onnettomuuksia ja tapaturmia, jotka
voivat pahimmillaan johtaa
hukkumisiin.
– Uudet nettisivut www.
vesisankarit.fi on avattu tou-

•

kokuun alussa. Sivustolla on
innostavaa ja monipuolista
materiaalia, jonka avulla voi
vaivattomasti harjoitella vesitaitoja eri toimintaympäristöissä. Ympäristöinä voivat
toimia liikuntasali, luokkahuone tai vaikkapa uimaranta.
Luonto on kaikkien meidän
ulottuvilla ja tarjoaa mahdollisuuden harrastaa edullisesti.
Laaja uimahalliverkosto takaa
turvallisen ja ympärivuotisen
paikan, jossa lapset voivat
yhdessä vanhempien kanssa
harjoitella turvallisesti vesiliikuntataitoja, Koululiikuntaliiton liikunta-asiantuntija Sari
Turunen kertoo.

Vesisankarit
edistämässä
vesiturvallisuutta
Vuonna 2016 voimaan astuvan uuden opetussuunnitelman perusteissa vuosiluokkien 3.–6. tavoitteena on
opettaa perusuimataito, jotta
oppilas pystyy liikkumaan
vedessä ja pelastautumaan
vedestä. Uimataito (2011)
tutkimuksen mukaan koululaisten uimataito oli merkittävästi parempi paikkakunnilla,

joilla uinninopetusta järjestettiin kaikilla luokka-asteilla.
Koulujen kautta tavoitetaan
kattavasti eri taustoja omaavia lapsia ja nuoria. Yksi
Vesisankarit-hankkeen tavoitteista on luoda yhdenvertaiset
mahdollisuudet esimerkiksi
eri kulttuuritaustoista tuleville
koululaisille oppia vesillä
toimimisen taitoja koulun
lähiympäristössä.
– Järjestämme syksyllä
2015 Vesisankarit-tapahtumia
viidellä eri paikkakunnalla;
Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa.
Tapahtumien rasteilla harjoitellaan vesipelastus-, ensiapu- ja navigointitaitoja sekä
veneilytaitoja muun muassa
purjehdussimulaattorissa,
Sari Turunen lupaa.
Vesisankareita ovat tekemässä Koululiikuntaliitto,
Sukeltajaliitto,
Suomen
melonta- ja soutuliitto, Suomen
Meripelastusseura, Suomen
Punainen Risti, Suomen Purjehdus ja Veneily, Suomen
Uimaliitto sekä Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto. Hanketta rahoittaa Reijo
Rautauoman säätiö.

Sirkkakosken vene-ja kalasatamassa sijaitseva Miekojärvi
Resort on saanut uudet omistajat. Rovaniemeläiset Jari
Kuosmanen, Veli Lallukka
ja Teemu Tulla ovat kovalla
tarmolla kehittämässä yritystä
yhdessä Miekojärvellä toimivien palvelutuottajien kanssa.
Yrittäjillä on majoitustoiminnasta kokemusta jo
kymmenen vuoden ajalta
muun muassa Leviltä. Veli
katsoo Miekojärvellä olevan

erinomaiset mahdollisuudet kehittää kesämatkailua,
joka tunturialueelta puuttuu.
Resort tulee tekemään miekojärveläisten kanssa yhteistyötä, ja mukaan on kutsuttu
myös Lapin Ammattikorkeakoulun matkailupuoli.
Kalastus ja metsästys tulevat olemaan vahvasti mukana
yrityksen kehittämisessä, ja
yhteistyö kyläläisten kanssa on
tärkeässä roolissa. Veli kertoo,
että kesäkuussa kyläläiset kut-

sutaan avointen ovien päivään.
Jatkossa tavoittena on hyödyntää paikallista osaamista ja
ammattitaitoa.
– Tarkoitus on kehittää
Resortia juhlapaikasi monelaisille tilaisuuksille. Tulevaisuuden tavoitteena on kalastusmatkailun kehittäminen
Miekojärven lisäksi Tornionjoelle ja aina Ruotsin puolelle.
Ideoita paikan kehittämiseen
on valtavasti, joten tervetuloa
kylään ja juttelemaan.

www.miekojarvi.fi

Teollisuustie 5–7 • 96300 Rovaniemi

– aina
ensin
meille –

Virkisty – majoitu
Mäntylaessa
Mäntylaen koulutuskeskus
palvelee niin jäsenistöä kuin
muitakin vieraita koulutusvirkistäytymis- tai hengenluontitilaisuuksissa.
Mäntylaesta löytyy 22 petipaikkaa, sähköt, jääkaappi ja
hella sekä iso pirtti koulutus-

ja palaveripitopaikaksi.
Rantasaunasta löytyy yksi
petipaikka lisää, aurinkoterassi
ja ulkogrillauspaikka. Jäsenille käyttöoikeus avainpantin
kautta, joka on 25 €.
Omaan käyttöön Mäntylaen voi vuokrata 80–100 €

vuorokausihintaan.
Jos olet kiinnostunut vuokrauksesta, voit tarkistaa Mäntylaen varaustilanteen Veneseuran kotisivuilta www.miekojarvi.fi ja tehdä varauksen
sihteeri Seppo Joonalta p.
0400 179 024.
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Miekojärven uutiset
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Miekojärveen laskevien jokien
virtavesikunnostus alkaa
INFOTILAISUUS
Sirkkakoskella kylätalolla (ent. koulu)
to 4.6. klo 17.

Lapin ELY-keskus suorittaa kalataloudellisia kunnostuksia
tämän kesän aikana Pellon Miekojärveen laskevilla
Aalisjoella, Konttajoella, Luomalanjoella,
Alposjoella ja Ylisellä Alposjoella.
Tervetuloa

Kalastus ja Vapaa-aika
2015
hinnat alkaen
12.11.2014
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Lapin ELY-keskus suorittaa
kalataloudellisia kunnostuksia tämän kesän aikana
Pellon Miekojärveen laskevilla Aalisjoella, Konttajoella,
Luomalanjoella, Alposjoella
ja Ylisellä Alposjoella.
Lisäksi Lapin ELY-keskus
suorittaa kalataloudellisia
kunnostuksia levittämällä
kutusoraa Posion Kitkajärveen laskevilla Tolvanjoella,
Suonnanjoella ja Kirintöjoella
Sekä Ranuan Simojärveen
laskevalla Impiönjoella.
Vesistön kalataloudellisella
kunnostamisella pyritään
monipuolistamaan virta-alueiden jokiympäristöä palauttamalla peratut virta-alueet
lähemmäksi niiden luontaista
tilaa. Kunnostuksessa otetaan
huomioon myös muut vesistön virkistyskäyttömuodot.

Miekojärveen laskevia Aalisjokea, Konttajokea, Luomalanjokea, Alposjokea ja Ylistä
Alposjokea on tarkoitus kunnostaa yhteensä noin 7,2 kilometrin matkalta. Kunnostettavia virta-alueita on 22 kappaletta ja niiden pinta-ala on
nykyisin noin 6,3 hehtaaria.
Joet on aikoinaan perattu puutavaran uiton helpottamiseksi.
Jokiuomassa olleita kiviä on
siirretty rannoille ja uomaa

muikku, siika, kuha, ahven, hauki, made ja lahna

kuha 13 kg, hauki 11,6 kg, ahven 2,1 kg...

Koko vuosi pilkillä
Ari Manninen

...ja kalaa tulee!

LED-POWER

 06-781 2900
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Tiirapaasin numero veneen ollessa
liikkeellä p. 0400 901 784.
Ilkka Koskela p. 0400 393 215,
Markku Sirkka 044 561 5398
Jukka Sirkkala 0400 228 590.

HÄTÄTILANTEESSA
Oikeaoppinen hätäilmoitus takaa nopean
ja paremman perilletulon.
HÄTÄNUMERO 112
Soittaessasi hätänumeroon muista seuraavat seikat
• pysyttele rauhallisena
• ilmoita nimesi
• kerro tapahtumapaikka mahdollisimman tarkasti: lähin saari, rantautumispaikka, laavu tai satama
• kerro, mitä alueella on tapahtunut
• kerro, onko ympärillä loukkaantuneita
tai ihmishenkiä vaarassa tai veden varassa
ja millaista apua arviot tarvittavan.
• älä katkaise yhteyttä ennen kuin saat
luvan.
Aluehälytyskeskus päättää avun tarpeen
viranomaisten kanssa. Avovesikauden
aikana järvipelastajat saavat yleensä hälytyksen puhelimeensa ja lähtevät liikkeelle
joko omilla veneillä tai pelastusvene Tiirapaasilla.

4.1 Oikeat varusteet veneeseen
Vesille lähdettäessä on aina syytä tarkistaa
veneen varusteet ja varmistaa, että moottori on kunnossa ja että siihen on tarpeeksi
polttoainetta.
Jos vene on varustettu moottorilla tai
vene on yli viiden metrin pituinen purjevene, on mukana oltava seuraavat käyttökuntoiset varusteet:

•
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Kuva Jouko Sirkkala
on muotoiltu ja muutettu
rakentamalla jokiin suisteita.
Lisäksi jokien luonnontilaa
ovat muuttaneet valuma-alueilla tehdyt metsäauraukset ja
ojitukset.
Kalataloudellisesta kunnostamisesta hyötyy etenkin
taimenkanta, jonka luontaisen
lisääntymisen ja poikastuotannon edellytykset paranevat
huomattavasti kunnostusten
myötä. Virta-alueiden kunnostustoimet luovat edellytyksiä myös alueen harjuskannan tilan kohentumiselle
ja mahdollistavat myös muun
vesieliöstön monimuotoisuuden lisääntymisen kunnostetuilla alueilla.
Miekojärven suurimman
vedenomistajan Metsähallituksen kalatalousstrategiana
on istutusten vähentäminen

ja kalakantojen luontaisen
lisääntymisen edistäminen,
joten Miekojärveen laskevien
jokien kunnostaminen tukee
Metsähallituksen kalatalousstrategian toteutumista.
Kunnostetut virta-alueet
tarkastetaan 2–3 vuoden
kuluttua kunnostamisesta.
Tarvittavat täydennyskunnostukset tehdään mahdollisimman pian tarkastusten jälkeen.
Tänä kesänä työt aloitetaan
kutusoraistuksilla Simojärveen laskevalla Impiönjoella
ja Kitkaan laskevilla joilla
alustavasti viikolla 29. Kutusoraistukset suoritetaan metsätraktoria käyttäen. Varsinaiset virtavesien kunnostustyöt
toteutetaan kaivinkoneella.
Lisätietoja hankkeista:
Timo Tauriainen p. 0295 037
549 (Pello)

Veneturvallisuusasiaa
Ennen vesille lähtöä on syytä tarkistaa
veneen yleinen kunto. Sinisestä kilvestä
voi tarkistaa veneen moottorisuosituksen.
Trafi on suositellut moottoreiden asennuksia tekeville yrityksille, että veneeseen ei
saisi edes asentaa liian suurta moottoria.
Suositusta ei siis saa ylittää. Samasta kilvestä selviää myös kuinka monelle henkilölle vene on rekisteröity.
Jotta venematka sujuisi, olisi hyvä, että
moottori olisi säännöllisesti huollettu ja
mukana ovat perustyökalut, varaosat sekä
riittävä määrä polttoainetta.
Jos matka kuitenkin katkeaa moottorivikaan, on hyvä ohjata vene suojaiseen
paikkaan, jos se on suinkin mahdollista.
Arvioi ajelehtimisen suunta ja pyri ankkuroimaan vene.
Pimeän aikaan on hyvä sytyttää merkkivalo muille veneille ja pyytää apua.
Tutki mahdollinen konevika, mikäli
korjaus ei onnistu tai polttoaine on loppu.
Hälytä apua.
Miekojärvellä Tiirapaasi partioi järvellä
tai on valmiudessa Sirkkakosken satamassa.
Avustamme ja suoritamme hinauksia.

•

Kalataloudelliset
kunnostukset Lapissa 2015

Kunnostukset
Miekojärvellä
Suosituimmat saaliskalat

•

• kaikille veneessä oleville hyväksytyt
pelastusliivit tai kelluntapukineet, jotka
vastaavat henkilön painoa ja kokoa
• tyhjennysväline (pumppu, äyskäri tai
ämpäri)
• airot, mela tai ankkuri köysineen
• valmistusajankohdasta alle vuoden
vanha tai enintään vuoden välein tarkastettu käsisammutin, joka on teholuokaltaan vähintään 8A 68B, jos veneessä on
liekillä toimiva polttolaite, sisäkone tai
yli 25 kW perämoottori. Vesiskootterissa
ei edellytetä liikenneasetuksen mukaista
käsisammutinta.

4.2 Käsisammutin
Käsisammutin on pakollinen varuste
veneessä, jossa on olemassa mahdollisuus
palon syttymiseen. Sammuttimen teho
tulee valita käyttökohteen mukaan. Lisäksi
on syytä tarkistaa, soveltuuko sammutin
moottoripalon sammuttamiseen.
Joidenkin moottoreiden yhteydessä on
letkunmentävä reikä, paloportti, josta palo
on tarkoitus sammuttaa. Tällöin letkuton
käsisammutin ei sovellu moottoripalon
sammuttamiseen.
Vaikka palosammuttimen kyljessä on
käyttöohjeet, kannattaa sammuttimen
käyttöä harjoitella etukäteen. Esimerkiksi monet veneseurat järjestävät sammutusharjoituksia. Sammutinta voi myös
kokeilla ennen sen viemistä huoltoon.

Tarkastus joka vuosi
Toimintakunnon varmistamiseksi on käsisammuttimen tarkastus tehtävä vuoden
välein. Vähimmäisvaatimuksena veneessä
on yksi 8A/68B-luokan sammutin, joka
on tarkoitettu sekä kuitu- että nestepalojen
sammuttamiseen. Tarkastus on tarpeen,
sillä venesammutin joutuu kestämään
normaalia rankempia olosuhteita. Ensimmäisen tarkastuksen ajankohta määräytyy
käsisammuttimen valmistusajankohdasta
Vuositarkastusten lisäksi sammuttimelle on tehtävä kerran kymmenessä vuodessa perusteellisempi huolto. Veneissä
olevat kiinteät sammutinjärjestelmät pitää
huoltaa valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Niin käsisammuttimet kuin kiinteätkin
sammutusjärjestelmät saa tarkastaa vain
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes)
rekisterissä oleva käsisammutinliike.
Paloturvallisuusasioissa kannattaa luottaa asiantuntijaan, jotta venepalopainajainen ei toteutuisi.
Venepalon sattuessa
• Varoita muita veneessä olevia.
• Laita pelastusliivit päälle.
• Tarkasta tilanne: mikä palaa ja
onko kukaan vaarassa.
• Pysäytä moottori.
• Sulje polttoaine- ja kaasuhanat.
• Heitä palavat esineet yli laidan.
• Aloita sammutustyö.
• Hälytä apua tarpeen vaatiessa.
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Veneseuran, veneilyn ja veneilyturvallisuuden ja
laajemminkin Miekojärven sekä Pello–Ylitornionalueen tiedottamisesta on huolehtinut seuramme
lehti Miekojärvi Uutiset. Se on tarjonut myös
kanavan alueemme yrityksille olla tukemassa
järvipelastustoimintaa.
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Miekojärven uutiset
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Miekojärvi Uutiset 25 vuotta

Haavhiin jäähneet...

Katselmuksessa 25 vuoden aikaan on varmasti
yksi yhteinen piirre. Veneseura on halunnut
tuoda esiin turvallisuusasioiden lisäksi veneilyn
uusia tuulia ja olla tukemassa ja järjestämässä
järvialueen tapahtumia.
Tässä otsikoita, tapahtumia ja teemoja vuosien
varrelta.

Vieläkö muistat...
Muun muassa nämä olivat otsikoissa Miekojärvi Uutisten
ensimmäisessä lehdessä vuonna 1991. Veneseuran silloinen
puheenjohtaja Lauri Ruonamaa kertoi veneseuran olleen heti
perustamisen jälkeen yhteydessä ja aloitteentekijänä Merenkulkulaitokseen veneilyreittien saamiseksi Miekojärvelle.
Metsähallitus ilmoitti istuttaneensa vuosina 1986–90 noin
4000–7000 parivuotiasta taimenenpoikasta ja kesällä 1990
Metsähallitus istutti 40 000 vastakuoriutunutta taimenenpoikasta. Kesälle 1991 Mauri Huusko ilmoitti, että Länsi-Lapin
hoitoalue istuttaa 7000 kaksivuotiasta taimenta.
Jukka Säntti Lapin kalatalouspiiristä muistutti, että Tengeliön vesistössä on taimenen alamitaksi sovittu 45 cm.

Vuonna 1992
Vuonna 1992 Miekojärvellä tehtiin veneilyreittityötä. Käytännön työtä teki Rannikkomittaus Turusta Merenkulkulaitoksen
suunnitelmien ja johdon alaisena. Diplom-insinööri Risto Lång
esitteli lehdessä, kuinka veneilyreiteillä ajetaan.
1988 aloitettu Poikkinainti Vetouistelukilpailu käytiin jo
viidennen kerran, ja kilpailua johti kolmannen kerran Teuvo
Marjeta.
Sirkan Osakaskunta istutti pyyntikokoista kirjolohta Sirkkakoskeen.
Miekojärven veneilykartan valmistus oli käynnissä.
Tarja ja Tuomo Ylitalo kertoivat haastattelussa tunnelmiaan
Miekojärveltä
Miekojärvestä tehtiin VHS-mainosvideo, jossa LankoPekka oli pääosassa..

Vuonna 1993
Miekojärven ammattikalastajien ja Miekojärven Yhteistyöryhmän aloitteesta lähtenyt idea rantautumislaitureista Miekojärven keskiosiin tuli totta. Laitureita rakennettiin kesän aikana.
Lehdessä kerrottiin myös, että Miekojärvellä myytiin kesällä
1991 ennätysmäärä virkistyskalastuslupia eli 1149 kappaletta.
Arto Saukkoriipi ja Urpo Niva esittelivät kirjolohipilkkisaalista Sirkkakosken rannalla.
Oman Miekojärven kesä -laulu julkaistiin. Sen sävelsi ja
sanoitti Sirkka Salmi.

Vuonna 1994

Pullopostia
Pieskänsaaressa...

Vuonna 1994 esiteltiin Karhumaan kaava-alueen onnellisia
mökinomistajia.
Metsähallitus esitteli Sompasen luontopolun ja Sompasen
riistapolun sekä Pieskän näköalapolun..
Lehdessä kerrottiin myös, kuinka pääministeri Esko Aho vieraili Miekojärvellä kesällä 1993.
Miekojärven veneseura kävi laivaristeilyllä ja vierailulla
Visulahdessa.
Haastattelussa oli myös Jari Isometsä, Miekojärven kävijä
hänkin.

telemassa saunaa
Ilkka Koskela sekä Jukka ja Timo Sirkkala esittelivät
kuinka he rakensivat uisteluveneen.
Vetouistelun SM-kisoissa esiintyi muun muassa Eija Koriseva.
Kuhan istutuksia jatkettiin istuttamalla 40 000 yksivuotiasta
poikasta.

Vuonna 1995

Vuonna 1997

Metsähallitus osti Miekojärven urheilukalastuskeskuksen kiinteistön.
Veneseuran pilkkilpailut Pessalompolossa voitti yleisessä
sarjassa Kullervo Koivuranta. Nuortensarjan voiton vei Elisa
Mäkikyrö.
Piispa Olavi Rimpiläinen kävi nuotalla Miekojärvellä ja
Miekojärvi päätti anoa vetouistelun SM-kilpailuja.
Haastattelussa oli myös olympiavoittaja Eero Mäntyranta.
Kuhan istutukset alkoivat.

Esiteltiin uusi ravintoloitsija Sami Väisänen, joka vuokrasi
Urheilukalastuskeskuksen tilat.
Järvipelastusjaoksen puheenjohtaja Sauli Kuoppala esitteli
järvipelastukselle Etelä-Saimaan yhdistykseltä vapautuneen
Rib- pelastusveneen Vesseli.
Haastattelussa olivat vetouistelun suomenmestari 1996 Kari
”Kosto” Raatesalmi ja vaapuntekijä Reijo Kallunki.
Veneseura möi hirsisauna-arpoja toiminnan tukemiseksi.

Vuonna 1996
Jukka Sirkkala otti veneseuran vetovastuun ja siirtyi samalla
talkoilemaan Miekojärvi Uutisten päätoimittajana. Pääkirjoituksen aiheena oli Miekojärvelle myönnetty Vetouistelun SMkilpailu 21.–22.9.
Läänin pelastustarkastaja Rauno Vihriälä vieraili Sirkkakosken satamassa
Metsähallituksen organisaatio uudistui. Mauri Huuskon
työtä virkistyspalveluiden päällikkönä jatkoi Antti Prokkola.
Metsähallituksen käytännön työn johtajana toiminut Kyösti
Mäkikyrö kertoi, että Pieskän vuokrakämpälle ollaan suunnit-

Vuonna 1998
Vuoden 1998 numeron kannessa komeilivat Miekojärven mies
Ilmari Varonen ja 7,5 kilon taimen.
Miekojärvelle perustettiin veneseuraan liittyen Miekojärvi
Trolling Team.
Poikkinainti-vetouistelukilpailussa oli 20 000 markan palkinnot.

Vuonna 1999
Lehdessä esiteltiin Lanko-Pekan uusi kirja Minun Väylä.
Osmo Kuure täytti 50 vuotta.
Esittelyssä olivat Miekojärven Moinamajat.

Eräväärtit kävivät Suomenlahden uistelijoiden vieraana.
Metsähallituksen organisaatio muuttui. Ilmaispalvelujen eli
luontopalvelujen vastaavana aloitti Erkki Tuovinen Rovaniemeltä. Hän oli veneseuran vieraana keskustelemassa virkistyspalveluiden kehittämistarpeista.

Vuonna 2000
Pohdittiin kevätseminaarissa Lanko-Pekan johdolla meän
kielen selityksiä järvialueen oudoille nimille.
Matti Puumalainen kertoi mökkiläisen vuodesta.
Esittelyssä olivat Aimo Heinosen ja Jorma Ojanperän
ohjelmapalveluyritys Eräahjo sekä Wäylä-vaappu.

Vuonna 2001
Miekojärvi Uutisten kantena oli Tapani Rantalan taulu Orhinselänniemestä.
Olavi Koskela täytti 80 vuotta ja Miekojärven kuha seitsemän vuotta. Viisi vuotta sitten alkaneet kuhaistutukset antoivat
nyt ensimmäiset merkit.
Lehdessä esiteltiin Orheinselän upeat leveät pitkospuut,
joissa on otettu huomioon liikuntarajoitteiset kulkijat.
Karhumaan kaava-alueen venesatama valmistui ja Kuusiniemi sai sähköt.
Metsähallituksen organisaatio muuttui 1.6. alkaen. Lapin
kalastusasioista vastaavat jatkossa Tapani Partanen (LänsiLapin vedet) ja Jyrki Satta.
Ylitornion kunnanjohtaja Erkki Keski-Nisula toivotteli elämyksiä veneilykansalle.
Moinalahden leirikeskuksessa järjestettiin nuorten leirit
Veijo Pelkosen johdolla.
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Jussi ja
pilkkikuha 1 kg.

Ilkka ja hauki 12 kg.

Juho ja Taimen 5,4 kg.

Sirkkakosken satamassa järjestettiin Mökkihöperö-tapahtuma.
Työllistämistyönä pyöritettävä Kesäkahvila Kummeli avasi
ovensa.
Kalataloussuunnittelija Tapani Partanen totesi, että taimenen
istutukset ovat olleet jäissä yhdeksän vuotta. Lupien myyntimäärät valtion vesille myytiin vuonna 2005 lähes 300 verkkolupaa ja 30 nuottalupaa.
Kalastajat osallistuivat kurssille. Tornionlaakson Kehitys Oy
tuotti Sirkkakosken satamaan Lokan ammattikalastajia esittelemään filerointi- ja perkkuukoneita. Esittelyssä oli myös nahoituskone.

Vuonna 2007
Suomen Meripelastusseuran toimitusjohtaja Kyösti Vesterinen
vieraili Miekojärvellä.
Villi Pohjola näkyi Miekojärvellä.
Työllisyysvarat olivat tärkeitä Metsähallituksen luontopalveluille. Mustalahden laavulle saatiin uusi sijoituspaikka.
Kummelista sai lauantaisin saaristolaisleipää. Siellä järjestettiin myös Poikkinainti-vetouistelun 20-vuotisjuhlanäyttely.
Lehdessä kerrottin myös, miten Miekojärvellä kalastettiin
1800-luvulla.
Sirkkakosken kalasatamahallin kunnostushanke odotti päätöksiä.
Kymmenen vuorokauden uistelumaraton uisteltiin 28.6.–8.7.
Jupolla järjestettiin jälleen metsästysammunnan SM-kisa.

Vuonna 2008
Vuonna 2002
Kansikuvaan pääsivät Arto Ylisirkka ja 4,9 kilon taimen.
Ulla-Maija Kaltiokumpu Metsähallituksen Laatumaasta
vastasi Karhumaan kaava-alueen mökkitonttien vuokrauksesta
ja myynnistä.
Pellon maaseutunäyttelyssä oli teemana Perinteestä tulevaisuuteen.
Lapin partiolaisten suurleiri järjestettiin Miekojärvellä. Järvipelastus oli mukana turvaamassa kanoottimelontaa järvellä
yhdessä Ylitornion VPK:n kanssa.
Kalastusmestari Tapani Partanen Metsähallituksesta
toivoi,että kuhaa ei pyydettäisi liian pienenä, ja että nyt hyvin
onnistunutta kuhaistutusta jatketaan. Järveen päätyi 20 000
kesänvanhaa poikasta.
Vuodesta 1979 Pellon seurakunnan Moinalahden leirikeskusta emännöinyt Leena Sirkkala jäi eläkkeelle.

Vuonna 2003
Pessalompolossa järjestettiin metsästysammunnan SM-kisa.
Jarmo Mäkinen ilmoitti, että merenkulkulaitos on ulkoistanut karttatoiminnot ja WSOY vastaa jatkossa karttojen tekemisestä.. Suunnittelusta vastaa edelleen merenkulkulaitos.
Lohijärven Kuohu vietti 90-vuotissynttäreitään.
Meripelastusseuran toiminnanjohtaja Raimo Tiilikainen vieraili Miekojärvellä ja pääsi seuraamaan järvipelastuksen toimintaa, kun Miekojärvellä oli käynnissä hukkuneen etsintä.
Esittelyssä oli Miekojärven ympäriajo testiajajinaan Mervi
Saukkoriipi ja Lea Pirttilä.
Moinalahden leirikeskus sai Pellon seurakunnan ja Ympäristökeskuksen yhteistyöhankkeena Tuomaan kappelin.

Kannessa olivat Jouni Juuso ja 3,3-kiloinen taimen.

Vuonna 2004
Metsähallituksen Mäntylaen kämpästä tehtiin vuokrasopimus.
Miekojärven veneseura hallinoi jatkossa Mäntylaen koulutus-ja
virkistyskeskusta.
Urheilukalastuskeskuksen uudet yrittäjät esiteltiin ja Miekopirtti Miramban piti avata ovensa. Valitettavasti ravintolaa ei
kuitenkaan koskaan avattu lupaongelmien vuoksi.
Veneseura ja järvipelastus neuvottelivat Meripelastusseuran
toimitusjohtaja Kyösti Vesterisen kanssa uuden käytetyn aluksen saamiseksi Miekojärvelle. Ilkka Koskela kävi tutustumassa
alukseen toukokuussa.
Kannessa Seppo Joona ja 3,2 kilon taimen.

Vuonna 2005
Esittelyssä olivat katiskapyynnin MM-kisat Miekojärvellä.
Mukana oli myös historiaa 40 vuoden takaa: Länsirajan juttu
vuodelta 1965. Kysymys oli tietysti lohesta.
Mäntylaen palvelut paranivat. Kesällä 2004 aloitettu sähköistys valmistui.
Esittelyssä olivat Pieskänsalmen kalakentät ja kalaisa menneisyys.
Karhumaan kaava-alueella tehtiin maisemointitöitä ja urheilukeskuksen kiinteistölle satamaan haettiin uutta vuokralaista.

Vuonna 2006
Torniolais-miekojärveläinen Mikko Salmi luovutti veneseuran
järvipelastuspelastajille arvokkaan paukkuliivin.
Esittelyssä oli Arvi Salmi, todellinen Pelle Peloton.

Kannessa Veli Koivuranta, Jari Koski, Marko Dahlgren sekä
12,115 kilon hauki.
Pellossa järjestettiin maaseutunäyttely, pohjoisen suurtapahtuma.
Venerekisteri muuttui, ja esittelyssä olvat veneen hankinta ja
veneilyn aloittaminen.
Jaakko Heiskari kokosi Kaaraneskosken masuunin rikkaan
historian kirjaksi:
Lehdessä esiteltiin RKTL:n edelliskesänä Miekojärvellä suorittaman koekalastuksen tulokset.
Petri Muje kertoi, kuinka kalasta saadaan terveyttä ja
makuelämyksiä – oikeaa käsittelyä unohtamatta.
Raakkuselvitys Miekojärveen laskevista joita tehtiin 2007 ja
työtä suojelun puolesta olisi tehtävä.

Vuonna 2009
Vuonna 2009 lehdessä kerrottiin, että Ympäristökeskus syvyyskartoittaa Suomen kaikki yli 50 hehtaarin suuruiset vedet vuoteen 2020 mennessä.
Urheilukalastuskeskus sai uuden isännän. Metsähallitus myi
kiinteistön rovaniemeläis-pellolaiselle Pekka Kilpeläiselle.
Yritys kulkee nykyään Miekojärvi Resort -nimisenä vieras- ja
kokoustalona.
Miekojärven Länsipuolen tien peruskunnostus käynnistyi ja
Miekojärvi tuli osaksi kansainvälistä Tornionjoen vesistöaluetta.
Miekojärven II uistelumaratonin tuloksissa merkkien ykköseksi nousi Jesse, yksittäinen uistin Karikko.
Esittelyssä olvat muikku ja jokirapu.
Lapin partiolaiset ja Kalatalouskeskus järjestävät partiokalakoulutuksen.
Aukeaman kuvat Jouko Sirkkala
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Miekojärvi Uutiset 25 vuotta

Kuva Jouko Sirkkala

Haavhiin jäähneet...

Vuonna 2010

Vuonna 2012

Miekojärven Veneseura juhli 20-vuotistaipalettaan.
Pellon kunnanjohtaja Tapani Melaluoto
totesi Miekojärven olevan upea järvi ja suuri
mahdollisuus.:
Heat-it tuki järvipelastustoimintaa lahjoittamalla kaksi hypotermiaviittaa ja kolme Hiitti
1000 lämpöpakkausta.
Sirkkakosken kylä valmistautui kyläjuhlaan.
Jouko Vahtola kertoi Tengeliön vesistön
eräoikeuksista ja kalakentistä.
Jutunaiheita olivat myös veneilyuutuudet ja
miten suojaat veneesi.
Tapani Partanen iloitsi virkistyskalastuslupien myynnin kasvusta. Kun huippuvuotena
1991 Miekojärveen istutettiin 35 000 taimenta,
myytiin yli tuhat virkistyskalastuslupaa. Taimenten istutukset katkesivat käytännössä
yhdeksäksi vuodeksi ja vastaavasti virkistyskalastuslupien myynti romahti.
– Virkistyskalastuslupien myynti kääntyi
ensimmäisen kerran nousuun. Vuonna 2009
myytiin 129 virkistyskalastuslupaa ja 244
verkkolupaa sekä lähes 40 vuosittaista nuottalupaa. Saaliskuhina on saatu jopa 4,3 kilon
kaloja, Tapani Partanen totesi.
Vetouistelukilpailut palasivat Miekojärvelle
tauon jälkeen – Miekojärven kuhakunkku.

Miekojärven ansiokalastusta kehitettiin.
Ohjaksissa olivat ansiokalastushankeen vetäjä
Petri Muje ja Tornionlaakson yrityspalvelun
yritysneuvoja Toni Kraatari.
Tengeliön vesistön kunnostustoimenpiteitä
selvitettiin. Ely-keskus selvitti kunnostustoimenpiteitä, kalastusta ja säännöstelyn vaikutuksia vesistön tilaan.
Pieskänjupukan näköalapolku sai uudet pitkospuut.
Vapepa järjesti Miekojärvellä koulutuksen ja
etsintäharjoituksen.
Lapin Ely-keskus tilasi Lapin vesitutkimukselta kalastotutkimuksen Miekojärveen laskevista Alposjoesta ja Luomalanjoesta, joissa
tehtiin sähkökalastus kesällä 2011. Taimenenpoikasten lisäksi tutkimuksessa löytyi yksi erikoisimmista kalalajeista, kivisimppu, joka oli
uusi laji Miekojärvellä.

Vuonna 2011
Lehdessä kerrottiin veneseuran ja järvipelastuksen yhteisestä hälytystehtävästä Orhinselänniemessä 19.7.2010.
Tv-kokki Tero Mäntykangas antoi lukijoille ruokavinkin: Napapiirin kuhaa.
Yamarin Cross pääsi testivoittoon.
Miekojärven nuottapaikkojen ennallistamistyöt aloitettiin. Sirkan osakaskunnan ja ammattikalastajien aloite nuottapaikkojen raivaamisesta valtion vesillä lähti käyntiin. Samalla kun
apajapaikat raivataan ne merkitään valkoisin
poolein ja opaskyltein.
Esittelyssä oli Mökile Pelhoon -hanke, jonka
projektivetäjä oli Tanja Mänty.
RKTL:n mukaan muikkukannat olivat vahvoja varsinkin pohjoisessa.
Yrjö Rautio pakinoi aiheesta Kuhat palaavat.

✒
Tiesitkö?
Kesällä 2014 ollut pitkä hellejakso ja Miekojärven poikkeuksellisen lämmin vesi vaikutti myös kaloihin. Keväällä
kuoriutuneitten muikunpoikasten eli hutun kasvu katkesi heinäkuussa. Muikku jäi
tavallista pienemmmäksi. Nyt
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jännätään kevään ja kesän
2015 vedenlämpöjä ja kuinka
muikku ehtii kasvaa kesän
aikana.
Toukokuussa olivat metriset suurhauet muutenkin liikkeellä. Pietarinverkosta Korvasenselältä nousi kolmena
päivänä 21.–23.5. peräkkäin
8,7 kilon, 9,1 kilon ja 7.9
kilon haukimammat (kutu jo
ohi). Mukana verkoilla Jouko
ja Jukka Sirkkala ja Ilkka
Koskela.
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PASSIKUVAT
Nyt meiltä!
Toimisto avoinna
ma-to klo 10-15
pe 10-14

Alkkulanraitti 48 • Ylitornio • 0207 433 210

Vuonna 2013
Esittelyssä oli Yngve Eeron aurinkokennovene.
Kalapöytään kaivattiin villiä kalaa.
Metsähallituksen luvanmyynti kehitty Miekojärvellä. Vuonna 2012 myytiin 229 verkkolupaa, 30 nuottalupaa ammatti-ja ansiokalastajille sekä 206 virkistyskalastuslupaa.
Buster mini kulki bensiinillä.
Lohijärven Kuohu vietti 100-vuotisjuhlaansa ja Pessalompolossa jyrähtivät kahdennettoista SM-kisat.

MEILLÄ ON TORNIONLAAKSON
TOISEKSI SUURIN KIRJAKAUPPA!
Esimerkkejä valikoimastamme:

Vuonna 2014
Pelastusvene Tiirapaasin kunnostus oli loppusuoralla.
Lehdessä uutisoitiin myös, että Sirkkakosken satama saa vesiliikennemerkit.
Pellossa järjestettiin Pellon Korjuu -maaseutunäyttely.
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu kaipasi lisää
vapaaehtoisia.
Metsähallituksen kuhatutkimuksessa selvisi,
että 58 prosenttia koekalastuksessa saaduista
kaloista on järven omaa kantaa. Vuoden 2013
kaloista ei ole saatu vielä tietoa.
Pellon seurakunta päätti luopua Moinalahden leirikeskuksesta ja Tuomaan kappelista.
Uusi omistaja on Martti Kovalainen.
Sirkkakosken kalasatamahalli odottaa rahoituspäätöstä.

Unto Matinlompolon suositut tarinakokoelmat.
Iltatulien tarinoita ja Maan ja taihvaan välilä myös
Tapani Kauppisen lukemina äänikirjoina.

Veikko Mäkisen vahvat romaanit
kertovat entisajan elämästä
Ylitornion maisemissa.

Kymmenosaiseksi suunnitellun
sukukirjasarjan kaksi ensimmäistä osaa. Ja lisää on tulossa.

itse
Sulo Saukkoriipin hieno trilogia tornionlaaksolaisen kylän ihmisistä ja elämästä ennen ja nyt.

1950-luvun
Kolaria pienen
tytön silmin.

Kuva Jukka Sirkkala

Meän Tornionlaakso / Tornionlaakson Kustannus Oy
Alkkulanraitti 48, 95600 YLITORNIO
020 743 3210
ylitornio@tornionlaakso.net
www.tornionlaakso.net

•

✒ Miekojärven perinteiset
sataman kalamarkkinat pidetään sataman remontin valmistumisen yhteydessä syyskuussa. Tuoretta Miekojärven
kalaa saatavilla päivittäin!
Palvelemme Sirkkakoskella
väistötiloista kesä-elokuun.
Soittele niin kuulet päivän
saaliin, terveisin Jukka,
Jouko, Ilkka, Erkki ja Jussi.
Pessalompolon kylätalon
kesäkahvila palvelee la–su
klo 14–19

Romaani
1520-luvun
Ruotsi-Suomesta.

91-vuotiaan Niilo
Alanivan värikkäät
sotamuistelukset.

Lisää kirjoja ja myös paikallisista tuotantoa olevia äänilevyjä Meän Verkkokaupassa. Linkki osoitteessa tornionlaakso.net. Verkkokaupan valikoima
täydentyy kesäkuun aikana. Verkkokaupasta voi ostaa myös osamaksulla.
Kirjoja voi tilata myös osoitteesta ylitornio@tornionlaakso.net, alla olevasta puhelinnumerosta ja tietenkin ostaa suoraan yhtiön Ylitorniolla sijaitsevalta toimistolta.

Kevään 2015 erikoisvieraat
mandariinisorsat Sirkkakoskella.
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Lähin lehtesi Tornionlaaksossa
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Sirkkakosken kalasatamahallin
uudistamisremontti käynnissä
Miekojärven pohjoispäässä
sijaitseva Pellon kunnan
omistama Sirkkakosken veneja kalasataman kalankäsittelyhalli uudistetaan nykyaikaisen EU-lainsäädännön vaatimusten mukaiseksi.

kojärven ammattikalastajat
olivat toiveikkaina, että hankkeen yhteyteen olisi saatu
myös erittäin tarpeelliset pyydyksien varastotilojen laajennus, mutta ne jäävät nyt toteutumatta. Satamahallin pitäisi
valmistua elokuun loppuun
mennessä.

Uudistaminen
tarpeeseen
Sirkkakosken kalasatama ja
kalasatamahallin ensimmäinen osa (72 m2) valmistui
vuonna 1987. Pian tilat todettiin liian pieniksi ja satamahallia laajennettiin vuonna
1990 (115 m2). Vuoden 1990
remontin yhteydessä satamaan saatiin lisää kelluvia
venepaikkoja, aallonmurtajia
pidennettiin ja saatiin purkauslaituri kalastajille.

Työtä paikkakunnalle
Paikkakunnalle saadaan työtä
jo rakentamisvaiheessa – EU
investoi kestävään kalatalouteen
4.5 2015 käynnistyneen

Venesatama käytössä
koko kesän

Kuva Jukka Sirkkala
peruskunnostushankkeen
kustannusarvio noin 340 000
euroa, josta EU:n rahoitusosuus (EKTR) on 36, kansallisen rahoituksen 54 ja Pellon
kunnan kymmenen prosenttia.
Kalasatamahallin rakennusurakasta vastaavat LänsiLapin Maalauspalvelu Oy,

sähköurakointi Sähköasennus
K. Kivilompolo Oy ja LVIurakasta Meri-Lapin Putki
Oy.

Mitä tehdään
Satamahallissa uusitaan käytännössä kaikki pintamateriaalit ja kylmälaitteet. Lisäksi

satamahalli saa ajanmukaiset
kalankäsittelykalusteet. Hallissa tehdään tilamuutoksia
ja henkilökunta saa pukuhuoneet. Verkkojen käsittelytilat
ja pakkaamo ovat tulevaisuudessa omissa tiloissaan.
Hankkeen alullepanijat
Sirkan Osakaskunta ja Mie-

Huolimatta kalasatamahallin
remontista sataman venepaikat ja veneenlaskuluiska ovat
normalisti käytössä. Niitä
voi edelleen vuokrata, rakennusmestari Pekka Tuomas
Pellon kunnasta varmistaa.
Tekninen toimisto palvelee
koko kesän ja henkilökunta
on tavoitettavissa ainakin
puhelimitse.
Ammattikalastajat työskentelevät remontin ajan väistötiloissa Sirkkakoskella, mutta
heidät tapaa päivittäin myös
satamassa.

Pellon kunta
tukee ammatti- ja
ansiokalastusta
Pellon kunta liittyi vuodenvaihteessa mukaan Lapin
kalatalouden toimintaryhmään. Ryhmää hallinnoi Pohjoisimman Lapin Leader ry.
Tämä tarkoittanee sitä, että
Pellossa ja Miekojärvellä
kehitetään jatkossa elinkeinokalataloutta, kalanjalostusta ja
vesiviljelyä.
Sataman uudistaminen tuo
mukanaan myös tarpeen niin
hygenia-kuin omavalvontakoulutukseen. Tavoitteena
on, että Sirkkakosken kalasatamalle haetaan myös laitostunnus, joka helpottaa kalan
markkinointia. Tuoreelle,
paikalliselle, Lapin puhtaista
vesistä pyydetylle järvikalalle
on selvästi kysyntää.

Miekojärvi hurjan jäidenlähdön näyttämönä
Poikkeuksellisen korkea
tulva ja pohjoismyrsky saivat
vahvat jäämassat liikkeelle,
eikä luontoäidin kädenjälki
ollut tällä kertaa kaunista katseltavaa. Miekojärven keskiosien veneturvallisuuslaitteet,
veneilijöiden suosimat rantautumislaiturit sekä Metsähallituksen luontopalveluiden
laavut ja pitkospuut saivat
kaikki enemmän tai vähemmän osumia.
Todelliset tuhot tulevat
esiin kun vielä toukokuun
lopulla nousussa oleva tulva
laskee ja päästään tarkastelemaan rakenteita normaalin
kesäveden aikaan. Miekojärvelle vuosina 1992–93
rakennettujen veneilyreittien
osalta suurimmat tuhot ovat
tulleet kiinteiden turvalaitteiden eli kummeleiden osalle.
Honkasaaren, Koivusaaren
ja Sojosenniemen kummelit
ovat pahasti vaurioituneet.
Polarväylän alustavan tarkastuksen mukaan kelluvat laitteet eli viitat olisivat säilyneet
paikallaan.
Ympäristökeskuksen
rakentamat yli 20 vuotta
veneilijöitä palvelleet suositut
kelluvat rantautumislaiturit
ovat myös liikkuneet jäämassojen voimasta. Merkittävimmät tuhot ovat tulleet suurimman laiturin eli Orhinselän
hiekkasärkän osalle.

Vahinkoja laitureille
Satamien ja rantautumislaitureiden sekä veneilyreittien
ylläpidosta vastaavat Pellon
ja Ylitornion kunnat. Valtio
omistaa yli 80 prosenttia
Miekojärven vesistä. Metsähallitus myy valtaosan alueen

Honkasaaren T-kummeli,
Koivusaaren K-kummeli,
Sojosenniemen
L-kummeli ja Kalliosaaren
I-kummeli kärsivät
pahimmat vauriot.
Orhinselänniemen laituri
vaurioitui myös.
PolarVäylän korjauslautta
tulee olemaan kovassa
käytössä.

– Tämän jälkeen päätämme
rakenteisiin tarvittavista toimenpiteistä. Joudumme tasapainottelemaan vanhenevien
rakenteiden korjaamisen ja
vähenevien resussien kanssa.
Mietimme tarkkaan jokaisen
kohteen käyttöastetta ja järkevää käyttötarkoitusta.
Hely Juntunen kiittelee
veneseuran väkeä, että se
kantaa huolta hienoista kohteista ja niiden rakenteista.
Myös Luontopalvelut yrittää
pitää niistä huolta.
Tulvakuvat Ilkka Koskela
kalastusluvista. Sillä on myös
Pohjoisella Miekojärvellä
Karhumaan ja Eteläisellä
Vuononrovan kaava-alue.
Metsähallituksen Luontopalvelut vastaa Miekojärvellä
olevista veneilijöiden ja retkeilijöiden sekä kalastajien
suosimista retkeilyrakenteista
(kodat, laavut, tulipaikat, pitkospuut ja näköalapaikat).
Keväinen jäidenlähtö on
rikkonut ja irroitellut myös
muun muassa Erä-Lehdessä

Suomen kauneimmaksi luonnonhiekkarannaksi valitun
Orhinselän hiekkasärkän
esteettömät rakenteet laiturien
menoreitille. Nämä levennetyt pitkospuut on tehty palvelemaan pyörätuolilla ja lastenrattailla liikkuvia asiakkaita.
Metsähallituksen puistonjohtaja Hely Juntunen
kertoo, että Miekojärven
huoltoasioista vastaava Aimo
Sirkka käy tarkastamassa
rakenteet kun tulva laskee.

Kuva Jukka Sirkkala

Haasteita veneilijöille
Kesän aikana selviää, kuinka
paljon rakenteita ehditään
korjata ja laittaa kuntoon.
Touko–kesäkuun korkea tulva
hidastaa töiden aloittamista.
Veneilijöiden varauduttava
liikkumaan erityisellä huolellisuudella venereiteillä tulevana kesänä.
Kuntien tekniset toimistot
päättävät jäänlähdön tuhojen
korjuuaikatauluista. Tulva on
irroittanut järvelle monenlaista ylimääräistä, joten varovaisuus on tarpeen.
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Kaikkea
kotiin...
• Alkkulanraitti 75 • 95600 Ylitornio • 040-5689145
• Avoinna: ma-pe 9.00–18.00 • la 9.00–14.00

✒ Metsähallituksen kalastuslupien myynti ja tiedotus
on siirtynyt uudelle sivustolle
Eräluvat.fi.
✒ Muistathan merkitä mökkisi osoitteen = numeron
selvästi näkyviin mökkitiesi
päähän. Vain näin palo-ja
pelastusviranomaiset osaavat
paikalle ajoissa.
✒ Vesistössä, jossa voi olla
vesiliikennettä, merkkilipun
on oltava 1,2 metriä korkeassa
salossa. Merkistä tulee löytyä
muun muassa kalastajan yhteystiedot ja heijastin. Merkintöjen vähimmäisvaatimukset
on kirjattu kalastusasetuksen
16 §:ään.

MAEST
RON
REILUU
STAKU
U:
Ei sitov
määrä ia
aik
sopimu aisksia!

Testaa netissä, millainen Maestro sinulle sopii!

www.viihdevayla.fi

TAUSTAMUSIIKKI – KARAOKE – ÄÄNENTOISTO
Juuri niin kuin haluat.

p. 029 1234 121 | info@viihdevayla.fi | www.viihdevayla.fi

Polarväylä
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✒ Veneseuran trolling team
eli vetouistelun harrastajat
tempaisivat Kuhakunkkuvetouistelukilpailussa. Kilpailijoiden lahjoittamat kalat
pestiin ja laatikoitiin ja myytiin kalatukkuun.
Saaduilla tuloilla oltiin
veneseuran puolelta jälleen
mukana Miekojärven taimenen palautusprojektissa.

✒ Järvialueen yrittäjä: Pellossa yrityspalvelua ja markkinointia hoitaa Pellon Kehitys Oy. Neuvontapalvelu on
maksutonta.
Ylitorniolla elinkeinoasioita hoitaa Ylitornion Yrityspalvelu. Se pyrkii osaltaan
parantamaan yritystoiminnan

Vapepa-harjoitus Miekojärvellä 31.7.-1.8.
Vapepan hälytysryhmiä on
melkein jokaisessa Lapin
kunnassa avustamassa viranomaisia erilaisissa tehtävissä.
Pääosin tehtävät ovat etsintöjä.
Lapissa on 13 paikallistoimikuntaa, 61 hälytysryhmää
ja 650 vapaaehtoista.
Miekojärven veneseura
ja järvipelastus on mukana
Vapepan toiminnassa.

Vapepan Pellon ja Ylitornion
paikallistoimikunnat ja Miekojärven veneseuran järvipelastus järjestävät etsintäkoulutuksen ja harjoituksen Mäntylaen koulutuskeskuksessa.
Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita koulutukseen ja harjoitukseen.
Koulutuksessa käydään
perjantai-iltana kello 17
alkaen läpi hypotermia ja reittietsintä. Lentopelastuksesta

on paikalla Sippo Nevalainen, joka kertoo etsintämenetelmistä, MSO:sta ja profiloinnista.
Lauantaina ohjelmassa on
etsintäharjoitus, joka päättyy
yhteiseen ruokailuun kello 15.
Mäntylaessa on majoitustiloja 24 hengelle. Harjoitukseen on syytä varautua
säänmukaisella vaatetuksella,
veneilyliiveillä ja hyvillä,
maastoonsopivilla jalkineilla.

Miekojärven Resort

Ilm. 20.7.2015 mennessä.
Lisätietoja: Pentti Parkkila
p. 0400 858 835, pprr@hotmail.fi
Jukka Sirkkala p. 0400
228590
Ilkka Koskela p. 0400
393215

Miekojärven Resort
Pientie 3, 95780 SIRKKAKOSKI
+358 (0) 40 576 0579
+358 (0) 40 558 4850

• veneväylien tarkistustyöt
• veneturvallisuuslaitteiden
kunnostukset
• satamien ja laitureiden huollot
• sukellustyöt
• moottorikelkkareittien kunnostus

0400 393 215
0400 228 590

•

✒ Vetouistelun Motonet-Cup
käydään nykymuotoisena
ensimmäistä kertaa: osakilpailut:
Portimo 7.6. klo 11–16
Karunki 13.6. klo 10–18
Vietonen 11.7. klo 12–20
Miekojärvi Kuhakunkku
25.7. klo 12–19
lisätietoja www.motenetcup.fi

Vesirakentamista Lapin sisävesillä
vuodesta 2003.

Olemme mukana tukemassa
järvipelastustyötä

•

toimintaedellytyksiä Ylitorniolla.

Tiesitkö...

Museotie 33, 95700 PELLO
Puh: 040 582 2429 • Fax: 016 587 152
www.ruskalinna.fi
info@ruskalinna.fi
Varaukset puhelimitse klo 10.00–21.00.

•

Keskus tarjoaa upeat
lomanviettomahdollisuudet
perheellesi tai yritysasiakkaillesi.
Se on mainio erilaisten
tilaisuuksien viettopaikka.

Järjestätkö kursseja tai kokouksia?
Tuo asiakkaasi omaksumaan asioita
intiimiin ja rauhalliseen ympäristöön.
Kokousvieraita varten olemme varautuneet erilaisilla kokousteknisillä laitteilla.
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Metsähallituksen kuulumisia
Kalastuslupien
myyntiuudistus
Lapin pyydyslupa-alueet
muuttuivat vuonna 2015 pääsääntöisesti kuntakohtaisiksi.
Tälle vuodelle Miekojärvi
kuuluu Pello–Ylitornio-pyydyslupa-alueeseen (vuonna
2014 py-alue oli Mieko–
Raanu–Vietonen). Py-lupaalueiden muutos on tehty
kalastajien toiveesta, ovathan
kuntien rajat kuitenkin kansalaisiin nähden selvempiä kuin
kalastusalueiden rajat.
Metsähallituksen kalastuslupien myyntijärjestelmä sekä
eräluvat.fi-verkkokauppa
uudistuivat toukokuussa
2015.
Vuoden alussa kalastuksenhoitomaksujen sekä kalastusläänikohtaisten viehekalastus-

maksujen keräämistehtävä
siirtyi MMM:ltä Metsähallituksen tehtäväksi. Metsähallitus tulouttaa kyseiset tulot
suoraan MMM:lle ja varojen
käytöstä vastaa MMM.
Kalastuksenvalvonnassa tullaan kiinnittämään erityistä
huomiota pyydysten merkintään. Puutteellisesti merkityistä pyydyksistä ei enää
välttämättä selviä pelkällä
huomautuksella.

Miekojärven
virkistyskalastusluvan
myynti edelleen
kasvussa
Vi r k i s t y s k a l a s t u s l u v a n
myynti on hurjassa nousussa.
Vuonna 2013 myytiin 247
lupaa ja vuonna 2014 jo 434.
Metsähallituksen luontopalvelujen kalastusasioista

vastaava suunnittelija Jyrki
Satta arvelee, että suurin syy
lupamäärän nousuun ovat
hyvät kuhasaaliit.
Ammatti- ja ansiokalastajien luvanmyynti noudattelee
edellisvuoden tasoa.
Valtionvesille myytiin 22
nuotta- ja rysälupaa ammattija kotitarvekalastukseen. Pyydyslupia (lähinnä verkkoja)
myytiin noin 270, mutta on
huomioitava, että py-luvat
ovat voimassa pääosissa
Pello–Ylitornion verkkovesialueilla. Pääpaino tosin 2014
kyselyn mukaan on Miekojärvellä.

Metsähallitus hoitaa
valtion vesiä ja
myöntää kalastuslupia
Kalastusasiat ovat Metsähallituksen viranomaistehtäviä,

joista vastaa luontopalvelujen
erähenkilöstö erätalouspäällikön johdolla.
Viehe- ja perhokalastajat
voivat hankkia virkistyskalastusluvan jollekin 54 erityiskohteesta. Kaikilla muilla
vesillä muutamaa poikkeusta
lukuun ottamatta he voivat
kalastaa koko maan kattavalla
vieheluvalla.
Verkolla ja katiskalla kalastavat voivat hankkia pyydysluvan. Valtion vedet on jaettu
52 pyydyslupa-alueeseen,
joissa on yhteensä jopa 2000
vesialuetta.
Lupatulot käytetään kalavesien hoitoon. Kun luparahoista on vähennetty kulut,
loppu menee lyhentämättömänä kalojen hyväksi.

Pello mukana Lapin
kalatalouden toimintaryhmässä
Pellon, Inarin, Sodankylän ja
Kemijärven kuntien alueella
toimiva Lapin kalatalouden
toimintaryhmä aloitti toimintansa alkukesällä 2015, kun
maa- ja metsätalousministeriö
myönsi ryhmälle rahoituksen
alueensa kalatalouden kehittämiseen.
Lapin ryhmä on jatkoa vuosina 2008–2015 toimineelle
Pohjois- ja Itä-Lapin kalatalousryhmälle, jossa Pello ei
vielä ollut mukana. Ryhmää
hallinnoi Pohjoisimman
Lapin Leader ry., jonka kotisivuilla (www.pll.fi) on tietoa
myös kalaryhmästä.
Kalatalouden toimintaryhmien tehtävä on kehittää
alueensa elinkeinokalataloutta eli kaupallista kalastusta,
kalanjalostusta ja vesiviljelyä.
Työ perustuu MMM:n hyväksymiin ryhmien kehittämisstrategioihin. Lapin ryhmän
strategian päätavoitteita ovat
kalatalouselinkeinon kannattavuuden parantaminen ja jatkuvuuden turvaaminen sekä
kalavarojen täysimääräinen ja
kestävä hyödyntäminen.
Erityistavoitteita ovat:
• Yhteistyön vahvistaminen
hankinnoissa, pyynti- ja käsittelymenetelmien kehittämisessä ja markkinoinnissa
• Infrastruktuurin, kuten
kalasatamien kehittäminen ja
pitäminen muuttuvan lainsäädännön vaatimusten mukaisena
• Uusien kalastajien saaminen elinkeinoon
• Elinkeinon osaamisen
tason parantaminen yritystaloudessa, tuotantomenetelmissä ja liitännäiselinkeinoissa.
Kalatalouden toimintaryhmät noudattavat samaa pää-

tekstipainatuksella,
musta, koot: SX-XL

10
€/kpl
(min 10 kpl)

Meiltä myös
4-väripainatukset

Miekojärven
MoinaMajat
95780 Sirkkakoski
Puh. 016-581 724,
0400-299 893

0400 873 487
markkubergman.fi

www.moinamajat.net

moinamajat@hotmail.com

Kirjaa
saa vielä
Lanko-Pekalta,
Pessalompolon
kylätalolta ja
Lohijärven
kaupalta.

PIMENTÄVÄT RULLAVERHOT
Leveydet: 70, 100, 120,
140, 160, 180 ja 200 cm

Alk.

19,50

Suljettu kesälauantaisin 27.6.–1.8.
Ma–Pe 10–17, La 10–14 P. (016) 512 003 www.pellonhuonekalu.fi

Markus Krunegård
Pyreväpuistossa
torstaina
18.6.
klo 19.
Lokan kurssilla aiheena oli mm. kalastus ja matkailu.
periaatetta kuin LEADERryhmätkin: aloitteen ryhmien
rahoittamiin hankkeisiin pitää
tulla kentältä, elinkeinon harjoittajilta itseltään. Ryhmät
avustavat ideoiden muokkaamisessa rahoituskelpoisiksi
hankkeiksi.
Mitä tämä käytännössä tarkoittaa ammattikalastajan tai
sellaiseksi aikovan kannalta?
Lapin ryhmälle on myönnetty Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR)
875 000 euroa käytettäväksi
hankkeisiin, jotka tukevat
alueen kalataloutta ja sopivat EMKR:n sääntöihin ja
ryhmän kehittämisstrategiaan. Näillä varoilla ryhmä
pyrkii rahoittamaan pääasiassa kehittämis- ja koulutushankkeita.
Esimerkiksi Pohjois- ja
Itä-Lapin kalatalousryhmä
rahoitti avoperärysien eli
loukkujen rakentamisen,

kalastusmatkailun ja laitoshyväksyntää hakevien kalahallien omavalvonnan koulutushankkeita sekä hankkeita,
joilla haettiin käyttöä vähäarvoiselle kalalle.
Lisäksi ryhmä avustaa
kalastajia, kuntia ja muita
toimijoita saamaan rahoitusta
muista lähteistä hankkeille,
joita ryhmä ei voi rahoittaa
itse: Pohjois- ja Itä-Lapin
kalatalousryhmä avusti 16
kalastajaa ja Inarin kuntaa
saamaan EU-tuet investoinneille, joiden yhteissumma
oli 446 000 euroa. Ryhmän
toiminta-alueella kalastaja
voi saada EMKR-tukea myös
kalastusmatkailuun liittyviin
investointeihin.
Ryhmä auttaa kalastajia
kaikenlaisessa paperisodassa,
kuten hakemusten teossa ja
ammattikalastajaksi rekisteröitymisessä. Neuvonta on
maksutonta. Kalastajien osaa-

mista voidaan parantaa paitsi
koulutushankkeilla, myös järjestämällä opintomatkoja.
Kalatalouden toimintaryhmän käytännön töistä
huolehtii koordinaatiohanke,
jonka työntekijä on Markku
Ahonen. Hanketta johtaa
ohjausryhmä, jossa Pellon
kuntaa edustavat Ilkka Koskela ja kalastaja Jouko Sirkkala.
Mikäli suunnittelet ammattimaiseksi kalastajaksi ryhtymistä tai kalastusyritystäsi kehittävää investointia,
sinulla on hyvä idea kehittämis- tai koulutushankkeeksi
tai kalatalouselinkeinoon liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä
edellä mainittuihin henkilöihin. Katsotaan yhdessä, miten
asioita saadaan eteenpäin.
Markku Ahonen

Lapin kalatalouden
toimintaryhmä
markku.ahonen@pll.fi

Jenni Vartiainen
Pyrevä-puistossa
su 2.8. klo 18
Myyntipaikat: Pello/Shoppeli, Ylitornio/Hallin Herkkupuoti, Kolari/Wood Jewel. Ennakko/Lipputoimisto

ROHKI-HALLISSA

ke 19.8.
Sami Hedberg
Ennakko/Lippu.fi

Tulossa 14.10.
Supernaiset
Tulossa 28.11.
Kari Tapion muistokonsertti
Tulossa helmikuussa
Marion Rung
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Kuntien tekniset toimistot palvelevat
veneilijöitä ja mökkirakentajia 2015
Pellon kunnan tekninen toimi
Teknisessä toimistossa on koko kesän ajan joku paikalla tai ainakin
puhelimella tavoitettavissa. Rakennuslupia ei käsitellä 6.7.– 9.8. 2015
välisenä aikana.
Pekka Tuomas, rakennusmestari 040 721 9496
Pekka.tuomas@pello.fi
venesatamat, kalasatama, vesihuolto
Tapio Linden vt.kunnaninsinööri 0400 358 584
Sirkkakosken kalasatamahalli käyttömaksut 1.1.2015
koko vuosi 1200 € • 3 kk 600 €
Venepaikkamaksut Sirkkakosken ja Karhumaan venesatamat
kelluva tai telaranta 64.52 €

Ylitornion kunnan teknisen toimiston yhteystiedot:
Jaako Jarmo, kunnaninsinööri
Heikkilä Lea, toimistosihteeri
Tammilehto Jussi-Pekka
rakennusmestari

040 584 4046
0400 220 340
0400 408 317

Rakennusvalvonnan päivystys puhelinnumero
on 040 583 4672,
kimmo.puttonen@rovaniemi.fi.
Vapaita venepaikkoja on Pessalompolon, Vietosen ja
Raanujärven satamissa, varaukset numerosta 0400 220 340.
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Napapiirin Kuhakunkku
Vetouistelukilpailu Miekojärvellä
la 25.7. klo 12-19
Kisakeskus:
Palkintoina:

Sirkkakosken vene- ja kalasatama
Rahapalkinnot; 1. 30% os.maksuista,
2. 20 %, 3. 10 %, 4. 5 %, 5. 40 €.

MOTONET-cup osakilpailu.

16

Kilpailukaloina: ahven kerroin 5 alamitta 28 cm,
hauki kerroin 1 alamitta 60,
taimen kerroin 5 alamitta 60,
kuha kerroin 3 alamitta 40.
Ilmoittautuminen: 40 €/ venekunta 20.7. mennessä
Pankkiyhteys:
FI85 553300 20003856
Lisätietoja:
Veli Koivuranta 050 377 9135,
Jukka Sirkkala 0400 228 590
Lisät. ja säännöt: www.miekojarvi.fi
Kaikkien osalllistuneiden kesken arvotaan arvokas tuotepalkinto.

Venekunnat, jotka
luovuttavat kalansa
jatkojalostettavaksi saavat
satamasta jäät kalojen
kylmäsäilytykseen.

Tuotto käytetään Miekojärven
taimenen istutusprojektiin
järj. Miekojärven Veneseura Trolling Team

Arto Ylisirkka on Miekojärven
Kalakuningas 2014
Arto Ylisirkka lähtee tulevaan kesään puolustavana ja
hallitsevana kalakuninkaana
miehistönään nykyään Miekojärvellä mökkeilevät Harri
ja Hannu Laukkanen. Tässä
venekunnassa on myös edellisien vuosien kuninkaita, joten
osaamista riittää, samoin
lukuisia Miekojärven vetouistelukilpailujien voittoja.
Arto on sirkkakoskelainen
taksiyrittäjä ja vetouistelun lisäksi innokas liikkuja.
Keväällä jäähiihto on yksi
hänen suosikkilajeistaan.
Tapasin Arton huhtikuussa
Moinalahdessa, ja hän oli
juuri käynyt kääntymässä
Pessalompolossa. Hiihtomittarissa oli jo lähes 40 kilomet-

Kuva Jouko Sirkkala
riä sille päivälle.
Keväällä Arto on nähty
kiertämässä Miekojärveä
maastopyörällä sen upeissa
maisemissa. Jos Arton mielestä alle 12 tunnin vetouistelureissu on melkein turhaa,

näyttävät häntä viehättävän
myös pitkäkestoiset liikuntaharrastukset. Veneseuran
Trolling Team onnittelee kalakuningasta.
Jukka Sirkkala

Kesäkalakisa 2015 ja 2000-luvun
Miekojärven suurkalat -rekisteri
Ilmoittaudu mukaan, seuraa tilastojamme
kotisivuiltamme
Kesäkalakisa on jo käynnissä. Jokaiselta
urheilukalastajalta noteerataan ilmoituksien
perusteella suurin Miekojärveltä saatu hauki,
kuha, taimen ja ahven kertoimilla.
Kisa päättyy syyskuussa ja parhaasta kalastajasta kruunataan kalakuningas 2014.

Kalakuningas saa kiertopalkinnon vuodeksi
ja vetouistelusetin palkinnoksi.
Saatuasi kalan punnitse, mittaa ja kuvaa se
ja lähetä tiedot saajasta ja saantipaikasta. Tarvittaessa Sirkkakosken satamasta löytyy digivaaka!
Seppo Joona Puh 0400 179024 • seppo.joona@
pp.inet.fi • www.miekojarvi.fi

Kuva Jouko Sirkkala

✒ Oletko 10–15-vuotias
tyttö tai poika?
Nyt Metso-leirille Miekojärven Pessalompoloon heinäelokuun vaihteessa!
Leirillä käydään läpi eränkäyntiin liittyvät asiat ja
metsästyskorttikoulutus. Pääpaino on aseen käsittelyssä,
vastuussa ja huollossa.
Käytännön harjoittelu ohja-

uksen alaisena. Lisätietoja
www.juponera.info.
✒ Taimenen alamitta on Mie-

kojärvellä 60 senttiä ja kuhan
40 senttiä. Tulevassa kalastuslaissa suositellaan kuhan
alamitaksi 45 senttiä.
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Miekojärven
Tapahtumakalenteri 2015
4.6.
6.6.
6.6.
16.6.
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Miekojärvi Uutiset ilmestyy.
Talkoot Mäntylaessa klo 12 alkaen. Talo kuntoon kesäksi!
Tarjolla: kämpänsiivousta, piha ja puutalkoita, talkooeväät tarjotaan ja sauna!
Vuosikokous Mäntylaessa lauantaina klo 16
Veneilykauden avajaiset Pessalompolossa tiistaina, tervetuloa veneellä tai maitse.
kolme kuoroa esiintyy, veneturvallisuusasiaa, kahvitarjoilu, Pelastusvene
Tiirapaasin uudelleen käyttöönotto. Paikalla myös Suomen Meripelastusseuran
toimitusjohtaja Jari Piirainen

Pellontie 131, 95700 Pello
p. 512 341

Avoinna:
ma-la 8-21
su 11-21

Miekojärven Järviluuta –tapahtumalla ei ole erityistä päivää, vaan se on koko kesän
ajankohtainen.
15.–19.6. veneilijät siistivät suosituimmat rantautumiskohteet
19.6. Juhannusliputus Orhinselänniemessä alkaen aattona klo 18. (säävaraus)
veneilijöiden lipunnosto.
19.6. Juhannustanssit, Sillakorvassa Sirkkakoskella
25.6. Miekojärven kuhakunkku-vetouistelukilpailu klo 12–19, kilpailukeskus Sirkkakosken
vene-ja kalasatama, Motonet-cupin osakilpailu
4.7.
Lavatanssit Sillankorvassa Sirkkakoskella
30.7.–2.8. Pessalompolon metsoleiri 2015, Jupon Erän Ampumaurheilukeskus, Miekojärvi
31.7.–1.8. VAPEPA-harjoitus Miekojärvellä, Koulutuskeskus Mäntylaki
8.8.
Veneseuran Kesäkokoontuminen Mäntylaessa klo 18 /
Onkimestaruuskilpailu
8.8.
Venetsialaiset, Sillankorvassa, Sirkkakoskella
19.9. Miekojärven vetouistelun Ruskatreffit ja veneseuran
estaruusuistelut, kalakuningas 2015 julistaminen
lauantaina klo 12–19

Tervetuloa!
marjo-riitta.konttaniemi@k-market.com

KAUPPIAS HOITAA HOMMAN

Fysioterapeutit
Heli Järnström p. 040 544 1990
Mari Bomström p. 040 517 0078
Henna Rundgren

www.k-market.com

Yleislääketieteen
erikoislääkäri Jari Havelan
yksityisvastaanotto

Hierontaterapia Soleus

Soili Ilmavirta – koulutettu hieroja-MST-refleksologi
Pellontie 25 (Wellness Sentterissä) 95700 Pello
044 058 2756 • www.hierontaterapiasoleus.fi
Klassinen hieronta • Koko kehon vyöhyketerapia • Vauvahieronta
Intialainen päähieronta • Hot stones • Lahjakortit hoitoihin

parturi-kampaamo

i A
t
t
e
L LINN

Kauppatie 48 Pello
puh.

040 9635281
Tiina Kaitala

PELTITYÖ KOIVUMAAT OY
• PELTIKATTOREMONTIT
• VESIKOURUT

puolipyöreät ja kantikkaat täysmittaisena

KYLMÄASENNUS HARILA

• KAIKKI PELTITYÖT

040 709 0653 / Hannu

Kylmälaitteiden ja kodinkoneiden
• myynti • asennus • huolto
Tervetuloa!

P.

040 596 3468

Tuoretta Miekojärven kalaa
Sirkkakosken satamasta!

Kenttätie 6, Pello

TRAKTORI- JA KAIVINKONETYÖT
• kaivuu, maansiirto ja lumityöt•

Marko Buska
0400 226422

0400 015 134
+358 400 015 134
24 h/vrk

Käytössämme myös
pikkubusseja
invavarustuksella ja
linja-auto. 50 paikkaa.

• Kiinteistöhuolto
• Mökkien huolto ja
kunnossapito
• Viemärityöt
• Konehuolto
• Kelkat ja Mönkijät
Arttu Talka • 040 4194564 • www.kkhtalka.ﬁ • Ym. Pienkoneet

LVI-työt

VVS-arbete

Putki Kitti Oy
Onni +358 40 489 0300
Taito
0400 695 026

Vi jobbar
också
i Sverige

Kesä-elokuussa palvelemme
väistötiloissa Sirkkakoskella!

Suoraan kalastajilta
kuha, muikku, ahven, hauki.
Kokonaisena, fileenä, savustettuna.
Suosittua haukimassaa 0,5 kg paketissa.
Jukka p. 0400 228 590
Erkki p. 040 532 1965
Jouko p. 040 766 5399 Miekojärven kala
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Miekojärvi luo upeat puitteet myös partiotoiminnalle
Ylitornion ja Pellon partiolaiset retkeilevät ja leireilevät
Miekojärven maastoissa vuosittain. Järven rannat laavuineen ja tulipaikkoineen luovat
hyvät puitteet toteuttaa partio-ohjelman eri osa-alueita.
Unohtamatta tietenkään itse
järveä. Miekojärvi sijaitsee
molempien partiolippukuntien alueella ja matka järven
tuntumaan on lyhyt.

Mitä partio on?
Partio on täynnä naurua ja
unohtumattomia elämyksiä.
Partiossa saa uusia ystäviä
ja oppii muun muassa toimimaan luonnossa sekä toteuttamaan itse erilaisia retkiä ja
tempauksia yhdessä partiokavereiden kanssa.
Partiolaiset kokoontuvat
viikoittain lippukuntansa
kokoontumispaikassa, partio-

joka tukee lapsen ja nuoren
kehitystä sekä tuo näkyvyyttä
lasten ja nuorten harrastukselle. Partio-ohjelma kaikille
ikäkausille on osoitteessa
ohjelma.partio.fi.

kolossa. Koloilloissa tehdään
aktiviteetteja, jotka rakentuvat erä-, leiri- ja kansalaistaidoista, johtamisesta sekä sosiaalisuuden ja luovan ajattelun
taidoista. Lisäksi harjoitellaan
kädentaitoja sekä hengellisyyteen, luonnontuntemukseen ja
-suojeluun liittyviä taitoja.
Partion voi aloittaa minkä
ikäisenä tahansa. Partio on
edullinen harrastus: maksamalla vain noin 60 euroa vuodessa pääset osallistumaan
partiotoimintaan ja samalla
kuulut kansainväliseen partioliikkeeseen.
Paikallisten partiolippukuntien toiminta vaihtelee
jäsenten toiveiden ja tarpeiden sekä resurssien mukaan.
Lippukunnat järjestävät yhteisiä tapahtumia, juhlia ja tempauksia. Myös piiri ja keskusjärjestö järjestävät toimintaa,

Avoinna:
Ma-to klo 12-18
Pe klo 12-18
La klo 12-01
Su suljettu
(avoinna
tilauksesta)

Tiedustelut: 040 770 3246
Karemajojentie 219
95600 Ylitornio
info@karemajat.fi
www.karemajat.fi

Karemajat tarjoaa majoituspalvelut samanaikaisesti 58 hengelle
kahden, kolmen ja neljän hengen huoneistoissa ja neljän
henkilön lomamökeissä, joissa kummassakin on nykyajan
mukavuudet.
200 paikkainen näköalaravintola tarjoaa Lapin herkkuja.
Ravintolassa on myös A-oikeudet ja järjestämme
viikonloppuisin tansseja orkesterin tahtiin.
Karemajoilla on myös kaksi saunaa, poreallas hotelliasukkaiden
käytössä maksutta. Erikoisuutena tilauksesta myös ulkopalju
saunan yhteydessä.
Kesällä lomakeskuksen pihasta lähtevät vaaran kiertävät
merkityt luontopolut (4 km).Kesällä 2014 rakennettiin 18
maalinen frisbeegolf-rata hotellin ympäristöön.
Tervetuloa nauttimaan ja viihtymään
Ainiovaaran upeisiin maisemiin!

Ei muuta ko vesille!

Partio on seikkailu
myös aikuiselle

Mellan Kiipijöillä on vahvat talviretkeilyperinteet ja siksi retkeily ei ole
vuodenajasta kiinni. Tarpojat eli 12–15-vuotiaat Kovoshetkat retkeilivät
tammikuussa 2015 paukkupakkasella -22 asteessa Piekkolanvaaran maisemissa
Miekojärven länsirannalla. Kuva: Hanna Hiltunen.

Pellon Pailakoita leireili Orhinselänniemessä lokakuussa 2005, jolloin järvi näytti
voimansa. Kovasta syysmyrskystä huolimatta retkellä tehtiin nuotioruokaa,
leikittiin heijastinhippaa pimeässä metsässä ja istuttiin iltanuotiolla. Kuva: Mervi
Saukkoriipi.

Meiltä myös 460 ja 485 cm pitkät veneet
sekä uutuutena lohivene - yli 5m pitkänä!
Valmistamme myös veneen rekisterikilvet.

Aikuinen, tule mukaan tukemaan partion arvokasta kasvatustyötä antamalla aikaasi
partiolaisille! Partiossa voit
saada uusia ystäviä, oppia
uutta tai hyödyntää jo osaamiasi taitoja lasten ja nuorten
parissa. Voit tulla mukaan viikoittain tai osallistua silloin
tällöin esimerkiksi leireillä,
retkillä tai projekteissa.
Erilaisia vapaaehtoistyön
mahdollisuuksia on paljon,
joten jokaiselle löytyy sopivaa tekemistä. Vapaaehtoistyön lisäksi partio on myös
aikuiselle hauska ja monipuolinen harrastus. Molemmissa
lippukunnissa toimii aikuisvartio, jossa partiota harrastetaan aikuisten kesken. Pellon
Pailakoiden aikuiset retkeilevät 13.–14.6. Miekojärven
maastoissa ja yöpyminen on
Orhinselänniemessä.
Toivotamme sinut sydämellisesti tervetulleeksi mukaan
partioon!
Ota yhteyttä paikallisyhdistyksiin eli lippukuntiin:
Mellan Kiipijät (Ylitornio),
lippukunnan puhelin 050 579
5799
Pellon Pailakat (Pello), lippukunnanjohtaja Katja Lohiniva p. 040 760 6408.
Molemmat lippukunnat
ovat myös Facebookissa ja
www.lappi.partio.fi-sivustolta
löydät kaikkien Lapin partiolippukuntien yhteystiedot.
Teksti:
Mervi Saukkoriipi

Piha- ja
muurikiviä...
Pyydä tarjous!
Toimitamme tarvittaessa perille asti!

YKI 420 VENE

Soutuveneen pituus: 420 cm, Leveys135 cm
Paino: 70 kg, Kantavuus: 2 henkilöä
Materiaali: Kestävä lujitemuovi (lasikuitu)
Veneessä hiekkahartsi köli, kahdet
hankaimet, perälauta, pohjatulppa
ja painekyllästetty keski-istuin.
Veneeseen on saatavilla helposti asennettava trimmilevy,
joka muuttaa veneen ominaisuudet lähes moottorivenettä
vastaavaksi. Tehosuositus 3 hv
CE-hyväksyntä.

Pello
i
Kolar
ä
Kittil

Erikoistarjous nopeimmalle!
Yki kanootti 799,- maastokuvio +69e

RAKENNUSTARVIKKEET

(norm.hinta noin 1000e)

-

myynti@rautixet.fi
040 152 9952
kolari@rautixet.fi
040 353 7875
kittila@rautixet.fi
040 152 9950

www.rautixet.fi

Mellan Kiipijät ovat leireilleet Miekojärven
itäpuolella Mäntyrannassa useina vuosina.
Lippukunnat ovat pitäneet myös yhteisleirejä.
Kuvassa lippukuntien liput leirirakennelman
huipulla. Kuva: Hanna Hiltunen.
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Miekojärven
virkistyskalastuslupa
2015

MIEKOJÄRVI
MIELESSÄNI
Lanko-Pekka

Napapiirin tuntumassa, kauniilla vaara- ja järviseudulla
sijaitseva Miekojärvi on keskiosaltaan erämainen, suosittu
veneily- ja uisteluvesi. Järvelle on rakennettu runsas palveluvarustus. Miekojärven molemmissa päissä on kalasatamat,
joista voi lähteä vesille isollakin veneellä.
Vesiala: Noin 5000 ha
Kalastuskausi: Koko vuosi
Lupahinnat: 8 €/vrk, 15 €/vko, 30 €/kausi
Yhteislupavesi, hinta voi muuttua.

Soon 25-vuotta täynnä, ko olema
tehneet MIEKOJÄRVEN UUTISIA.
Melkonen revohka meitä on ollu siinä
myötä. Lehti on vuona vuotheensa
joltisestikki asulthaan tuttu. Vuosituhannen vaihteessa kaunistimme aviisin kantta Tuulikin tyylikkäällä seuramme tunnuksella. Muutima 2004
nimessä painon sanalle Miekojärvi ja
uutiset-präntti jäi hoikemmaksi. Lehti
on keväisin yhtä ootettu, ko herkän
vihreä koijun lehdykkä.
Lehen pääkirjoittajina ovat olheet
kommodorit Ruonamaa ja Sirkkala.
Jukka kynäilee eehleenki ansiokhaat
artikkelit. Mieki olen ollu jonaki,
siksipä Jukka pyysi minua riipasseen rivin pari. Seuran 20-vuotisjuhlassa Jupon Erässä esittelin leuhkasti lehteä. Jatkajanki valittin 20:n
pakinavuoteni jälkheen: Mie lopetan
tähän, jatkakhoot Raution Yrjö,
soon ammattilainen ja rohki hyä
pännämies Alposlahesta. Ko Yrjö on
tehny samanlaisen rupeaman ko mie,
siirrethään pakinointi Sirkkapäähän.
Jos sielä ei vielä ole syntynytkhään
teräväkynästä kirjottajaa, sen kerkiää
tehä, ko alkaa ripeästi homhiin!
Sirkkalan Elinan kanssa meilä
meni pakinani putkeen, ei säröäkhään. Veljeni Tapani kuvitti vasiten tarinani. Se sai pänselillä Järven
ihmisinheen elhoon.
***
Miekojärvi purkaa vetensä Vuonon
välityksellä Pessalompolhoon, lompoloista kauhneimphaan. Sielä meän
veljeksillä on rakas paikka, Kenttäniemi. Tiesimä, että monila kyläläisilä oli sinne lämmin kaipuu. Niinpä

runnasimma Mikko Marjetan ja
kylätoimikunnan kanssa Kenttä-päivät kulleroitten kukkiessa, käkien
kukunnan säestyksellä.
Koko kevät oli ollut yhtä aurinkoa, mutta Juhlapäivänä sato ko
saavista. Onneksi sae oli rauhoittavan lämmintä. Venheitä oli Lompololla enemän ko uiton hännänajossa.
Ja katso, hetkessä Kentässä oli 130
järvikyläläistä. Huhtasen Reino
kiteytti päivän hengen: Jos näin ei
satas, kukhaan ei muistas tätä kotikylän juhlaa nousuvuonna.
Oli net juhlat! Anneli, Esko ja
Janette musisoivat. Heli Viiri esitteli loistavasti Kenttä-kirjan. Kylänväki, meän porukka ja osa viehraistaki osallistui muonitukseen. Tuomo
Korteniemi, kyläkirjojen kunkku,
toimi tomerasti. Kenttä-kirjaa meni
ko siimaa ja Tapanin tuoretta taidekirjaa kans. Kauhniisti päätimä
Kenttä-päivät vävymme Veijon soinnikkaaseen Lompolon Lauluun.
***

Kaikki alle 18-vuotiaat saavat luvista 50 prosentin alennuksen mutta alle 15-vuotiaat voivat kalastaa huoltajansa
luvalla samaan saaliskiintiöön. Perheluvan hinta ja saaliskiintiö on kaksinkertainen.
Verkkokaupasta voit ostaa luvat suoraan ja maksaa yleisimmillä maksutavoilla.
Erälupien palvelunumero: 020 69 2424
Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös erälupien
puhelinpalvelu. Avoinna arkisin 8-16.
Luvanmyynti Miekojärvellä:
Sirkkakoski Ilkka Koskela p. 0400-393215,
Pello: SEO Pello
Rovaniemi: Metsähallitus/Pilke-talo
MOBIILILUPA
Soita haluamasi lupatyypin numeroon:
Lupatyyppi
Numero
Hinta
Vuorokausi
0600 55 1640
8,01 € + mpm
Aukusti oli siirtänyt kala-aitan
Miekojärveltä. Se on Kentän vanhin
rakennus. Nyt se on pyhitetty
museoksi. Aukustin aitta lumosi
meän Aaretin jo kuusivuotiaana.

Juhlan järjestäjät ja Te kylän väki
teitte meille Kentän väelle ikimuistoisen festin. Olemme ylpeitä Teistä!
Nämä kaksi seikkaa, pakinointi Miekojärven Uutisiin ja Kenttä-kirja kertovat minusta kaiken.
Rakastan kotiseutuani Pohjolassa
yli kaiken ja Miekojärvelle sykkii
syämeni, vaikka soonki aivan loppu.
Jokhainen tullee uskolhaan autuhaaksi.
Lapin Keskussairaalan
hellässä hoivassa
Helatorstaina 2015

Viikko

0600 55 1641

15,02 + mpm

Alle 18-v
vuorokausi

0600 55 1643

4,01 € + mpm

Alle 18-v
viikko

0600 55 1644

7,51 € + mpm

Sirkan Osakaskunnan lupahinnasto 2015
Verkko osakas tai kylässä asuva
4,5 € max. 15 kpl
muut kuin edellä mainitut
6,0 € max 5 kpl
Rysät
= 1,5 m x 10
2 verkkomerkkiä
iso rysät
7 verkkomerkkiä
Rapupyydys Sirkkakosken alue 3,5 € max 15 kpl/ruokakunta muut kalastuskunnan vedet 1,5 € ei rajoitusta
Rapupyydys lupia myydään vain osakkaille ja kylässä vakituisesti asuville
Pitkäsiima alle 100 koukkua
9 €/ 12 €
pitkäsiima yli 100 koukkua
18 €/ 24 €
Pikkunuotta Max 3,5 m korkea/ 150 m pitkä 20 €/35 €
isot nuotat
50 €/75 €
Lupia myyvät: Sirkkakoskella Erkki Sirkkala 040-532
1965, Ilkka Koskela 0400 393 215.

Myytävänä

muikkunuotta

140 m x 12 m, perän pituus 18 m
(silmäkoko 8 mm).
Uudenveroinen.
Katse Kentästä Yliseennivaan luo Lompolosta huikean näkymän. Tapanin taulu vuodelta 1976, Siellä
lompolot kirkkaana kiiltää.

Erkki/040 532 1965
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Arto Ylisirkka
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Ma-Pe 9-20
La 9-18
Su 11-18

Olekko sie
seuraava?

Puh 0046 927 22050

Tilausajot

0400 697 876
www.lohiniva.fi

PÖRRÖPORO
Eino-Juhani 040 592 9145
tai 0400 392 923

Poronlihatuotteiden
erikoismyymälä

SEO PELLO ja YLITORNIO palvelevat matkallanne
-pikaruokaravintola

-autovuokraus
myös vakuutusyhtiöiden
sijaisautot

Pellossa
MOTELLI JÄTKÄNKOLO
hotellitason huoneita
motellihintaan
www.seomaki.ﬁ
SEO YLITORNIO, 040 558 8867, ylitornio@seomaki.fi
SEO PELLO, 016 513131, pello@seomaki.fi

Mitsubishi Electric
ILMALÄMPÖPUMPUT

Ä
PY YDOUS!
TAR J asentaa alueellamme
Sähköasennus

KIVILOMPOLO OY
anttikivilompolo@hotmail.com, p. 050 302 6482

Lumityöt • soranajo • pihaturvetukset
• maanmuokkaustyöt jyrsimet

Lakkapään Kone ja Auto Oy
Pello, puh. 0400 292 071

Sirkkakoski p. 040-508 9114
Pellovi Oy
Kauttamme saat alumiini- ja teräsovet,
erilaisia alumiini- ja teräsrakenteita
lasitettuina. Valmistamme ovet ja muut
tuotteet tilaajan mittojen ja toiveiden
mukaisesti sekä käymme suorittamassa
asennuksen sopimuksen mukaan.

040 754 4859

Pellon Kehitys Oy - asiantuntevaa
yrityspalvelua Pellossa
Pellon Kehitys on Pellossa toimiva luotettava ja osaava
yritysneuvonnan asiantuntija.
Tarjoamme kaikille Pellossa toimiville yrittäjille ja
yrittäjäksi aikoville henkilöille kattavat liiketoiminnan
kehittämispalvelut koko yrityksen elinkaaren ajan.
Pellon Kehityksen neuvontapalvelu on toimialueen
asiakkaille maksutonta.
Asiakaspalvelupisteemme sijaitsee Pellon kunnantalolla
osoitteessa Kunnantie 4.
HUOM! Pellon Kehitys ylläpitää Pellon matkailusivustoa
osoitteessa: travelpello.fi

Pultit, ruuvit, terassiruuvit,
uretaanit, liimatiivistemassat,
työkäsineet ja paljon muuta...

Kenttätie 6, 95700 Pello, 045130 0928
Avoinna arkisin klo 8-17 • La 9-13

Miekojärven alueella.

Pellon Kehitys Oy
Kunnantie 4, 95700 Pello
Pellon yrityspalvelut ja
matkailumarkkinointi
Timo Sirkkala, toimitusjohtaja
puh. 0400-379712
timo@pellonkehitys.fi
Mika Rinne, yritysneuvoja
puh. 040-1522290
mika@pellonkehitys.fi

