miekojärven

uutiset

Miekojärven Veneseura ry:n julkaisu 2010 • 20. vuosikerta

Kalakuningas 2009
Marrku Sirkka

Kuhakuva Kari Tuominen.

Lapin erämaa ja
Miekojärven selkävedet kutsuvat

Napapiirin Kuhakunkku Vetouistelukilpailu 10.7.
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SIRKKAKOSKEN
KYLÄJUHLAT
La 3.7.2010
10
11
11-13
13
13.45
14.15
15
20-21

Jumalanpalvelus
Kyläkirjan julkaisu
Ruokailu
Pääjuhla
Välikaffit ja Kyläläisten näyttely
Pääjuhla
Loppulaulu
Yhteislaulutilaisuus Sirkkakosken
sillalla
21 - 02 Kylätanssit koskenrannalla 10 €
Anniskeluteltassa virvokkeita tarjolla
Koko päivän ajan Kylätoimikunnan kojulla
myynnissä muun muassa Sirkkakosken kyläkirja,
uuden uutukaisia Sirkkakoski t-paitoja, kasseja ja
lippiksiä.

Ruoka + jälkiruoka
aikuiset
10 €
lapset alle 7 v. ilm.
Maksu vain käteinen

Kahvi+pulla
lapset yli 7 v.

2€
7 €

valmiina kyläjuhlaan
Sirkkakoskelaiset eli sirkkalaiset ovat valmistautuneet
pitkin talvea ja kevättä kesän
suurkoitokseen eli kyläjuhlaan. Valmisteluissa on ollut
niin nykyisiä kuin entisiä
sirkkalaisia ympäri Suomea
aina ulkomaita myöten.
Yksi tärkeä osa kyläjuhlaa
on ollut yhteisen kylähistorian kokoaminen ja tässä
työssä on kylän miniät ja vävytkin hyväksytty mukaan.
Pääjuhlan yhteydessä julkaistava Sirkkakosken kyläkirja
on omistettu yhtä aikaa jo
edesmenneille kylän rakentajapolville kuin nykyajan kylähengen nostattajille.
Henkeä kuvaa hyvin kylätoimikunnan pj. Niina Keräsen kommentti huvitoimi-

kunnan palaverissa, tiedätkö
Sirkhaan olis kyllä tulijoita
nyt hetiki, mutta ongelma
on kun ei täällä ole myytäviä
tai vuokrattavia asuntoja.
Kyläläiset ovat talkoilleet
paikkoja kuntoon niin Sirkkakosken ympäristössä kuin
itse pääjuhlan tapahtumapaikalla entisellä Sirkan koululla, toki talkoot jatkuvat juhannuksen jälkeisellä viikolla
melkein päivittäin ja sinne
on kaikki tervetulleita myös
lomalaiset vihjaa Tiilikaisen
Kalervo.

Tervetuloa kesäiseen
kyläjuhlaan
Juhlan tapahtumakeskuksena
toimii koulun pihakenttä,

jonne nousee Juhlateltta ja
entisen koulun tilat toimivat
sekä Kylästä Käsin -näyttelyn
että ruokailu tiloina.
Aamu aloitetaan juhlallisesti jumalanpalveluksella ja
kyläkirjan julkistamistilaisuudella. Metsästysseura Keron
talkooponnistus on tapahtunut jo edellisen hirvijahdin
aikana ja niinpä kylän vaimoväki tarjoilee juhlakansalle
hirvenlihakeittoa ja kahvia ja
pullaa pientä korvausta vastaan.
Pääjuhlan anti tulee olemaan sirkkalaisten näköinen
ja painottuu huumoriin ja
musiikkiesityksiin teemana
– jaa ha!
Tarjolla on siis mukavaa
lomaohjelmaa kaikenikäisille

ja Kylätoimikunnan kojulla
on myynnissä muun muassa
Sirkkakosken kyläkirjaa, uuden uutukaisia Sirkkakoski tpaitoja, kasseja ja lippiksiä.
Iltajuhlaan valmistaudutaan sitten sonnustautumalla
kesäretonkiin sillä luvassa on
tunnelmalliset
Lavatanssit
Sirkkakosken sillankupeessa.
Sirkkakoskelaiset ja lomalaiset toivottelevat kaikki
tervetulleeksi tapahtumaan,
Miekojärven
mökkiläisille
tiedoksi satamasta on koululle n. 0,5 km ja lavatansseihin
0,3 km.
Kuvat Sirkkakosken koulun 60-vuotisjuhlasta vuodelta 2000.
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Ensimmäiset erä- ja kalakentät on vallattu
Tengeliön vesistöstä.
• Nykyisen Ylitornion alue on ollut Vahtolan mukaan vanhinta
talonpoikaisen asutuksen aluetta Pohjois-Suomessa ja Lapissa.
Kainuunkylässä kiinteä asutuson myös arkeologisten mittausten perusteella alkanut viimeistään 1100 tienoilta lähtien. 1)
• Tengeliön rikkaat kalavedet ovat olleet varmaan osasyynä
asettua asumaan Tengeliön jokisuulle Tornionlaaksossa. Siihen
viittaavat kalakenttien valtaukset Ylitorniolta lähijärville ja yhä
kauemmaksikin. Sisävedet ovat turvanneet Torniojoen lisäksi
heti asutuksen alkuajoista runsaasti kalaa syötäväksi.
• Täällä kala ja riista ovat olleet alussa elämisen ehto ja maksuväline ikiajoista lähtien ja näiden lisäksi rehua karjalle saatiin
jokivarren luonnonniityiltä. Tengeliön kalakenttien nautintaoikeuksista voidaan varmaan johtaa päätelmiä, mihin kyliin
asutus on tullut ja keskittynyt Tornionjoella alkuaikoina.
• Ensimmäiset kirjalliset rekisteröidyt tiedot Ruotsinajan kalakentistä löytyvät v.1553. Rekisterissä oli 16 nimetyllä kylällä
Tornion yläpuolella nykyisten Ylitornion ja Pellon alueella
noin 90 sisäjärveä. Järvien kalastuksen nautintaoikeudet oli
annettu henkilöille, joita verotettiin. Luvat kulkivat suvussa
ilmeisesti sadat vuodet perintönä.
• Tengeliön vesistön oikeudet olivat vallanneet ensimmäiset uudisasukkaat Alkkulan, Ruskolan ja Matarengin kylissä.
Rekisteröinnin alkaessa v.1553 näissä kylissä oli jo vahva 38
talon asutus ja 25 nautintalupaa kalakentille. Luvista enin osa
oli Tengeliön vesistöön Lohijärveltä Miekojärvelle ja kauemmaksikin.
• Kainuun ja Hietalahden kylillä Alkkulan lisäksi oli oikeudet
Lohijärveen. Tengeliön ensimmäiset nautintaoikeudet ovat arvatenkin varattu näistä kylistä, mutta myöhemmin asutuksen
lisääntyessä oli lupia Miekojärveä ylempänä mm. Raanu- ja
Lampsijärvellä.
• Asutuksen vahvistuessa kaikista kylistä, myös näistä nimetyistä kylistä on jouduttu hakemaan valtauksia kaukaa aina
Lapin maan rajalta asti. Tornionlaaksossa on ollut asutuskeskittymä jo keskiajalla Alkkulan, Ruskolan ja Matarengin kylien
alueella, koska juuri näistä kylistä uudisasukkaat ovat ensin
varanneet Tengeliön vesistön nautintaoikeudet mm. Miekojärvelle. 2)
Lähteet:
1) Jouko Vahtola, Väylän varrelta v.2004 ss.85-86.
2) Ohessa Kerolan käännöksestä lyhennelmät.
Vuorimestari Svanberg kirjoitti seuraavan tekstin matkalla Pessajärvelle
nykyisin Pessalompoloon: ”Lähdimme Juntti Olavinpoika talollisen kanssa
Matarinki-nimisestä paikasta, jossa oli molemmin puolin jokea kuusi myllyä kohti Karhujupukkaa. Neljänneksen päässä oli koskessa kaksi myllyä ja
saman matkan päässä Portimokoskessa kaksi jauhomyllyä, jotka kävivät
yli talven. Sieltä tulimme Pessajärvelle 3), jota kyseinen talollinen piti
kalapaikkanaan ja pyyntialueenaan [flakeland].”
3) Pessa oli v.1553 rekisterissä Matarengin yksi kalakentistä.

Kalakenttien rekisteröinnistä
• Pohjolassa on ollut tunnettua metsästykseen ja kalastukseen
perustuva elanto jo ikiajat, mutta vasta vuonna 1518-19
Olaus Magnus on kuvannut vallitsevat olosuhteet tarkemmin
Torniolaaksossa
• Magnus nosti kuvauksessaan eräoikeuksien haltijat suoraan
ylimysluokkaan ja viittaa siihen, että heidän tuotto saatiin
nimenomaan jokien yläjuoksun kalastuspaikoista ja Lapin
makeavetisistä järvistä.1)
• Pian Magnuksen vierailun jälkeen Kruunu onnistui uudistamaan ja hajottamaan ilman sotaa Birkarlien yksinoikeudet
omiksi etuoikeuksiksi.
• Maalain mukaan Kruunulla ei ollut oikeutta puuttua omistusjärjestelyihin, sen sijaan tehtiin luettelot nautintaoikeuksista
vuonna 1553 vajaa 250 vuotta ennen Tengeliön joen pysyvää
asutuista järvistä, hedelmällisistä jokien ja järvien rannoista,
erämaa-alueista ja ennen kaikkea Lapinkentistä. Näihin luetteloihin sisältyi 90 kalakenttää, kentät myös Tengeliön vesistössä
mm. viisi niistä Miekojärvellä.
• Tässä sopimuksessa lisäksi edellytettiin, että Lapista hankittaisiin Kruunulle paljon turkiksia.
• Euroopan turkismarkkinoilla alkoikin 1550-luvulla voimakas nousu. Yhä laajemmat piirit halusivat turkiksia.
• Rekisteröinnin jälkeen kasvanut verotuotto ohjattiin suoraan
kuninkaalle kuninkaan lukuun toimivien ja hänen suojeluksessa olevien pirkkalaisten eli voutien kautta. Näitä eräjärviluetteloita pidettiin yllä ainakin vuoteen 1812 asti eli Tornionlaakson isojaon jälkeiseen aikaan asti. Näillä usein etäisilläkin
alueilla Ylitornion asukas saattoi metsästää ja kalastaa ja turvata elämisen mahdollisuudet.
1) Väylän varrelta v.2004
Otteet: Kaaraneksen masuuni ja kalttitie -kirjasta, Jaakko Heiskari.
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Alatornion ja ylipäätään Tengeliön alapuoliset
asukkaat kulkivat mieluummin kalassa ja metsällä
kuin ruukin työssä jo 1600-1700-luvulla.
• Ruukinnihdit olivat enimmäkseen Ylitornion pitäjästä. He
jopa lähettivät ruukinomistajalle kirjeen v.1663 ja siinä toivoivat, että nihdit tulevat tästä pitäjästä, koska sen talonpojat
ovat olleet aina valmiita työnteon lisäksi kyyditsemään ympäri
vuoden. He moittivat Alatorniolaisia haluttomuudesta kesäisin tapahtuvaan kuljetukseen.1)
• Kaaranneksen katselmuksessa Vuorimestari kielsi v. 1795
Christiernin’tä palkkaamasta väkeä Köngäsen alueelta kulje-

Vaarasaaren Pieskänsaaressa
1800-luvun lopulla rakennettu päärakennus tuhoutui
tulipalossa v.1941. Sen tilalla
on uudempi mökki. Oikealla oleva riihi ja vasemmalla
kala-aitta ovat edelleen jäljellä. Riihen sisäseinässä on
runsaasti kaiverrettuja vuosilukuja ja vanhimmat 1850luvulta. Alue on nyt Villin
Pohjolan omistuksessa ja jäljellä olevien huoltorakennusten katot ovat uusittu peltikatoiksi. Saaren sijainti löytyy
kartasta s.3.
Miekojärven yksi viidestä
kalakentästä on ollut Peiskänsaarella, joka on ilmeisesti
asutuksen mukana siirtynyt
perimänä jo ennen uusjakoa
Sirkkakosken Aapo Sirkkalan tai aiemminkin Juhon
haltuun. 1800-luvun lopulla
Moinalahden ja Revonniemen kalakentät olivat vielä
Tornionjoelta Ylitorniolta tulevien hallussa.

Luonnonkauniilla
Pieskäsaaren
kalakentällä on
monivaiheinen historia
• Pieskäsaaren kalakentän
rakennukset on rakennettu Aapo Sirkkalan toimesta
1800-luvun lopulla. Aitassa
on
vuosilukukaiverruksia
1850-luvulta. 1)
Kalakenttää
kalastettiin
vuosisadat Ylitorniolta. Sirkkakosken asutuksen mukana
se muuttui tänne ja tarjosi
elantoa Sirkkalan suurperheelle. Ammattikalastajana jo
neljättä sukupolvea kalakentällä kalastanut Erkki Sirkkala kertoo:
• ”1920-luvulla keväällä
kalastettiin haukia, kesällä
oli paljon muuta työtä ja kalastaminen oli vain osa perheen toimeentulosta. Kesällä

saaressa oli lampaita ja aitta
toimi tarvittaessa hyvänä suojana niille.
• Mutta syksyisin kalastettiin, kun muista taloustöistä
ehdittiin. Perunanoston jälkeen tai toisinaan siinä välissäkin muikkua pyydettiin ja
nuotattiin noin kahden kuukauden ajan mitä ehdittiin.
• Muikut suolattiin kalaaittaan. Myös siikaa suolattiin ja pitkäsiimalla kalastettiin kuhaa.
• Helmikuussa kalat n.
100-200kg haettiin kala-aitasta ja lähdettiin viemään
hevosella Rovaniemen markkinoille.
Songan kievarissa yövyttiin. Kalat myytiin ja paluukuormaksi hankittiin kaikkea
ruokaa mm. jauhoja ja tarveesinettä ison perheen kevättalven elämisen tarpeisiin.”
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tusavun saannin vaikeuksien ja korkeiden palkkioiden pelossa,
vaan hänen tuli sakon uhalla hakea väkensä alempaa. Christiernin ei kuitenkaan suostunut tähän, vaan selvitti: ”Hänellä
on eräitten asukkaitten osalta muutamia saatavia, osa rahassa
osa päivätyönä, jotka jollakin tavoin ottaisin hyödyksi, kun
Köngäsen ruukin Herra omistaja ei kauppasopimuksessa sovittuja saataviani muuten ole maksanut.” Tällä hän sai periksi
vaatimukset 2)
Lähteet:
1) Torniolaakson historia II s. 377
2) Kerolan käännös./Vuorimestari ja laamanni Printzell v.1795

liikkua yli kymmenenkin talollista.
• Tiettävästi kalastajat soutivat vielä isojakoon 1840-luvulle saakka Aavasaksan alapuolelta, vain Pieskänsaaren
kalakenttä oli Sirkan kylällä.

Miekojärven
kalakentät
• Vuoden 1553 verotusrekisterin mukaan Miekojärvellä

oli viisi Lapinkenttää, joiden
nautintaoikeudet omistivat
Alkkulan, Ruskolan ja Matarengin kylien asukkaat.
• Nämä oikeudet olisivat
muodostuneet ja säilyneet
suvulla perimänä heti asutuksen vahvistuessa noihin
kyliin keskiajalla arviolta
1300-luvulta. Tämän teorian
mukaan Lohijärvi olisi varattu jo huomattavasti aiemmin
ja sitten Tengeliön kalapaikat
ylöspäin vähitellen.
• Asutuksen noustessa
1400-luvun alussa TurtolaPello korkeudelle 1) olivat
Miekojärvi ja myös yläpuoliset vedet kuten Lampsi– ja
Raanujärvi jo varatut. Seuraavat uudisasukkaat 1400luvulla joutuivat etsimään
kalakenttänsä ylempää aina
Jerisjärven korkeudelta.
1) Lähde: Jouko Vahtola, Väylän varrelta v.2004, s.86.

1) Kuva Erkki Sirkkalan yksityiskokoelmasta.

Kalakentistä
• Kun v.1542 kuningas antoi julistuksen: ”Asuttamaton
erämaa kuuluu kruunulle”,
johti tämä lapinkenttien
luetteloimiseen ja veron perintään. Miekojärvellä luvat
olivat 40 verkoille ja yhdelle
nuotalle ja kentästä maksettiin kuivattua haukea jossain
vaiheessa arviolta 40kg. Siitä
1/10-1/15 verotuksella tulisi koko järvestä saatu 2-3
tonnia kalaa. Myös kalalajit
luetteloitiin.
Miekojärvellä alussa nimetyt olivat hauki ja ahven,
myöhemmin myös kuha ja
nieriä.
• Kalakenttä kuului yhteen
savuun, mutta käytännössä
ne olivat usein eri polville
puolitettuna tai pienempinäkin osina ja Miekojärven
viidellä kalakentällä saattoi

Moinalahden kala-aitta. Moinalahden Aittaniemen kala-aitta
on säilynyt vanhoilta ajoilta. Lumipyryt olivat pieksäneet aitan
hirsinurkat. Rannalta pihapiiriin siirron yhteydessä nurkat ovat
tasattu ja katto uusittu. Lähde: Mustajärvi Vilho.

Raakon ja Tofferin kalapirtit 1800-luvulla..Miekojärven myöhempiä
kalapirttejä ovat Raakon kalapirtti ja tervanpolttaja Tohverin Pekan
kämppä 1800 -luvulta, jonka näköiskuva oheisena. Kuvan toimitti
Häkkilä Matti, Borlänge.
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Myös Scandia Rent -autonvuokraus

LP Autohuolto Oy, Pello

Nordea Pankki Suomi Oyj

P. 513 131 • www.seomaki.fi
Arkisin 6.30-22, la 7-22, su 9-22

Teemme sen mahdolliseksi
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”Mukana olevat, oikean
kokoiset pelastusliivit ovat
kaiken A ja O”, kertaa turvallisen vesillä liikkumisen
perusteita merenkulun ylitarkastaja Jan Janson, jolla on
vuosikymmenten kokemus
pelastusvälinerintamalta. Pelastusliivien merkitystä ei voi
koskaan korostaa liikaa, sillä
niiden käyttö olisi pelastanut
valtaosan vesiliikenneonnettomuuksissa hukkuneista.
Pelastusliivien käyttö ei ole
vain viisasta, vaan siitä on
säädetty myös laissa. Moottoriveneissä sekä yli viisi metriä
pitkissä purjeveneissä on oltava asianmukaiset pelastuspukineet kaikille matkustajille. Merivartiosto ja poliisi
valvovat lain toteutumista ja
kirjoittavat sakkoja tarpeen
vaatiessa.
”Ei siellä kuitenkaan ihmisiä punnitsemaan aleta, vaan
silmämääräisesti arvioidaan,
ovatko liivit oikean kokoiset”,
kertoo Janson. Pelastusliivien
tulee olla helposti saatavilla ja
ne kannattaakin pukea päälle heti veneeseen noustaessa.
Soutuveneitä laki ei koske,
mutta vesillä liikuttaessa kannattaa aina huolehtia turvallisuudestaan.

Pelastuspukineet tulee valita
aina tilanteen ja käyttötarkoituksen mukaan. ”Tärkeä raja
kulkee kelluntapukineiden ja
pelastusliivien välillä”, muistuttaa Janson: ”Kelluntapukineet auttavat pysymään
pinnalla, mutta niillä ei ole
kääntöominaisuutta. Pelastusliivit sen sijaan kääntävät
automaattisesti
henkilön
kellunta-asentoon ja kelluntakaulus varmistaa, että pää

pysyy veden pinnalla.” Pelastuspukineita valittaessa kannattaa pohtia käyttääkö niitä
pääasiassa normaaleissa sääolosuhteissa, suhteellisen lähellä rantaa veneillessään vai
kauempana ulapalla, mahdollisesti hurjassakin myrskyssä
seilatessaan.
”Pelastusvarusteita
on
monta tyyppiä. Kaikkeen vesillä liikkumiseen, ja kaikille
löytyy kyllä omansa.”
Jan Janson toteaa, että pelastusliivit voi ostaa turvallisesti vaikka lähimarketin
tarjouskorista, mikäli liiveistä
vain löytää pakollisen CEmerkinnän. Pelastusliivien
ostaminen kirpputorilta tai
Internetin
huutokaupasta
ei sekään ole ongelmallista,
kunhan tarkistaa, että liivit
ovat kunnossa. CE-merkintä
onkin helpoin tapa varmistua
pelastusliivien
turvallisuudesta – toki sen lisäksi, ettei
liiveissä ole mitään näkyviä
vikoja, esimerkiksi revenneitä
saumoja, puuttuvia solkia tai
homejälkiä.

Miekojärven
Moinamajat
95780 Sirkkakoski
Puh. 016-581 724,
0400-299 893
www.moinamajat.net

Jätekuljetukset

Länsi-Rajan
Jätehuolto

Osmo Kuure Pessalompolo

p. 016-541 064,
0400-392 923

Joppari Pello
016-512 771

Lohijärven
Puutarha
Huhantie 18
Aavasaksa
p. 045-678 4348
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oikeanlaisella
huollolla. ”Itselläni on hyväkuntoisia
pelastusliivejä jopa 70luvulta”, kertoo Janson
ja kehottaakin tarkistamaan
pelastusliivien kunnon aina keväisin, veneilykauden
alkaessa. Mikäli ratkeilleita
saumoja tai repeämiä liiveistä
löytyy, on ne ehdottomasti
korjattava.
Likaantuneet liivit kannattaa puhdistaa välittömästi
pesuohjeiden mukaan. ”Koskaan liiviä ei kuitenkaan pidä
puhdistaa kemikaaleilla, esim.
bensalla”, muistuttaa Jan Janson: ”Normaali mäntysuopa
on pelastusliivien paras puhdistusaine.”
Pelastusliivit on hyvä säilyttää kuivassa ja ilmavassa
paikassa – homejäljet liiveissä
kertovat vääränlaisesta säilytyksestä. ”Pelastusliivit on
tarkoitettu pelastuskäyttöön
eivätkä ne ole istuimia tai
tyynyjä.”
”Joskus pelastusliivejä näkyy jopa käytettävän pehmikkeinä talviteloilla olevan
veneen ja sen pukkien välissä,
jottei vene naarmuuntuisi!”

Muista huoltaa myös
paukkuliivit

Pelastuspukimien
käyttöikä pitenee huomattavasti

Paljon vesillä liikkuvien keskuudessa ns. paukkuliivit ovat
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varsin suosittuja. Paukkuliivit
täyttyvät automaattisesti vasta niiden käyttäjän jouduttua
veden varaan, joten ne eivät
ole tiellä tai haittaa liikkeitä vauhdikkaillakaan veneilyreissuilla. Myös käsin
laukaistavia malleja on
olemassa, mutta ne on
tarkoitettu erikoiskäyttöön, kuten sukeltajille. ”Paukkuliivi tulee
aina pukea vaatekerroksen
päällimmäiseksi eikä koskaan
esimerkiksi takin alle.”
”Pieniä roiskeita ei kannata pelätä veneen kannella
työskenneltäessä, ei paukkuliivi muutamasta vesiryöpystä laukea. Vaatteiden alla
paukkuliivi saattaa olla jopa
vaarallinen; takin vetoketju
kyllä kestää täyttyvän liivin
paineen, kylkiluut eivät.”
Tavallisten pelastusliivien
tavoin, myös paukkuliivit
tulee huoltaa joka kevät. ”Sekä liivin kankaan että painepatruunan kaulan tulee olla
ehjiä ja laukaisumekanismin
kunnossa”, listaa Janson ja
muistuttaa, että patruunat
ovat aina kertakäyttöisiä. Liivikankaan eheyden voi testata vanhalla painepatruunalla.
”Paukkuliivin voi puhaltaa
täyteen ja tarkastaa näin sen
pitävyyden.” Patruunan ja
laukaisumekanismin kunto
kannattaa tarkistaa aina vesille lähdettäessä. Muutaman
vuoden välein liivi olisi hyvä viedä ammattitaitoiseen
huoltoon.
Painepatruunaa uusittaessa
on tärkeää katsoa, että uusi
ja vanha patruuna ovat samankokoisia. Jos patruuna
on liivien tilavuuteen nähden
liian iso, täyttyy liivi liikaa ja
hajoaa. ”Hyvä tapa onkin ottaa vanha patruuna mukaan,
kun lähtee uuden ostoon.”

Kesä Kuohulla

klo 07-21.00
klo 07-21.00

Pysähdy
tankkaamaan Pellossa!

•

Huolto pidentää ikää

Jopparin
Pizzat

MA-LA
SU

•

Turvallisesti vesillä - pelastusliivien
lyhyt oppimäärä

Valitse omasi
käyttö¬tarkoituksen
mukaan

Pello
040-5822429
www.ruskalinna.fi

•

miekojärvi uutiset

Tiesitkö: Kaikki Terhi-veneet valmistetaan Suomessa, pienessä Rymättylän kalastuspitäjässä, jossa on vuosisatojen
mittaiset perinteet vesillä liikkumisesta ja veneenrakennuksesta. Näitä perinteitä kunnioittaen ja nykyaikaista tekniikkaa hyödyntäen Terhi-veneitä on tehty 38 vuoden aikana jo
195 000 kpl.

Kesätansseihin Lohijärvelle
Juhannusaattona 25.6.klo 21-02
Mahtava meno viime aaton malliin:
Seija ja Sanna Keskitalo & Mikset
Ulkolavalla karaoketanssit
Viihde-Huhtalat 10. kesä Kuohulla

*Pohjolan yössä kerran-tanssitapahtuma
la10.7. klo 19.30-02.30
* Konsertti*Tanssit*Karaoke*Lomatikka
Ennätysmäärä esiintyjiä !
* Keskikesän
lomatanssit
la 17.7. klo 21-02
Susanna & Samosa

Juhannusaatosta alkaa Lohijärven Kuohun tiivis tapahtumaputki. Juhannusaaton
tanssit ovat olleet Kuohulle
yhdet vuoden parhaimmista
ainakin 15 vuoden ajan.
Viime juhannusaattona ilta onnistui hienosti, joten ei
ole ihme että samat esiintyjät
varattiin viihdyttämään tanssiväkeä myös tänä vuonna.
Seija ja Sanna Keskitalo ja
Mikset-yhtye esiintyvät tavallaan kotiareenallaan.
Karaokelavalla vetävät totuttuun tapaan lauluillan
Viihde- Huhtalat. Lasten
leikkiolympialaiset kisaillaan
joka toinen vuosi. Heinäkuun
4. päivänä Lohijärven kentällä kisailevat perheen pienimmät 3- 7 vuoteen Koiramäen
hengessä hauskan 3-ottelun.
Miesten
jalkapalloturLohijärven
naus pelataan
kentällä la.10.7. klo 10-16.
Mukana on viisi Kuohun toiminta-alueen kylää: Kapusta,
Mellakoski, Lohijärvi, Alposjärvi ja Kantomaanpää.

Kesäkauden tapaus on varmaan jälleen Pohjolan yössä
kerran-tanssitapahtuma, joka
järjestetään jo kuudennen
kerran Kuohulla la.10.7.
klo 19.30- 02.30. Konsertti
aloittaa tapahtuman jälleen
totuttuun tapaan. Esiintyjiä
on ennätysmäärä ja tunnelma
vahvasti kotiseutuhenkinen.
Konsertin juontaa itseoikeutetusti Herra Pekka Lanko.
Keskikesän
lomatanssit
ovat Kuohulla la.17.7. Esiintyjinä ovat Susanna & Samosa- yhtye, joten odotettavissa on vauhdikas tanssi-ilta.
Heinäkuun tansseissa illan
ohjelmaan kuuluu tietysti lomatikka, jonka vetää jo 22.
kerran Veikko Kokkonen.
Kuukauden kestävä tapahtumaputki päättyy la.24.7.
naisten
jalkapalloturnaukseen. Naisten turnaukseen
on tulossa ennätysmäärä
joukkueita, joten Lohijärven
kentällä nähdään naisenergiaa hyvässä urheiluhengessä.
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Made, lota, lota

Miekojärvellä on tällä hetkellä erittäin hyvä made kanta
Tiesitkö ?
• että made, jota talvella pidetään suurena herkkuna, mutta
vieroksutaan kesällä, on kesällä hyväkuntoisempi kuin talvella
ja ravinto-opillisesti korkealaatuinen
• että mateen lihaksiston sidekudokset ja jänteet ovat heikkoja ja siitä johtuen ravintona helposti sulavaa, mutta tästä
johtuen myös helposti vettä (nesteitä) läpäisevä
• että made asustaa kesällä pohjan läheisissä vesissä, usein
syvänteissä, joissa vesi on viileää ja lämpötila lähes sama kuin
talviaikanakin. Tällaisilta alueilta kesällä pyydystetty made
on teurastettava ja suolistettava välittömästi sekä jäitettävä tai
jäähdytettävä, jolloin sen korkea laatu säilyy kesänäkin 'talvikalan' kanssa samaan arvoisena

✒ Turussa syötiin taas lappilaisia ja miekojärveläisiä
herkkuja kun Ravintola Kultainen Hirvi järjesti perinteiset Lappiviikot viime helmikuussa.
Omistaja Menna Leino-Selin oli suosioon tyytyväinen
tarjolla oli mm. Miekojärven
kuhaa ja Muikkua.
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• että kudoksen rakenteesta johtuen tulisi välttää mateen
kovakouraista käsittelyä, madetta tulisi säilyttää puhtaassa ja
väleissä tiloissa, eikä sitä saisi päästää talvella pyyntipaikalla
jäätymään
• että yleisesti herkuksi tunnustetun mateen mädin rinnalla
myös maksa ja maiti ovat herkullisia ja ravinto-opillisesti korkealaatuisia Lähde: www.ahven.net
• että made on vähäruotoista, monipuolista, helposti sulavaa
ja maittavaa ravintoa. Made sisältää valkuaisaineita 17,2%,
rasvaa, joka on monityydyttämättömiä öljyjä 0,8% ja tuhka-aineita n. 1%. 1 00 g :ssa madetta on fosforia 195 mg, kalsiumia
20 mg, magnesiumia 25 mg, rautaa 0,6 mg, Avitamiinia 6,0
gg, Bl-vitamiinia 0,14 mg ja niasiinia 1,5 mg.

Madepyörykät
1 kg keitettyä ja jauhettua madetta, 2 kananmunaa, 1 1/2 dl
kermaa, 1 dl vehnäjauhoja ja 1 dl korppujauhoja, suolaa, valkopippuria, sipulia maun mukaan, voita paistamiseen.
Made perataan, nyljetään ja huuhdotaan. Kala kiehautetaan
niin, että ruodot irtoavat. Keitetty ja ruodittu made jauhetaan
lihamyllyssä hienoksi, kananmunat, kerma, sitkosaineet ja
mausteet lisätään ja vaivataan taikinaksi. Leivotaan pyöryköiksi ja paistetaan voilla voidellussa pannussa kypsäksi.

✒ Metsähallituksen metsäpuolelle täytyy antaa negatiivista palautetta, koskapa
rantojensuojelualueen läheisyydessä ja Pieskänjupukan
näköalapolun välittömässä
läheisyydessä tehtiin jopa
rantametsissä hakkuutyötä
viime syksynä. Nyt nk. Pakisjärjen tie näkyy valitettavasti
järvelle asti.

laskevan Sirkkakosken rapujen markkinointia viime kauden syyskesänä.

✒ Viime syksyn Sirkkakosken rapusaaliit jäivät myymättä. Taloudellinen taantuma ja ulkomaan tuontiravut
vaikeuttivat
Miekojärveen

✒ Sirkan osakaskunnan pj.
Ilkka Koskela ja Jukka Sirkkala vierailivat toukokuussa
Meri–Teijossa
tapaamassa
kuhankasvattajia.

✒ Sirkkakosken koskenranta talkoiltiin puistokuntoon
kesäkuun alussa. Kyläläisten
tavoitteena on lisätä viihtyvyyttä koskenrannan laavulla vieraileville ja innokkaille
perho- ja heittokalastajille.

Mielenkiintoisella vierailulla keskusteltiin niin emokalojen pyynnistä, kalankudun
haudutuksesta ja kalan kasvatuksesta luonnonvaralammikoissa. Paljon tuli oppia
mm. se, että iso kuha kutee
jopa kuukauden aikaisemmin
kuin pieni kuha.
✒ Kaaraneksen voimalaitoksen turbiinit ja tulvaluukut
on uusittu ja alakanava korjausruoppaus suoritettu. Työt
jatkuvat tulevan kesä ja syksyn aikana yläkanavan osalta.
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arto.ylisirkka@pp1.inet.fi
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Henkilö i 1+8 hengen
Tilataks olivarustus
Pyörätu

040 592 3741
Sirkkakoski

• Linjaliikenne Pello-Rovaniemi-Pello Ma-Pe
katso aikataulut www.liikennekiviniemi.fi
(Lähtö Onnin Grilliltä)
• Nykyaikaiset, erikokoiset bussit
• Tilausliikennettä, kysy tarjous!
Rautix alakerta, Juusonkankaantien puoli

MEILTÄ SAAT

Sisustustarvikkeet

Huonekalut

kuljetus ja kasaus

kodinkoneet

Palvelemme
Ma-Pe 10-17, La 10-14

HEHKULAMPUT
www.askopello.fi

Puh. 512 003 pellonhkl@co.inet.fi

Ykän pirssi

1+6 henk.
Yrjö Mäki/Lampsijärvi/Pello
P. 040-776 0275
040-512 2349
– peräkärrykuljetuksia –

Ylitornion apteekki
Alkkulanraitti 52 95600 YLITORNIO
P. 016-571 021
Avoinna: Ma-pe 9-17, la 9-14
www.ylitornionapteekki.fi

Ruohonleikkuuaika lähestyy
Apu löytyy Alarautakaupasta
Stiga
Villa 12 Hst
Tarjoushintaan

YLIRANTA

Pellontie 131, 95700 Pello
p. 512 341

Avoinna:
ma-la 8-21
su 11-21
Puh. 990-46-927-10009

Kunnantie 2, Puh. 016-512 006, Avoinna ma-pe 9-17, la 9-14

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

KAUPPIAS HOITAA HOMMAN

www.k-market.com

Pellon
taksiautoilijat
p. 515 555
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Veden alle joutuneen
ensiapu
Veden alle joutunut voi menehtyä hapen puutteeseen
vedettyään vettä keuhkoihinsa. Tukehtuminen voi johtua
myös kurkunpään kouristustilasta, joka estää sekä ilman
pääsyn että veden joutumisen
keuhkoihin.
Suomessa vesi on kesälläkin
kylmää, joten ruumiinlämpö laskee nopeasti ja samalla
solujen hapentarve vähenee.
Elvytyksen onnistumismahdollisuudet ovat tällöin paremmat kuin useissa muissa
elvytystilanteissa.
Hukkuvan saaminen pois
vedestä vaatii nopeutta ja
harkintakykyä. Parhaiten veden varaan joutunut voidaan
pelastaa ojentamalla hänelle
jotain kättä pitempää. Hukkuva takertuu yleensä ensimmäiseen käteen osuvaan
esineeseen. Tämä on syytä
muistaa yritettäessä pelastaa
hukkuvaa uimalla. Häneen
on aina tartuttava takaapäin,
jottei hän veisi auttajaa mukanaan veden alle. Vain hyvä
uimari pystyy pelastustoimiin

ja hänenkin on syytä ajatella
omaa turvallisuuttaan.
Kun hukkuva on jo vajonnut veden alle, eikä hengitä, aloitetaan puhalluselvytys
mahdollisimman nopeasti.
(Vain erittäin vahva uimari
pystyy uidessaan puhaltamaan ilmaa pelastettavan
keuhkoihin. Tavallisesti voi
aloittaa elvytyksen heti, kun
on saanut uhrin pois vedestä.)
Mikäli syke ei tunnu kaulavaltimolta, aloitetaan heti
puhallus- ja paineluelvytys ja
sitä jatketaan keskeytyksettä.
Veden alla ollut toimitetaan aina hoitoon. Vaikka
hän virkoaisikin nopeasti,
keuhkoihin joutunut vesi voi
aiheuttaa potilaalle myöhemmin hengenvaaran
Tee hätäilmoitus:
soita 112.
kerro mitä on tapahtunut ja
missä
älä sulje puhelinta ilman lupaa
noudata saamiasi ohjeita.

Polarväylä
Vesirakentamista Lapin sisävesillä
vuodesta 2003.
• veneväylien tarkistustyöt
• veneturvallisuuslaitteiden
kunnostukset
• satamien ja laitureiden huollot
• sukellustyöt
Olemme mukana tukemassa
järvipelastustyötä
0400 393 215
0400 228 590
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Järvisää veneilijöille
Hakusanalla tuuli + järven nimi (esim. tuuli miekojärvi), saat 48 tunnin tuuliennusteet haluamallesi järvelle.
Hakusanalla sää nyt ja järven nimi (esim. sää nyt miekojärvi) saat lähimpien
havaintoasemien viimeisimmät tiedot.
Palvelu kattaa 200 suurinta järveä.
Hinta on 0,84 euroa/haku (DNA 0,85 e/viesti).

Veneilyn uutuuksia – miten suojaat veneesi
NoTool venetalo ja peite varmistavat veneellesi hyvän suojan maissa. Sinulle jää myös
tilaa huoltaa venettä suojassa
tuulelta ja sateelta.

Ei kosteusongelmia
NoTool venetalossa
Kun ilman annetaan vaihtua
luonnollisella tavalla, ei muodostu kosteutta eikä hometta.
Tämä luonnollisen yksinkertainen pätee kaikkiin NoTool
telineisiin. Sinun tulee vain
mahdollistaa tämä luonnollinen tapahtuma pitämällä
vene riittävän avoimena.
NoTool venetalo pysyy paikallaan jopa talvimyrskyissä.
Rakenne itsessään on vakaa. Ristikkäiset kiristyshihnat vielä lisäävät vakautta.
NoTool Venetalo on muutakin kuin vain suoja veneellesi.
Venetalo on helppo siirtää toiseen paikkaan ja siellä
muuttaa vaikka kasvihuoneeksi tai juhlateltaksi. Tällöin peität telineen aaltomuovilla tai kyllästetyllä kankaalla.
Mukavuuden lisäämiseksi voidaan NoTool Venetalo

peittää kyllästetyllä vanerilla
tai aaltomuovilla. Jotkut osat
kuten katto voidaan silloin
peittää läpinäkyvällä materiaalilla kuten aaltomuovilla.
Käyttöohjeita ja lisätietoja
toimitaan niistä kiinnostuneille.

Peitteitä moneen
tarkoitukseen

sopivan talvipeitteen ja hyvän
ilmastoinnin kanssa saa vene
talvikaudeksi turvallisen suojan hometta ja kosteutta vastaan. Näin NoTool helpottaa
elämääsi veneenomistajana.
NoTool-järjestelmä on saatavana seuraavina versioina:
maateline, kansiteline, pienveneteline, venetalo ja tuuletuspaketti.

Valmistamme suojapeitteitä
mittojen mukaan autoihin ja
veneisiin. Talvipeitteiden materiaalina käytämme erittäin
kestävää PVC kangasta.
Meillä on varastossa myös
erikokoisia kevyempiä valmispeitteitä.
Veneiden suojaukseen saat
meiltä myös talvipeitetelineet.
Uutuutena NoTool suojapeitetelineet meiltä.
NoTool suojaa venettäsi
talvella ja helpottaa elämääsi!
Ilman työkaluja tai irtoosia kokoat veneellesi sopivan
talvipeitetelineen yhdistämällä alumiiniputkia toisiinsa.
Tämän mahdollistavat putkien teleskooppiominaisuudet
sekä putkien päissä olevat patentoidut liittimet. Yhdessä

Yksinkertainen asennus:
• Asennus ilman työkaluja.
• Ei irto-osia.
• Yksi ihminen voi asentaa,
purkaa ja siirtää telineen.
• Putkissa on teleskooppiominaisuus, jonka avulla teline
sopii mille tahansa veneelle.
• Telineissä on kilpalijoita
vähemmän osia, mutta sama
vakaus ja rakenne.
Parempi laatu:
• Alumiiniputket ovat yli
50% lujempia kuin kilpailijoilla.
• Liittimien osat ovat testattua haponkestävää terästä.

Mittatiedot
Pituus: 6.5 m
Leveys: 2.2 m
Korkeus: 2 m
Syväys: 0.4 m
Paino: 1 tn

Yhteystiedot
Puh Tiirapaasi:
0400-901784
hätä 112

kannella. Kansiteline kiinnitetään veneeseen mukana tulevilla kiristyshihnoilla, jotka
asennetaan pitkittäin telineen
päästä veneen kanteen. Tämä
varmistaa telineen paikallaan
pysymisen pituus- ja korkeussuunnassa, ilman kalliita
kiinnikkeitä kaiteissa. Kansitelineen tuulipinta on myös
mahdollisimman pieni. Kansitelineen voi varustaa lisäksi
mantookitolppien jalkoihin
asennettavalla tuuletuspaketilla.

Venetalo
Venetalo seisoo maassa ja
mahdollistaa helpon liikkumisen veneeseen peitteen
ollessa paikalla. Venetalossa
voit suorittaa kevät- ja syysvarustelut, hiomisen, pohjamaalauksen ja muut työt
katon alla suojassa tuulelta
ja sateelta. Venetalo soveltuu
kaiken tyyppisille ja kokoisille veneille.

NoTool kansiteline on hyvä valinta, jos vene on esim.
trailerilla ja sitä taytyy siirtää talven aikana. Teline tukijalkoineen seisoo tukevasti

Tiirapaasi

SÄHKÖASENNUS
KIMMO KIVILOMPOLO
Sähköasennukset
Ilmalämpöpumput

Kimmo 0400-390 553
Antti
050-3026 482
E-mail: kimmo.kivilompolo@sahkoasennus.inet.fi

Rek.nro: A-2366
Rakennusvuosi: 1991
Kotisatama: Miekojärvi
Koneiden yhteisteho:
147 kW
Koneiden lukumäärä: 1 kpl
Suorituskyky
Nopeus: 25 kn
Maksiminopeus: 33 kn
Toiminta-aika: 4 h
Toimintasäde: 50 nm
Miehistö: 3

Jos olet kiinnostunut veneilystä järvipelastuksesta – tervetuloa mukaan Veneseuran
toimintaan !!
ota yhteys: Ilkka 0400-393
215, Sauli 0400-290 852
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Tervetuloa retkeilemään tai kalaan

Miekojärvelle
Erämaiselle
Miekojärvelle
tullaan monesti juuri kalastuksen ja retkeilyn merkeissä.
Ennen lähtöä kannattaa tutustua vaikka netissä oleviin
palveluihin Metsähallituksen sivustoilta luontoon.fi,
retkikartta.fi tai Veneseuran
kotisivuilta www.lapland.ws/
miekojarvi löytyy tietoa palveluista ja retkikohteista.
Kalastusluvat voit hankkia
vaikka puhelimella tai järven
pohjoispäästä Miekojärveltä.
Järvellä pohjoispään Sirkkakosken ja eteläpään Pessalompolon vene- ja kalasatamien hyvät veneen laskuluiskat ovat parhaimmat paikat
veneenlaskuun.
Miekojärven veneilykartalla
tai karttaplotterilla liikut turvallisesti järvellä ,saarissa tai
lähivaarojen marjapaikoissa.
Kartoista löydät myös suosituimmat rantautumislaiturit
ja kelohonkalaavut, kodat
jossa leiriydyt turvallisesti.
Jos leiriytyminen veneessä
tai laavulla ei miellytä niin
järven rannalta ja sen välittömästä läheisyydestä löytyy
kyllä mökkitasoista majoitusta. Villi Pohjolan varaustupia,
Pessalompolon Ampumaurheilukeskuksesta, Moinamajoilta tai Veneseuran tukikohdasta Mäntylaesta löydät
hyvät sängyt ja vaikkapa rantasaunan, tasokkaampaa majoitusta löydät Sirkkakosken

satamasta vuokraamalla vierastalon Miekojärvi resortilta.
Miekojärvellä urheilukalastaja kalastaa yhdellä luvalla käytännössä koko järven.
Saaliskalana on useimmiten
ahvenen ja hauen lisäksi kuha
ja taimen.
Jos haluaa löytää nopeasti
parhaat kalapaikat kannattaa
vaikka lähteä Velin opastetulle vetouisteluretkelle päiväksi
niin jatkossakin saalista veneessä on.
Miekojärvellä liikkuu myös
ammatti ja puoliammattika-

lastajia, jotka voi verkko tai
nuottasaaliineen (muikkua
ja kuhaa) löytää samoilta kelolaavuilta ja heiltä samoin
kuin satamista voi aina ostaa tuoretta kalaa. Varsinkin
Sirkkakoskella on aktiivinen
kalastusporukka joka jalostaa
kaloja päivittäin ja monesti
savupöntöstä saa lämmintä
kalaakin mukaan.
Jos kalastajat eivät ole paikalla puhelinnumerot löytyvät sataman seinästä ja kuulet millaista tuoretta kalaa
ja missä muodossa satamassa

tällä kertaa löytyy.
Miekojärvi ja sen kylät
ovat kesäisin monenlaisten tapahtumien keskus, joten tervetuloa vaikkapa kalareissun
tai marjastuspäivän jälkeen
Sirkkakosken koskenrannan
tai vaikkapa Lohijärven suosittuihin kesätansseihin.
PS. jos ihastut maisemiin
ja vesiseen erämaan niin Karhumaan kaava-alueelta löytyy mökkitontteja joissa on
kunnallistekniikka valmiina
rakentamista vaille valmiina
siis.

Keminmaa, puh. 0400-696 884, 332 1600
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VALTION Kalastuksenhoitomaksu on tänä vuonna
22 euroa/vuosi TAI 7 euroa/7
vrk. Sen voi suorittaa näppärästi vaikka netissä www.
kalakortti.com

Viehekalastus
Kaikkien 18-64-vuotiaiden
viehekalastajien tulee suorittaa valtion kalastuksenhoitomaksu. Sen lisäksi heidän
pitää hankkia varsinainen
viehekalastuslupa: se voi olla
joko läänikohtainen viehekalastusmaksu tai kalastusoikeuden haltijan myöntämä
lupa.
Läänikohtainen viehekalastusmaksu oikeuttaa käyttämään yhtä vapaa, kelaa ja
viehettä kerralla, joten se soveltuu hyvin heittokalastusluvaksi. Toki sen turvin voi
myös uistella, mutta vain yhdellä vavalla kalastajaa kohden. Alle 18-vuotiaiden ja 65
vuotta täyttäneiden ei tarvitse
maksaa läänikohtaista viehekalastusmaksua.
Mikäli aikoo uistella useammalla kuin yhdellä vavalla
kalastajaa kohden, tarvitaan
iästä riippumatta kalastusoikeuden haltijan myöntämä
lupa. Poikkeuksena on niin
sanottu yleinen vesialue meressä, jossa uistelua ja muutakin kalastusta voi harjoittaa
ilman erillistä kalastuslupaa.
Yleisen vesialueen rajat on
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merkitty niin sanottuihin
peruskarttalahtiin. Vesialueen omistaja voi useimmiten
myöntää luvan viehekalastukseen myös sellaiselle alueelle, jossa läänikohtainen
viehekalastusmaksu ei ole
voimassa, esimerkiksi lohi- ja
siikapitoisiin koskiin.
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Merkkilippu on näkyvä
verkkomerkki
Kalastussäädökset puhuvat
eri yhteyksissä pyydyksen
"selvästä merkistä". Merkki
määritellään täsmällisesti kalastusasetuksen puolella, jossa
sille annetaan muoto: Selvä-

Hyvä Kuhakanta ja nyt jatkuvat
Taimenistutkset ovat merkittävin
syy luvanmyynnin kasvuun sekä
virkistyskalastuksen, että pyydyslupien myynnissä arvelee Metsähallituksen Länsi-Lapin vesitöjen
hoidosta vastaava Tapani Partanen.
Virkistyskalastuksen yhteislupamyynnit ovat ponnahtaneet uuteen
kasvuun 2000-luvun alun hiljaisen
jakson jälkeen. Miekojärvessä oli
kymmenen vuoden tauko, jolloin
ei merkittävässä määrin taimenta
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Kalatalousuutiset

Kalanpyydysten
merkinnässä on
parantamisen varaa
Kalanpyydysten merkintää
pitäisi varsinkin sisävesillä
parantaa. Perinteisesti kalastajat merkitsevät pyydyksensä
muutaman litran muovisella
kanisterilla, johon pyydysmerkki kiinnitetään. Tämän
tehtyään kalastaja uskoo kaiken olevan kunnossa. Luvan
myyneen tahon näkövinkkelistä näin onkin, kalastuksenvalvoja voi nähdä pyydyksen
ja tarkistaa pyydysmerkin
olemassaolon. Vaan entäpä
sitten, jos veneilijä törmää
pyydykseen tai sen köysiin,
kuka maksaa osapuolille aiheutuvat vahingot?

•

miekojärvi uutiset

nä merkkinä pidetään vähintään puolitoista metriä veden
pinnasta nousevaan salkoon
kiinnitettyä neliön muotoista vähintään 30 senttimetriä
korkeaa ja leveää lippua.
Pintaan tai pinnan läheisyyteen ulottuvissa ankkuroiduissa pyydyksissä lipun
käyttö on määritelty pakolliseksi. Ankkuroidussa pintapyydyksessä lippu laitetaan
aavan veden puolelle. Lähellä
rantaa oleva pää saa olla liputta. Ajosiima ja -verkko on
merkittävä molemmista päistään kaksoislipulla ja jos tarve
vaatii, niiden väliin on laitettava tavallisia lippuja helpottamaan pyydyksen suunnan
havaitsemista.
Onnettomuustapausten

vastuukysymyksissä on hyvin
todennäköistä, että huonosti merkityn pintapyydyksen
asettajasta tulee maksumies,
kun pyydykseen on törmätty
ja siitä on tullut veneilijälle
vahinkoja. Asia muuttunee
muuksi vain, jos on selvää
näyttöä tahallisuudesta, ruorijuoppoudesta, liian suuresta
tilannenopeudesta tai vastaavan tasoisesta muusta syystä.
Vaikka kiinteässä tai muussakaan pyydyksessä ei olisi
edellä mainittua lippua, ei
menettely ole sillä tavalla laiton, että se oikeuttaisi tärvelemään kenenkään pyydyksiä.
Varsinkin niillä vesillä missä uisteluharrastus on suosittua, olisi verkkopyynnissä
suositeltavaa siirtyä asetuksen
mukaisen merkin käyttöön.
Uistelijat havaitsevat hyvin
merkityt pyydykset ajoissa ja
pystyvät niitä sujuvasti kiertämään. Samalla myös vastuukysymykset mahdollisissa
pyydysten rikkoutumistapauksissa selkiytyisivät.
Harvan kalastajan tiedossa
taitaa olla sellainen seikka,
että yleiskalastusoikeuksiin
kuuluvaa ongintaa tai pilkintää harjoitettaessa ei saa - eikä myöskään läänikohtaisen
viehekortin antamin oikeuksin kalastettaessa - kalastaa
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myynti on 30 - 40 kpl valtion
vesialueelle. Verkko ja nuottalupia
myyvät myös yksityiset osakaskunnat omiin vesialueisiinsa lisäksi.
Kasvanut lupien myynti tarkoittaa, että panostus järveen kasvaa myös Metsähallituksen osalta.
Partanen koordinoi yhdessä Sirkan
osakaskunnan pj. Ilkka Koskelan
kanssa Miekojärven kalaistutuksia
ja arvelee tänä vuonna tavoitteeksi

•

•

(ilman erityistä oikeutta) 50
metriä lähempänä asetuksen
mukaisella selvällä merkillä
merkittyä kiinteää tai verkkopyydystä.

Ammattikalastajan
määritelmä ja
rekisteröityminen
Ammattikalastajan määritelmä on muuttunut viimeisen
kymmenen vuoden aikana lukuisia kertoja. Tällä hetkellä
määritelmä sisältyy kalastuslain 6a §:ään. Määritelmän
mukaan ammattikalastajana
pidetään henkilöä, joka harjoittaa kalastusta ja saa siitä
sekä pyytämänsä saaliin jalostamisesta toimeentulonsa tai
oleellisen osan siitä. Kalastajan katsotaan saavan kalastuksesta ja pyytämänsä saaliin
jalostamisesta toimeentulonsa tai oleellisen osan siitä, jos
hänen mainitusta toiminnasta saamansa myyntitulot
(kalastuksen kokonaistulo)
ovat vähintään 30 prosenttia
kalastajan saamien kaikkien
elinkeinotoiminnan kokonaistulojen, palkkatulojen ja
muiden hänen säännöllisesti
saamiensa kokonaistulojen
yhteismäärästä. Yhtiön tai
osuuskunnan osakkaana kalastusta harjoittavan kalastajan kalastuksen kokonaistuloihin luetaan myös yhtiön
tai osuuskunnan kalastuksen kokonaistuloista hänelle

Kalastuslupien myynti kasvussa Miekojärvellä
istutettu ja se romautti yhteisluvan myynnin lähes pohjalukemiin
verrattuna huippuvuoteen 1991
jolloin esim.taimenta istutettiin
35.000 kpl ja yhteislupaa myytiin
960 kpl.
Nyt kasvussa olevat virkistys kalastuslupien myynti kohosi v.2009
129 kpl ja samaan aikaan myytiin pyydysmerkkejä (verkko) 244
lupaa ja vuosittain nuottalupien

•

25.000 kpl yksivuotiasta kuhanpoikaa.
Taimenta (3 v poikasta) istutetaan myös ja kustannuksiin osallistuvat Ylitornion ja Pellon kunnat
sekä Miekojärven Veneseura.
Partanen iloitsee v. 1997 alkaneen kuhakannan palauttamis ohjelman tuloksista, keväällä 2010
suurimmat saaliskuhat ovat olleet
4.3- 3.3 kg kokoisia ja 1,5-2 kg tai-
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kuuluva osuus. Toisen palveluksessa olevan kalastajan
kalastuksen kokonaistuloihin
luetaan myös hänen kalastuksesta saamansa palkkatulot.
Henkilöä, jonka saama
kalastuksen
kokonaistulo
on alle 30 prosenttia, mutta vähintään 15 prosenttia
hänen saamiensa kaikkien
elinkeinotoiminnan kokonaistulojen, palkkatulojen ja
muiden hänen säännöllisesti
saamiensa kokonaistulojen
yhteismäärästä,
pidetään
ammattikalastajana 6 §:n 4
momenttia sekä kalansaaliin
ilmoittamista ja kalastuksen
sääntelyä koskevia säännöksiä
sovellettaessa.
Sisävesillä kalastajat jaetaan
vain kahteen ryhmään, yli ja
alle 30 %:n kalastajat.
Sisävesialueella rekisteröityminen on vapaaehtoista
mutta suositeltavaa. Rekisteröinti ei velvoita kalastajaa
mihinkään, mutta mahdollistaa tukien ja tiedon saannin sekä edesauttaa ammattikalastuksen
tilastointia.
Ammattikalastajan tulorajat
täyttävät kalastajat ovat etuoikeutettuja kalastuslupiin
järvien yleisvesille. Ammatti
tai osa-aika ammattikalastusasioissa sinua auttaa Lapin
ELY-kekuksessa Jussi Kuusela
p. 050-3902784 e-mail jussi.
kuusela@ely-keskus.fi
Lähde: kalatalouden keskusliitto

menet kertovat myös taimen kannan palautuvan pikkuhiljaa. Tapani
Partanen toivoo, että yhteistyötä
jatketaan myös mädin tai pienpoikasten vuosittaisessa istutuksessa
Miekojärveen laskevissa joissa.
Kalastusasioissa tavoitat Tapani
Partasen parhaiten p.0205647 693
tai 0400 183 493.
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Olemme muuttaneet Hotelli Kievarin eteläpuolelle
(entinen SPAR)

Porotila Mäntyranta Ky
• Porotilaohjelmapalvelut
• Traktorityöt • Pyöröpaalaukset

Tuomisen yrttitarha
Tervetuloa yrttien, teen ja Lapin luonnon
ihmeelliseen maailmaan!
GSM 040 507 3645

P. 0400-152 353

Kaivinkone ja
maanrakennus

KARI ROMAKKANIEMI

puh. 0400 397 339
Lumityöt • soranajo • pihaturvetukset
• maanmuokkaustyöt jyrsimet
Tapio Rundgren
Väylänvarrentie 3 A
95700 Pello
puh. 0400 397 552

K

JOONAN
KAUPPA

RAANUJÄRVI puh. 581 230

Sirkkakoski p. 040-508 9114

Eväät ja kalastusluvat meiltä
Avoinna myös sunnuntaisin 10-16
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Veneilykauden avajaiset
Sirkkakosken satamassa 13.6.
Perinteiset
Veneilykauden
avajaiset vietetään Sirkkakosken vene- ja kalasatamassa.
Tänä vuonna tilaisuus alkaa järvipelastajille suunnatulla hätäensiapukoulutuksella klo 12.
Miekojärvi Resortissa kouluttajana toimii paikan isän-

tä Pekka Kilpeläinen. Pekka
tekee päivätyötään Heat – it
oy ja on ensiapualan ammattilainen. Tilaisuus kestää n. 2
tuntia ja sinne on myös muilla veneilijöillä vapaa pääsy.
Klo 13 paikalle saapuu käsisammuttimien huoltoauto.
Veneilijän on syytä muistaa ,

että käsisammutin pullot on
huollettava vuosittain.
Avajaiset aloitetaan virallisesti klo 14 lipunnostolla ja
Miekojärven kesä -valssilla.
Järvipelastajat esittelevät Pelastusvene Tiirapaasin kalustoa ja yleisöllä on mahdollisuus pieneen veneajeluun.

Tilaisuudessa jaetaan tietoa
turvallisesta veneilystä ja Veneseuran kesän tapahtumista,
veneilykauden tunnelmia tarjoillaan myös elävän musiikin
tahdissa.-

Vetouistelukilpailu palaa Miekojärvelle 10.7.
Pienen tauon jälkeen Veneseuran vetouistelijat Trolling
Team on järjestämässä uistelukilpailua Miekojärvelle.
Kilpailu on hengeltään hieman normaalikisasta poikkeava. Kilpailun palkintoina
on rahapalkinnot . Kilpailun
järjestäjät jakavat kolmelle
parhaalle venekunnalle 60 %
osallistumismaksuista.
Kilpailuaika on 14-21
Sirkkakosken vene- ja kalasataman toimiessa kilpailukes-

kuksena.
Lisäksi kun on kysymyksessä Napapiirin kuha kunkkukisa ojennetaan suurimman kuha saaneelle siis kuningas venekunnalle arvokas
vetouistelusetti. Veneseuran
Trolling Team on järjestänyt
kolmena vuonna peräkkäin
Uistelumaraton tapahtuman,
jonka yhteydessä on pidetty
suositut kalamarkkinat ja saaduilla tuloilla on osallistuttu
Miekojärven vesienomista-

jien ylläpitämään taimenen
palautusprojektiin. Nyt Miekojärven uistelukisaan osallistuvat pääsevät mukaan tähän
taimenprojektiin.
Kilpailun järjestäjät jakavat osallistujille satamasta
mukaan jäät ja toivovat että
kalat suolistetaan ja pestään
järvellä. Tarkoituksenamme
on saada kalat järveltä hyväkuntoisina ja järjestäjät talkoilevat kalat myyntikuntoon
11.7. sunnuntain kalamark-

kinoille klo 13 - 18.
Saaliskaloiksi hyväksytään
ilman pisteytystä ovat ahven
alamitta 25 cm, hauki, kuha
ja taimen alamitat 40 cm ,
Kuitenkin niin, että hauesta
hyväksytään punnitukseen
vain suurin/ venekunta.
Kilpailun yhteydessä käydään Miekojärven Veneseuran Trolling Teamin ja Tornion kalamiesten haastekisan
2010 toinen osakilpailu.

Kaaraneksen rautamasuunin historia nyt kirjana
Miekojärven Uutiset on saanut tarjoilla lukijoilleen oma
alueen rikasta historiaa Kaaraneksesta ja Miekojärvestä
Heiskarin Jaskan ja kumppaneiden tuottamina. Nyt tuo
iso työ on vihdoin kirjoissa
ja kansissa.
Tässä yhteydessä kirjan kokoajat kiittävät kaikkia jotka
ovat osallistuneet ja tuoneet
oman panoksensa kirjan sisältöön. Heiskarin Jaska on
positiivisellä masuunin tulevaisuuden suhteen, sillä kirjan julkaiseminen on noteerattu myös Museovirastossa

ja Jaska uskookin, että rautamasuunin suojelu toimenpiteet lähtisivät nyt uudelleen
liikkeelle. Luultavaa on, että
jos suojeluhanke saataisiin
toteutusasteelle hankkeeseen
joudutaan keräämään rahoitusta laajemminkin ja Lapin
ELY-keskus on merkittävässä
asemassa.
Kaaraneksen Rautamasuunin suojelun tärkeydestä kertoo se, että tällä hetkellä Masuuni on yhdeksän merkittävimmän lappilaisen teollisen
suojelukohteen joukossa.
Heinäkuussa
Heiskarin

Lapin vuoritoiminnan historiaa
vv.1640-1820

Kaaranneksen
Masuuni ja Kalttitie

Jaska ja Kerolan Pentti esittelevät Kirjaa arvovaltaiselle
joukolle professoreita Ylitorniolla järjestettävässä tilaisuudessa.
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Pentti Nousiainen Puh. 0400-396 179
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Pellon Maalauspalvelu
Kari Enbuska
Puh. 040-573 7653

+,1$863$/9(/8$+

LÄNSI-LAPIN ALUEELLA
henkilö-paketti-matkailuautot sekä
raskaan kaluston hinaukset.
P. 040 551 1901
Petteri Korteniemi TMI
Venevakuutukset ja nuotallinen muita vakuutuksia

Pankkipalvelut
Kauppatie 36,
95700 Pello
ma-pe klo 11-17

Edustaja O-P Lahti,
050 561 6104

olli-pekka.lahti@tapiola.fi
www.tapiola.fi

SÄHKÖURAKOINTI
KODINKONE- JA KYLMÄKONEHUOLTO
CANAL DIGITAL, ILMALÄMPÖPUMPUT

T. GRANAT

95800 Sieppijärvi, 0400 420 448

Saneeraus Rakke Ky

KAARANEKSEN MASUUNI JA KALTTTIE on
nyt tilattavissa Jaakko Heiskarilta p.040 5455218.

Soita 040 5162 291, Pello

esa
laus
a
a
M
e
-liik kauvosaari

pello, puh. 0400-305 285

Ylitornio

• Jätteiden kuljetus
• Likakaivojen tyhjennys
• Roskalavojen vuokraus ja kuljetus
• Vaihtolavakuljetukset
Tiedustelut ja tilaukset

•

VTT:n vesieristyssertifikaatti
Kelloniemi Rauli

RAKENNUS KASOTEK OY

Pellon Jätehuolto Nousiainen Oy

•

Remontit ja rakentaminen
• kaikenlaiset laatoitustyöt•
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Ins. Ilkka Koskela, FISEn A-vaativuusluokan paloturvallisuussuunnittelija
Pientie 1, 95780 Sirkkakoski, puh. 0400 393 215
• Pelastussuunnitelmat
• Uudisrakennusten palotekniset
• Atex -räjähdyssuojausasiakirjat
selvitykset
• Turvallisuusselvitykset
• Palotekninen konsultointi ja
koulutus

•

0400-694 913
Hiltusen Metallituote

Kaikki metallityöt sekä rakennus ja remonttityöt

Risto Hiltunen,
95770 Lankojärvi
Puh. 0400-208 502
Venetervat • Pellavaöljyt • Mäntytärpätit

040-587 2090

Ra-Ni Maalaus Oy
Pello, puh. 0400-319 788

Sähköasennus
Kyösti Laitamaa
Puh. 0400-393 097, Pello

KYLMÄASENNUS HARILA

Kylmälaitteiden ja kodinkoneiden
• myynti • asennus • huolto
Avaamme la 5.6. klo 10 • Tervetuloa!

P.

040 596 3468
Kenttätie 6, Pello

Vesikourut
Puolipyöreät ja kantikkaat
Talotikkaat ym. Kattoturvatuotteet
Konesaumakatot
Kaiken kattavat peltityöt!
Yli 35 vuoden kokemuksella

Peltityö Koivumaat Oy
040 7090 653
0400 286 971
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Napapiirin Kuhakunkku

PELLON
SEURAKUNTA
Juhannuskirkko Tuomaan
kappelissa, Moinalahden
leirikeskuksessa
la 26.6. klo 18.
Seurakunta ja veneseura
tarjoavat kirkkokahvit, tervetuloa!
Lisätietoja Moinalahden leirikeskukseta ja
Tuomaan kappelista www.pellonseurakunta.fi

Miekojärven virkistyskalastuslupa 2010
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 veneen laskuluiskineen, joista
voi lähteä vesille isollakin veneellä
Vesiala: Noin 5000 ha Kalastuskausi: Koko vuosi
Lupahinnat: 5 e/3 h, 8 e/vrk, 15 e/vko, 30 e/kausi.
Kaikki alle 18-vuotiaat saavat luvista 50% alennuksen mutta
alle 15- vuotiaat voivat kalastaa huoltajansa luvalla samaan
saaliskiintiöön. Perheluvan hinta on kaksinkertainen.

Vetouistelukilpailu Miekojärvellä
10.7. klo 14-21
Kisakeskus:
Sirkkakosken vene- ja kalasatama
Palkintoina:
60 % osallistumismaksujen tuotosta.
Suurimman kuhan tuoneelle
venekunnalle hyrräsetti
Kilpailukaloina:
ahven, hauki, taimen, kuha
Ilmoittautuminen:
40 €/ venekunta 5.7. mennessä
Pankkiyhteys: pop 564309-210529
Lisätietoja:
Veli Koivuranta 050 3779135,
Jukka Sirkkala 0400 228 590
Kuhakuva: Kari Tuominen

Tervetuloa Kalamarkkinoille
Sirkkakosken kalasatamaan
11.7 klo13-18
Tarjolla tuoretta ja savustettua kalaa

Tuotto käytetään Miekojärven

Mobiililuvat!
Nyt voit ostaa kalastusluvan Miekojärvelle myös matkapuhelimella.
Osittain heikon kuuluvuusalueen takia lupaa ei voi ostaa
matkapuhelimella kaikkialta jokivarresta.
Soita haluamasi lupatyypin numeroon:
- 3-tuntia 0600-820415 4,93 e + mpm (1-3 c)
- Vuorokausi 0600-820416 7,96 e + mpm (1-3 c)
- Viikko 0600-820417 14,94 e + mpm (1-3 c)
Odota 10-15 sekuntia kunnes kuulet lopputiedotteen ”kiitoksia
soitostasi”, sulje puhelimesi. Odota hetki, saat luvan tekstiviestinä
puhelimeesi, säilytä viesti luvan voimassaolon ajan, olet velvollinen
esittämään luvan puhelimeltasi alueen valvojalle pyydettäessä. Puhelu
veloitetaan matkapuhelinlaskullasi. Tutustu kalastussääntöihin.
Sallitut pyydykset: Uistin ja perho
Kartta: Merenkulkuhallituksen veneilykartta 1:30000, jossa näkyy
myös alueen palveluvarustus. 2520 Miekojärvi
Lupien myyjät: Pello: Länsipohjan autohuolto (Pellon SEO
huoltamo), Sirkkakoski: Ilkka Koskela, kalastama Erkki Sirkkala
Rovaniemi: City-Sport, palvelupiste Etiäinen
Miekojärven urheilukalastajien saalistilastoa pitää yllä Miekojärven
Veneseura ja voit seurata kalantuloa sivuiltamme.
Ohjeet kesakalakisaan osallistumisesta löydät myös
netistä ja lehdestämme!
Seuraa kalakisaa: www.lapland.ws/miekojarvi

Sirkan Osakaskunnan lupahinnasto 2010
Verkko osakas tai kylässä asuva
muut kuin edellä mainitut

•

4,5 € max. 15 kpl
6,0 € max 5 kpl

taimenen istutusprojektiin
järj. Miekojärven Veneseura Trolling Team

Tärkeimmät solmut

1. Paalusolmu on monikäyttöinen ja luotettava sekä
helposti avattava solmu.

2. Kaksoispolvi eli siansorkka on nopeasti sidottava solmu. Vedottomana se löystyy
kuitenkin helposti ja siksi se
onkin pitkäaikaista kiinnitystä varten varmennettava
esimerkiksi köyden itsensä
ympärille tehtävällä toisella
kaksoispolvella.

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
9 €/ 12 €
Pitkäsiima alle 100 koukkua
pitkäsiima yli 100 koukkua
18 €/ 24 €
Pikkunuotta Max 3,5 m korkea/ 150 m pitkä 20 €/35 €
50 €/75 €
isot nuotat				
Lupia myyvät: Sirkkakoskella Erkki Sirkkala 040-532
1965, Ilkka Koskela 0400 393 215 ja Lampsijärvellä Yrjö
Juuso

✒ Pelastusvene Tiirapaasi
huollettiin Sirkkakosken satamassa 1.6. isolla joukolla.
mukana oli Eero, Markku,
Arto, Ilkka, Jussi, Veli ja
Jukka. Tänä kesänä Suomen
Meripelastusseura
täyden-

3. Jalussolmua käytetään
köysiä (eri paksuisiakin) jatkettaessa. Kaksinkertaiseksi
tehtynä se on lippusolmu.
Ulkosorkka on pitävä,
hyvä solmu pollariin tai
paaluun
kiinnitettäessä.
Kovassa vedossa ulkosorkka
voi kiristyä vaikeasti avattavaksi. Renkaaseen kiinnitettäessä ylimääräinen lenkki
sen ympärillä tasaa köyteen
kohdistuvaa rasitusta.
Kerrattu jalussolmua eli
lippusolmua käytetään eri
paksuisten köysien toisiinsa
liittämiseen.

1.

2.
3.

tää veneen kalustoa uusilla
pintapelastuspuvuilla, kellunliiveillä ja tulossa on vielä
pumppu jolla järvipelastajat
pystyvät tyhjentämään veneitä ja suorittamaan palosammutusta.
✒ Kesällä 2009 Tiirapaasilla
oli yksi pelastustehtävä ja yksi tarkistustehtävä normaali
partiointi työn ja ajoharjoitelun lisäksi.

✒ Sirkkakosken Kalasatamahalli sai vihdoin uuden
jäähilekoneen, nyt jäiden uskotaan riittävän myös muikkusesongin aikana.
✒ Miekojärven Länsi – puolen tien uudistustyö etenee
hyvää vauhtia. Syksyllä 2009
alkanut työ valmistuu lokakuussa 2010. Tämän kesän
aikana tielle uusitaan rumpuja ja tielle ajetaan uusi rouvimpi hiekkapinta.

✒ Miekojärven kalakuningas 2009 on Markku Sirkka
Sirkkakoskelta, joka uistelee
Erkki Keräsen kanssa. Markku on innokas uistelumies ja
veneseuran hallituksen jäsen.
Rakennuspuolen töitä tekevä
poikamies kerkiää harrastamaan myös metsästystä
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Vuona vuotheensa ilmestynheet pakinat ovvat muistin virkistämiseksi tässä pistäytetty
jonhoon ja rivhiin:
1991 Miekojärvi lompoloitten äiti 1992 Pohjolan ikuinen kierto
1993 Nanni Miekojärven tyär
1994 Tervaskannon usko
1995 Tohverin Pappa
1996 Kala käy pyy’ykseen
1997 Rokasti ketä rokasti
1998 Peräläisten porinoita
1999 Etelän varekset
2000 Tuttuja sanoja, kuiten niin outoja
2001 Saaressa on järvi
2002 Siivet sölkhään
2003 Sinirintasatakieli
2004 Junnun juttu
2005 Kotiseutu Pohjolassa
2006 Jupon Erä
2007 Ottavat onget
2008 Miekosen meininkiä
2009 Me tulemme taas
2010 Sirkkapää

Lanko-Pekka

Sirkkapää
Kommodorimme Jukka ja Erkki Sirkkala, poika ja isä, ovat Miekojärven kalastajia. Eritoten Erkki on pitänyt Sirkkapään kala-aseman lämpimillä. Erkin kalastajan taival on pitkä
ja komea niin pyynti- ko saantimiehenä ja varsinkin saahliin jalostajana. Meänki lehessä on
Hällä palsta, jossa kalaruoka on maukhaimilhaan, veen vilja parhaimilhaan.
Sanala sanoen Erkki on eläny ja toiminu niin ko met kuviteltas hyvän elämän olevan.
Ahti on aina antanut antimiansa Erkille pyyöt pullolhaan. Myhäillen Erkki on minuaki
vähälahjasta opastanu konsanhaan ko Mestari itte Kenessaretin kalastajia. Ko mie suohraan
sanon, Erkki Sirkkalalla on perintheessämme sana ja taito hallussa.
***
Nyt on lehtemme juhlavuosi. Lukijani lehteilet Miekojärven uutisia, jonka järjestysnumero
on 20. Käpälieni kautta on myös syntynyt 20 pakinaa. Jokhaisessa tarinassa olen hehkuttanut Miekojärven henkheen. Siveltimen mestari, Pessalompolon pänselimies, Tapani Rantala on lahjoittanut tuotannostaan tekstiin osuvan kuvan tai rustannut sen vasiten juttua
varten. Poikani Tapio ja Sirkkalan Elina ovat vuosittain käsitelheet tekstini luettavhaan
muothoon.

Vuoesta 1996 Jukka on rustanu pääkirjoitukset, ko Ruonamaa löysäsi ruorin. 2004 lehtemme otsikossa sanalta UUTISET siirtyi paino sanalle MIEKOJÄRVI.
***
Sirkkalaiset juhlivat kyläkirjansa julkistamista 3. heinäkuuta koulula ja Kummelissa. Tulkaa
festiin myötä, sielä säkenöi miekojärveläisyys ylimilhään.
Veneseuramme vetäjä Jukka on mukana kirjassa ja lehtemme sivuilla. Erkkiä kunnioittaen selvennän pari sannaa. Mikäs’ soon kommodori? Hän on laivaston eversti. Sirkka
osalthaan juurii alkunsa matalasta, pienestä; kuten sirkkataimi, pieni kala, sintti, sirkka. Eli
Sirkkapää on nyky Suomeksi Matalavesi.
Mulle rakhaita sanoja onki olheet pakinarupeaman myötä: Pessalompolo, Miekojärvi ja
Sirkkapää.
***
Väärti hyvät, Miekojärven uutisten pakinat ovat saahneet innoituksen Teistä ja sanan säilää
on herkistänyt kirjoitusinnossani aamuöisin kevätsävelet Kenttäniemen kaivokenturalla.
Varhaisaamun kirkhauessa Palosaajon liepheiltä Pessanjokiperhään kantautuu teirien
pulputus, joka aina päättyy hurmokselliseen suhahtelhuun. Jouttenten ylilennot Lompolon
sulasta vaarojen sinheen eivät jätä minua koskhaan kylmäksi. Tunnelma vain kohoaa, ko
net luurit ojossa puhaltavat Finlandiaa Rantalan rannasta Ylisseen Nivhaan. Taihvaanjaara
täyentää soidin konserttia pyyhkäsemällä syöksykiertheelä sinikupolin laelta pärinän kans’.
Puuhakas västäräkki mittailee jo aamusta alkaen harjalauan pittuutta. Sen naputusta
häirittee Kotalahen kutuhaukien lemmen polskinta ja evien väristely.
Ko pistän pisteen tarinalleni, Niilin lähettilhäitten uljas kailotus kajahtellee kaukaisilta
vuomilta kevätterhveisinä. Ikiystäväni hävelihään valkoinen mettäjänis heihlauttaa mulle
käpälää, tassut torvena se huuasee: ”Pekka riepu, mie vien kurkien terhveiset täältä Sirkkapäähän!”

Kalevalan paras sanansaattaja hypähtää jo Orhinsölänniehmeen. Jupukat vartioivat Miekojärveä: Karhujupukka
auringon suunnassa, Pieskä- ja Kärmejuppo Lännellä. Lampsijupukka antaa jänikselle suunnan Sirkhaan.
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Kommodorin puheenvuoro

Kaksikymmentä vuotta – ei suotta
■ Miekojärven Veneseura juhlii tänä vuonna toimintansa kaksikymmenvuotis taipalettaan. Seuran perustamisvuosi 1990 ja seuraavat kaksi-kolme
vuotta olivat merkittäviä vuosia Miekojärven kehityksessä. Napapiirin ja
Länsi-Lapin ainoa säännöstelemätön suurjärvi suojeltiin kymmenen vuotta aikaisemmin voimatalouskäytöltä ja nyt oli aika näyttää, että Miekojärveä voitaisiin hyödyntää luontoa kunnioittaen ja sen omia vahvuuksia
käyttäen.
■ Keväällä 1990 perustettu yhdistys Miekojärven Veneseura oli merkittävä päänavaaja sille yhteistyölle, jota myöhemminkin on harjoitettu
Pellon ja Ylitornion kuntien välillä. Kahden kunnan alueella sijaitseva
Suomen 79. suurin järvi (52 km2) kehittyisi vain ihmisten ja kuntien,
yhdistyksien sekä yrityksien välisellä yhteistyöllä.
■ Veneseuran perustamisvuonna yhteistyötä alkoi koordinoimaan Miekojärven Yhteistyöryhmä, joka kokosi niin yksityisten, kuntien, valtion
(Metsähallitus, Merenkulkulaitos = nyk. Liikennevirasto jne) hankkeita.
Paljon saatiin yhteistyöllä aikaan infraa, joka palvelee edelleen Miekojärvellä kulkijoita. Laavuverkostot, satamat, satamien kalankäsittelyhallit,
rantautumislaiturit, veneilyreitit, veneilykartta, Karhumaan kaava-alue
tässä muutamia mainitakseni.
■ Veneseuran ensimmäiseksi työksi perustamisensa jälkeen arvioitiin
juuri veneilyreitistön saanti ja veneilykulttuurin parantaminen ja veneturvllisuuden kehittäminen Miekojärvelle. Veneilyreitit ja kartta saatiin
Miekojärvelle 1993 ja veneseura liittyi pian 1994 Suomen Meripelastusseuran jäsenjärjestöksi. Pian seurasi ensimmäinen pelastusvene Ribluokan Vesseli ja kymmenen vuoden päästä Vesseli vaihtui legendaarisen
meripelastushistorian omaavaan PV Tiirapaasiin. Suomenlahden ja Kokkolan alueen merivedet vaihtuivat Tiirapaasilla nyt Lapintiirojen iloiseen
ääntelyyn ja makea vesi veneen alla oli Miekojärveä.

Venekuomun hoito-ohjeet
• kauden alkaessa voitele vetoketjut siliconöljyllä
• lintujen ulosteiden annetaan kuivua ja poistetaan sitten
harjaamalla
• vaikeat rasvatahrat poistetaan kemiallisesti puhdistetulla bensiinillä
• käsistä tarttuva hiji ja rasva ovat kuomun suurimpia
likaajia: pese kuomu tarvittaessa myös kesällä Pesu n. 30
°C vedellä mietoa saippuaa käyttäen, huuhtele huolella
runsaasti vettä käyttäen.
• kauden päättyessä huuhtele vedellä ja anna kuivua kunnolla ennen käärimistä talvikuntoon.
• talvisäilytys kuivassa paikassa, huom ei veneessä !

KOLARI 020 785 0730 LEVI 020 785 6770

Pöytä + 4 tuolia + varjo

7900
kpl

Esa Seikkula 0400 272 614
Teuvo Marjeta 0207 850 724
Tuomo Uusitalo 040 512 4273
Tuure Nurmesniemi 0207 850 732

■ Nykyään Veneseuran jäsenistöön kuuluu n. 100
henkeä, mukana perheitä, joilla on lomamökit Miekojärvellä ja paikallista väestöä Miekojärven omista
kylistä Sirkkakoskelta ja Pessalompolosta. Vapaehtois- ja harrastetoiminta perustuu tällä hetkellä järvipelastustoimintaan, jossa osana on jatkuva koulutus
veneily- ja pelastustehtäviin sekä Tiirapaasin huoltaminen ja varustaminen.
■ Toinen osa toiminnasta on erinlaisten veneily- ja
kalastustapahtumien järjestäminen ja näillä tapahtumilla pyrimme myös rahoittamaan toimintaamme.
Kolmas osa on oman tukikohtamme Koulutuskeskus
Mäntylaen kehittäminen ja Miekojärven kotisivujen
ylläpitäminen. Palvelut ovat niin jäsenistön, mutta
myös muidenkin järvelle retkiään suunnittelevien
käyttöön.
■ Miekojärven moninaiset muuttuvat kasvot, vaarojen ympäröimät
erämaat hullaannuttavat ensikävijänsä. Veneilijän, urheilukalastajan ja
eränkävijän voit löytää samoilta kelolaavuilta, jossa nuottamiehet ovat
hetki sitten saaliinsa ylös nostaneet ja vielä verkkojaan selvittelevät.
Ammattikalastajat nostavat kuhaverkkoja yöttömän auringon paistessa
– mökkirantojen rantasaunojen savu sekoittuu koivun ja suopursun valloittavaan tuoksuun peilityynellä järvellä.
■ Puhtaat vedet, mieluisat kalakentät ja ympärillä Euroopan puhtain
ilmasto – kyllä siellä on hyvä veneillä ja liikkua. Tervetuloa kesäkauden eri
tapahtumiimme ja turvallista veneilykesää 2010.

Tunnelmia vuosien varrelta...

Veneilyterveisin
Jukka Sirkkala
kommodori
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Miekojärven Veneseura
juhlii 27.8.
pyöreitä vuosia
Jupon Erällä

20 v

puh. 040-709 2681
Palvelemme ma-su klo 10–17
26.6. klo 12-19 • 27.6. alkaen klo 9-19

Tervetuloa!

Vihreä Pysäkki
(016) 515 500

• KAHVILA-RAVINTOLAPALVELUT
•TERASSI
• TANSSIA JA KARAOKEA
• A-OIKEUDET

www.granni.fi / info@granni.fi

Auto- ja konehuolto
Naasko Ky
MÖNKIJÄT RENKAAT

Pidätämme oikeudet muutoksiin

ZXg\dOWVb]

Hurmaavat ideat sisustukseen!
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LAITA MÖKKISI TUOTTAMAAN

Villi Pohjola hakee vesistön rannalla sijaitsevia
mökkejä ja eräkämppiä välitettäväksi asiakkailleen.
Ota yhteyttä Antti Prokkola puh. 0400 395 576,
antti.prokkola@villipohjola.fi.

TORNIONLAAKSON
JALOSTE KY

Luonnontuotteita Lapista

Miekojärven Resort

Miekojärven Resort
Pientie 3, 95780 SIRKKAKOSKI
puh. 0400 698 102
posti@miekojarvenresort.fi
www.miekojarvenresort.fi

Pessalompolon
kyläyhdistyksen
kioski
kalasatamassa
toimii
16.06. – 29.08.
Auki:
klo 16 – 21
su klo 14 – 19

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

www.htpaja.fi, heiskari@htpaja.fi
Ahjotie 5, 96300 Rovaniemi
Puh. 016-318201 Fax 016-313833

/d]W\\O([O^S&$

Puh. 040 756 7919, PELLO, www.lapitar.fi

Väylänvarrentie 32, PELLO
Puh. 016-588 161
040 729 0543
050 465 1075
www.tornionlaaksonjaloste.fi
harry@tornionlaaksonjaloste.fi
airi@tornionlaaksonjaloste.fi

Rakentamisen perustusosat
• Uusilla tekniikoilla ja perinteisellä kokemuksella
Konepaja-, karkaisu- ja juotostekniikka
• Autonjousipajasta huippulujiin uusiin ratkaisuihin
Hydrauliset laitteet, huolto ja korjaus
• 60-luvulta 2000-luvun ohjaus- ja radiohuipputekniikkaan

9]`XOO[]$#%$"bOW" '$%%
AO[W#"&!'aO[W\OOaY].^^W\SbTW

Järjestätkö kursseja tai kokouksia?
Tuo asiakkaasi omaksumaan asioita
intiimiin ja rauhalliseen ympäristöön.
Kokousvieraita varten olemme varautuneet erilaisilla kokousteknisillä laitteilla.

PANTSARIN SAHA OY
OSTAMME PUUTA PYSTYKAUPPANA JA HANKINTANA.
MYYMME SAHATTUA JA HÖYLÄTTYÄ PUUTAVARAA, MYÖS PÄÄTYPONTATTUNA.

aran
Puutav at
ov
hinnat
et!
laskene

• listaa
• paneelia
• lattialautaa
• höylähirttä

• ulkovuorilautaa
• raakaponttia
• painekyllästettyä
• kaidepuuta

PANTSARIN SAHA OY
Teollisuustie 12, 95700 Pello
puh. 016-513 921, 0400-159 275, fax 016-513 923
sähköposti: toimisto@pantsarinsaha.inet.fi

*Virvokkeita
*Makeisia
*Jäätelöä
*Pientä purtavaa
*Ilta-"OPSI"
-Palvelua
TERVETULOA !!!

MIEKOJÄRVEN
Uutiset
20. vuosikerta
Julkaisija:
Miekojärven Veneseura ry
Sivunvalmistus: Elina S.
Kuvat: Veneseuralaiset
Painopaikka: Suomalainen
Lehtipaino, Kajaani
Painos: 10 000 kpl
Jakelu: Pello, Ylitornio
Riihimäen Erämessut
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Turvallista kesää vesille ja rannoille
n Tänä keväänä saimme
jo toukokuussa nauttia esimakua tulevasta. Heti kuun
puolivälin jälkeen hienot kesäsäät virittvät meidät ennakoimaan hienoa kesää järvillä
ja rannoilla. Kauniit järvemme ovat valmiina ottamaan
vastaan ranta-asukkaansa ja
muut luonnosta ja sen kauneudesta nauttivat.
Miekojärven Veneseura ja
Miekojärven Uutiset haluavat taas tänä kesänä kiinnittää
huomion turvalliseen veneilyyn ja mökkeilyyn.
Veneseuran
juhlavuotta
vietetään, kuten aikaisemminkin, korostaen vesiturvallisuuden
merkitystä

veneilyssä ja mökkeilyssä.
Näin juhlavuonna on hyvä
tilaisuus kiittää eri tahoja
vuosien aikana Veneseuran
ja pelastusporukan saamasta
tuesta. Erityisen kiitoksen
ansaitsevat vapaaehtoiset hälytysryhmän jäsenet ynpäri
Järveä. Heidän osaamisensa
paikallistuntemuksensa on
usein tuonut apua kiperissä
tilanteissa. Rannan asujien,
niin mökkiläisten kuin vakinaistenkin, kalusto on välttämätön apu haverin sattuessa.
Kiitos !
n Miekojärven veneseuran
ensimmäisiä saavutuksia oli
veneilyreitin merkitseminen

ja veineilykartan aikaansaaminen. Reitit ja kartta avasivat meille mahdollisuuden
liikkua turvallisesti myös lähivesiä kauempana. Seuraava
suuri askel oli Suomen Meripelastusseuraan liittyminen.
Ensimmäinen
pelastusveneemme Vesseli takasi useita
vuosia vesiturvallisuutta Miekojärvellä.
Nyt Pv Tiirapaasi päivystää
viikonloppuisin joko satamissa tai järvellä. Varsinkin
tapahtumien yhteydessä Tiirapaasi risteilee järvellä valmiina auttamaan.
Tiirapaasi on saanut tai on
saamassa varustetäydennystä.
Viime vuoden venekauden-

Miekojärven alueesta kertovia maasto-opasteita on
•
•
•
•
•

Sirkkakosken vene- ja kalasatamassa
Mäntylaen veneenlaskupaikalla Miekojärven itäpuolella
Pessalompolon vene- ja kalasatamassa
Orhinselänniemessä
Karhumaan venesatamassa, Miekojärven länsipuolella.

Opasteet ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Kesäjuhlat tai synttärit
ne onnistuvat Mäntylaessa

avauksessa SPR:n Ylitornion
osasto lahjoitti ensiapuvarusteita. Tämän kesän alussa
hankimme Meripelastuseuran kautta veneen varusteeksi
pumpun, jota voidaan käyttää palotilanteissa ja veneiden
tyhjennykseen. Muutenkin
Tiirapaasin varustetasoa ja
toimintavalmiutta parannetaan.
Tiirapaasi hälytetään tehtävää hälytyskeskuksen kautta
numerosta 112. Hälytyskeskus vuorostaan antaa hälytyksen tekstiviestinä hälytysryhmän jäsenille, jotka alkavat heti pelastustoimiin.
Olisi kovin toivottavaa,
että entistä useammat tulisi-

vat tiiviimmin mukaan päivystystoimintaan. Tiirapaasi
tarvitsee kipeästi uutta miehistöä.
n Tässä lehdessä on taas runsaasti kirjoituksia ja vinkkejä,
joita voi käyttää hyödyksi,
valmistautuessaan haverittomaan kesään. Nyt on aika
kerrata turvallisuusohjeita ja
laittaa välineitä kuntoon.
Kun me kaikki pyrkimme
ennalta torjumaan mahdolliset vaaralliset ja kohtalokkaat
tilanteet, olemme kaikki pelastajia.
Jos kuitenkin vahinko vesillä tai rannalla ennalta ehkäisystä huolimatta tapahtuu,

tulee aina hankkia paikalle
ulkopuolista apua hälytyskeskuksesta soittamalla numeroon 112. Hälytysohjeet ovat
toisaalla tässä lehdessä.
Miekojärven järvipelastajat
ja rannan asukkaat sekä viranomaiset ovat valmiita auttamaan pulaan joutuneita.
Miekojärven järvipelastajat
toivottavat kaikille turvallista
ja virkistävää kesää!
Pysytään pinnalla!

Hätäilmoitus
Soittaminen hätänumeroon 112:
1. SOITA HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT
Tärkeää olisi, että hätäpuhelun soittaisi hän, jota asia koskee. Hänellä on sellaisia tietoja, joita päivystäjä tarvitsee määritellessään mitä apua hän paikalle lähettää. Välikäsien
kautta tuleva puhelu voi viivästyttää avun paikalle tuloa.
2. KERRO, MITÄ ON TAPAHTUNUT
Hätäkeskuspäivystäjä kysyy sinulta tietoja tapahtuneesta.
3. KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA
Hätäkeskuksen alueella saattaa olla useita samoja osoitteita eri kunnissa. Siksi on tärkeää kertoa osoitteen lisäksi tapahtumapaikkakunta.
4. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN
Päivystäjän esittämillä kysymyksillä on tarkoituksensa. Kysymykset eivät viivästytä avun
hälyttämistä. Kiireellisessä tapauksessa päivystäjä hälyttää jo puhelun aikana auttamaan
tulevat viranomaiset ja yhteistyökumppanit, sekä antaa näille lisätietoja tapahtuneesta.
5. TOIMI ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAISESTI
Päivystäjä on koulutettu antamaan ohjeita eri tilanteisiin. On tärkeää noudattaa annettuja ohjeita. Oikein suoritetuilla ensitoimenpiteillä on usein merkitystä tilanteen
lopputuloksen kannalta.
6. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN
Liian aikainen puhelun päättäminen voi hidastaa auttajien paikalle saapumista. Saatuasi
luvan puhelun päättämiseen, sulje puhelin. Pidä linja vapaana. Päivystäjä tai kohteeseen
saapuva auttaja voi tarvita lisätietoja tapahtuneesta.
Opasta auttajat paikalle.
Soita uudestaan, mikäli tilanne muuttuu.
Matkapuhelimesta soittaessasi et tarvitse suuntanumeroa.
Hätäpuhelun voi soittaa myös matkapuhelimesta, jossa ei ole SIM-korttia

Hälytä ajoissa.
Älä arkaile hälytyksen tekoa!

Rantasauna "kylpee" iltaauringossa.
Mäntylaen koulutuskeskus
palvelee niin jäsenistöä kuin
muitakin vieraita, koulutusvirkistäytymis - tai hengenluontitilaisuuksissa.
Mäntylaessa
Veneseuralaisten kesä aloitetaan siivous talkoilla 12.6. klo 12. Iso
talkoorytkäys varmistaa, että
vieraiden on hyvä tulla puhtaisiin pirtteihin. Talkoiden
päätteeksi Veneseura tarjoaa
lämpimän ruuan ja pidetään
yhdistyksen vuosikokous ennen kesäsaunaa.
Mäntylaesta löytyy 22 petipaikkaa, sähköt, jääkaappi ja
hella, iso pirtti koulutus ja
palaveripitopaikaksi. Rantasaunasta löytyy yksi petipaikka lisää, aurinkoteranssi ja

Pelastusvene Tiirapaasi
avustaa ongelmatilanteissa, esim. hinaukset!

P. 0400-901 784
Hätätapauksessa soita aina
Puhtoinen pirtti odottelee kävijöitä.
ulkogrillauspaikka. Jäsenille
käyttöoikeus tulee avainpantin kautta joka on 25 €.
Omaan käyttöön Mäntylaen voi vuokrata 80-100 €
vuorokausi hintaan.
Jos olet kiinnostunut
vuokrauksesta voi tarkistaa

Mäntylaen varaustilanteen
kotisivuiltamme
www.lapland.ws/miekojarvi ja tehdä
varaukset suoraan joko Jukka
Sirkkalalta p. 0400-228 590
tai Seppo Joonalta p. 0400179 024.
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Jätevesi

Edustamme Wavin-Labkon maapuhdistamoita ja Biokem
-panospuhdistamoita. Biokem on menestynyt erinomaisesti
Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) testissä.

Toimitamme jätevesien käsittelyjärjestelmän myös avaimet
käteen toimituksena:
1. suunnittelu
2. luvat
3. valvonta
4. asennus, maansiirto ja sähkötyöt
5. huoltosopimus ja käytönopastus
Tuotteet
* Biokem panospuhdistamot * Labko Sako maapuhdistamot
* Labko mökkijärjestelmät * Labko Loka umpisäiliöt * Labko
harmaavesijärjestelmä

Häklinkatu 1, 95420 Tornio
016-448742, info@lvi-vanhatalo.fi

Putki ja Poltin R. Salmi Ky

Alkkulanraitti 95,YLITORNIO • puh. 0400-391 918 • Arkisin 9-17

Buster, Yamarin ja Silver
venerekisteröinnin kärjessä
Vuoden 2009 Maistraattien
venerekisterin (väh. 5.5 m
pitkät tai yli 20 hv moottorilla varustetut uudet moottoriveneet) mukaan nämä kolme
veneen valmistajaa kaappaavat yli 40 prosentin markkinaosuuden.
Kotimainen Buster on ollut
näiden tilastojen ykkönen jo

pitkään. Venemessujen aikaan
Buster esitteli ammattilaisten
käyttöön rungoltaan uudistuneen Magnum pro veneen ja
on ilmoittanut uudistavansa
mallistoaan jatkossa poikkeuksellisen aktiivisesti.
Venerekisteröinnin kymmenen kärjessä listalta on hyvä laitta merkille Faster venei-

den suuri ensirekisteröinnin
kasvu vuodesta 2008 vuoteen
2009 se nousi jopa 47.1 prosenttia.
Kaiken kaikkiaan venerekisteriin kirjattiin vuonna
2009 4568 vesikulkuneuvoa.
Lähde: Maistraattien venerekisteri.

Venemessuilla
runsas 76 600 kävijää
Vaikka venemessuilla on paljon nähtävää ja veneharrastajan siellä kyllä kannattaa
vierailla oli tämän vuoden
uutuudet moottoreiden osalta melkoisen niukat.
Yamaha jatkaa edelleen
moottoreiden ylivoimaisena
myyntiykkösenä yli 40 prosentinosuudella. Yamaha on
esittelemässä kuluvan kesän
aikana 70 –hv uutuuts moot-

toriaan joka on varustettu
ajonestojärjestelmälläHondan pääpaino on kotimaanmarkkinoilla 40-90 hv
moottoreissa, vaikka näissä ei
varsinaisesti mitään uutuuksia
esiteltykkään. Tärkein uudistus on niin sanottu NMEA
2000 tiedonsiirtoprotokollan
käyttö, josta tärkein tieto on
kai juuri tuo taloudellisen
ajon osoitin. Mercury uu-
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miekojärvi uutiset

tuudet perustuvat myös juuri
tähän taloudelliseen kulutukseen. Evinrude:n osalta todellisia uutuuksia odotellaan
vielä vuoden päivät kun se
tuo markkinoille 10-15 hv
kaksitahtiperämoottorit.
Yli 20 hv perämoottoreissa
ensirekisteröinnissä
ykkösen Yamahan jälkeen tulevat
Mercury ja Honda.
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Venerekisteritietojen
tarkistusaika päättyy syksyllä
Laki vesikulkuneuvorekisteristä tuli voimaan 1.10.2007.
Lain mukaan ennen kyseistä
ajankohtaa rekisteröityjen veneiden rekisteritiedot on saatettava uuden lain mukaisiksi
kolmen vuoden kuluessa lain
voimaantulosta eli 1.10.2010
mennessä. Tämä velvoite täytetään tekemällä tietojen tarkistusilmoitus maistraatille.
Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenteen turvallisuusvirasto ja maistraatit muistuttavat yhteisellä tiedotteella
veneen omistajia ja haltijoita
rekisteritietojen tarkistamisesta. Viranomaiset haluavat
muistuttaa, että ellei vesikulkuneuvon rekisteröintitietoja ole tarkistettu uuden lain
edellyttämällä tavalla lokakuun alkuun mennessä, vesikulkuneuvoa koskevat tiedot
poistetaan kuulutusmenettelyn jälkeen rekisteristä.
Mikäli vesikulkuneuvon
omistaja laiminlyö velvollisuutensa ilmoittaa vesikulkuneuvonsa rekisteriin ja

ajaa vesikulkuneuvolla ilman
rekisteröintitodistusta, omistajalle voidaan määrätä rikesakko.
Maistraattien ylläpitämään
vesikulkuneuvorekisteriin on
rekisteröitävä kaikkien vähintään 5,5 metriä pitkien
purje- ja moottoriveneiden
tiedot sekä kaikki moottoriteholtaan vähintään 15 kW (eli
yli 20 hevosvoiman) veneet.
Vesikulkuneuvon rekisteröinnistä annetaan rekisteritodistus, joka on oltava mukana
aina vesikulkuneuvolla liikuttaessa. Lisäksi muistutetaan,
että rekisteröinnin mukainen
rekisteritunnus pitäisi kiinnittää veneeseen.
Vesikulkuneuvorekisteriin
talletettavista tiedoista on
säädetty yksityiskohtaisesti
valtioneuvoston asetuksella.
Talletettavat tiedot koskevat
mm. omistajan henkilötietoja, vesikulkuneuvon tyyppiä,
merkkiä ja mallia, kansirakennetta, rakennusvuotta ja
käyttöönottovuotta. Rekiste-

röintilomake, jota käytetään
myös tietojen tarkistuksessa,
löytyy maistraattien internet-sivulta: www.maistraatti.
fi -> vesikulkuneuvorekisteri
-> ilmoitus vesikulkuneuvorekisteriin.
Täytetty lomake mahdollisesti tarvittavine liitteineen
tulee toimittaa maistraattiin.
Ilmoituksen voi toimittaa
maistraattiin myös postitse,
faxina tai sähköpostin liitteenä. Maistraatit auttavat
tarvittaessa rekisteröinti-ilmoituksen täyttämisessä ja
vesikulkuneuvon rekisteröinnissä.
Vesikulkuneuvorekisteriä
pidetään vesiliikenteen turvallisuuden parantamiseksi,
ympäristöhaittojen vähentämiseksi, valvonta- ja pelastustoiminnan tukemiseksi sekä
vesien käytön suunnittelua
ja
varautumissuunnittelua
varten.
Lisätietoja:
Maistraattien yhteystiedot:
www.maistraatti.fi

Pakollinen palosammutin
Palosammutin on pakollinen
varuste veneessä, jossa mahdollisuus palon syttymiseen
on olemassa. 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 ja 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.

Kuntotarkastus
joka vuosi
Toimintakunnon varmistamiseksi on käsisammuttimen
tarkastus tehtävä
vuoden välein. Vähim- mäisvaatimuksena
veneessä on yksi 8A/68B-luokan sammutin, joka on tarkoitettu sekä kuitu- että nestepalojen sammuttamiseen.
Kuntotarkastus on tarpeen,
sillä venesammutin joutuu
kestämään normaalia rankempia olosuhteita. Vuositarkastusten lisäksi sammuttimelle
on kerran kymmenessä vuodessa tehtävä perusteellisempi tarkastus. Myös veneissä
olevat kiinteät sammutinjär-

jestelmät pitää huoltaa vuosittain. Niin käsi- kuin kiinteätkin sammutusjärjestelmät
saa tarkastaa vain valtuutettu
sammutinhuolto.
Paloturvallisuusasioissa
kannattaa luottaa asiantuntijaan, jotta venepalopainajainen ei toteutuisi. Tänäkin
vuonna Veneilykauden avajaisissa 13.6 Sirkkakosken vene- ja kalasatamassa vierailee
käsisammuttimien huoltoauto klo 13 alkaen.

Venepalon
sattuessa
• Varoita muita veneessä
olevia.
• 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.

Hukkumistilastot
Hukkumiskuolemia tapahtuu Suomessa vuosittain liikaa. Suurin osa hukkumisista
voitaisiin välttää:
• oikealla turvallisuusasenteella,
• järkevällä varustuksella
sekä
• jättämällä viinakset juomatta.
Muutamia faktoja hukkumisonnettomuuksista:
• pahimmat onnettomuuskaudet ovat kesäkuukaudet
(kesä-elokuu),
• 80% kesäaikaisista aikui-

sille tapahtuneista onnettomuuksista on tapahtunut alkoholin vaikutuksen alaisena
• vain alle 10 prosentilla
vesiliikenteessä hukkuneella
on ollut pelastusliivit käytössä,

Miekojärven
kalaa
Arctic circle
Suoraan kalastajilta
Sirkkakosken kalasatama

• leudot talvet ovat lisänneet jäihin vajonneiden määrää. Jään vahvuus ei näy kalenterista.

Erkki Sirkkala
040-532 1965
Jukka Sirkkala
0400-228 590
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Miekojärvi – upea järvi ja
suuri mahdollisuus
Miekojärven Uutisten ilmestyminen on ollut varma kesän merkki jo kahdenkymmenen vuoden ajan. Lehteä on oppinut jo
odottamaan.
Miekojärven Uutisten historia on vahvasti
sidoksissa niihin tekemisiin, mitä Miekojärvellä on tapahtunut viimeisten parin vuosikymmenen aikana. Järvellä on tapahtunut
todella paljon. Sirkkakoskelle ja Pessalompoloon on rakennettu kalasatamat, väylät
merkitty ja tehty veneilykartta, rakennettu
laavuja ja rantautumispaikkoja, istutettu kaloja, tehty kaava-alueita ja rakennettu mökkejä ja kämppiä. Lista on pitkä ja sitä voisi
vielä jatkaakin.
Yhteistyökumppaneita ja tekijöitä on ollut
paljon – TE-keskus ja -toimisto, metsähallitus, ympäristökeskus, kalastuskunnat, kylät, yritykset sekä Pellon ja Ylitornion kunnat. Miekojärven Veneseuran ja Miekojärven Uutisten osuus on ollut
merkittävä hankkeitten ideoijana, toteuttajana ja erilaisten tapahtuminen
järjestäjänä ja esimerkiksi järvipelastuksesta huolehtijana. Miekojärvi on ollut
jopa Vetouistelun SM-kilpailun näyttämönä.
Miekojärvellä on hienot olosuhteet ja puitteet. Niistä voi nauttia ja niitä
voi hyödyntää kaikkina vuodenaikoina.
Mukavana yhteensattumana Sirkkakosken kylä järjestää heinäkuun alussa
kyläjuhlan. Sirkkakosken kylä ja Miekojärvi on silloin varmasti ihmisten
puheissa ja mielissä.
Toivotan Miekojärven Uutisille ja Miekojärven Veneseuralle mitä parhainta menestystä ja intoa jatkaa erinomaisen tärkeää työtä. Miekojärvi on upea
järvi ja viime vuosikymmenten aikana rakennettuja puitteita ja olosuhteita
on mahdollista hyödyntää vielä paljon nykyistä mittavammin. Sitä toivon ja
siihen uskon.
Tapani Melaluoto
Pellon kunnanjohtaja

Muistoja Miekojärven venereittien rakentamisesta
Oli miellyttävä uutinen, kun
sain kuulla Miekojärven Veneseuran juhlivan 20-vuotista
taivaltaan.
Ja jonkun sanan saisin sanoa tämän lehden lukijoille.
Muistojen kätköstä kaivautuu pienen vanhoihin arkistoihin tutustumisen tukemana mukavia muistoja Miekojärven venereittien suunnittelusta. Miekojärven kunnat
Pello ja Ylitornio miettivät
reittien
rakentamistarvetta vuonna 1990. Jo vuonna
1986 oli valmistunut Pellon
Sirkkakosken kalasatama järven pohjoispäähän ja vuonna
1989 Ylitornion Pessalompolon kalasatama puolestaan
järven eteläpäähän. Miekojärvestä oli kehittynyt molempien kuntien, Metsähallituksen ja yksityisten yritysten
voimakkaan
panostuksen
ansiosta huomattava matkailu- ja ammattikalastuskohde.
Joitakin pieniä veneonnettomuuksia kuitenkin sattui
säännöllisesti joka kesä.
Niinpä vuoden 1990 elokuussa tekivät Pellon ja Ylitornion kunnat Merenkulkuhallituksen Väyläosastolle
yhteisen aloitteen Miekojärven venereittien rakentamisesta. Ja silloin minä sain
astua kuvaan mukaan. Reittien suunnittelu lankesi Merenkulkuhallituksessa minun
vastuulleni.
Tästä syystä olin mukana

lokakuussa 1990 järjestetyssä
Miekojärven kalastusmatkailun koulutus- ja informaatiopäivässä, jossa pohdittiin
Miekojärven tulevaisuutta ja
sen merkitystä kalastuksen
ja matkailun näkökulmasta.
Mieleeni on jäänyt erityisesti
paikallisten tahojen ammattimainen ja kokonaisvaltainen
näkemys matkailupalvelujen
rakentamisesta.
Kysymyksessä on tuote, joka toimiakseen edellyttää kaikkien
osatekijöiden yhteistyötä ja
yhtäaikaista toteuttamista.
Niinpä venereittien rakentaminenkin nähtiin tärkeänä
tekijänä vene- ja kalastus-

matkailun kehittämisessä ja
myös varsinkin ulkopaikkakuntalaisten veneilyturvallisuuden lisääjänä. Oudolle
järvelle kun ei helposti tulisi
lähdettyä kylmiltään veneilemään ja jos joku uskaltautui,
veneonnettomuuden riski oli
olemassa . Silloisen Miekojärven Yhteistyöryhmän projektisihteeri Jukka Sirkkalalla oli
merkittävä osuus hankkeen
valmistelussa ja asia koettiin
molemmissa kunnissa niin
merkittäväksi, että myös kunnanjohtajat Seppo Tervonen
ja Tuomo Karjalainen olivat
hankkeessa aktiivisesti mukana.

Suunnittelutyö oli mielenkiintoista, koska sain vapaasti
suunnitella reitit koko järvelle. Järven etelä- ja pohjoispäissä olevat kalasatamat
olivat ainoita pakkopisteitä.
Jotta merkintä ei olisi liian
raskasta ja jättäisi tilaa myös
kalastukselle,
suunnittelin
merkinnän kummelien ja
harvahkon viitoituksen varaan. Kalasatamien tuloväylät
olisivat tiheästi viitoitettuja,
mutta järvellä vain vaaralliset matalikot olisi merkitty
viitoilla. Näin tilaa jäisi muillekin vesien käyttömuodoille, mutta veneilyturvallisuus
olisi silti riittävän korkealla

tasolla.
Miekojärven venereitit olivat päässeet mukaan Merenkulkuhallituksen sisävesien
veneväyläohjelmaan 19901997, jonka ohjelmoinnin
mukaan hanke olisi toteutettu vuosina 1996-1997. 1990luvulla oli kuitenkin muutaman vuoden pituinen jakso,
jolloin
työllisyystyörahoja
jaettiin erityisesti pahimmin
työttömyydestä kärsiville alueille ja silloin Lappiinkin saatiin useita hankkeita rahoitettua. Mm. Kuusamon järvien
ja Kemijärven venereittien
rakentaminen
toteutettiin
tuona aikana. Miekojärven
osalta elettiin onnellisten tähtien alla, koska Sirkkakosken
kalasataman parantamiseen
saatiin rahoitus jo vuonna
1990, ja venereittityökin
lähti rivakasti liikkeelle ja
hanke sai rahoituksensa heti seuraavana vuonna 1991.
Reittien merkintätyöt saatiin
päätökseen vuonna 1992 ja
seuraavana keväänä ilmestyi
vielä tuiki tärkeä Miekojärven veneilykartta.
Arkistoista löytyi vuoden
1992 keväällä kirjoittamani
ohjemuistio veneilemisestä
Miekojärven uusilla venereiteillä. Toin siinä esille merkintäperiaatteita ja erityisesti
näkemyksiä veneilyn ja kalastuksen yhteensovittamisesta.
Toivottavasti ohjeesta on ollut menneinä vuosina hyötyä

ja niin veneily kuin kalastuskin sujunut mallikkaasti.
Valitettavasti valtionhallinnon mahdollisuudet vastaavan tyyppiseen toimintaan
ovat tällä hetkellä paljon rajallisemmat kuin aiemmin.
Piensatamamomentti poistettiin kokonaan valtion talousarviosta 1990-luvun puolivälissä ja myös työllisyystyömäärärahojen myöntäminen
tämäntyyppisiin töihin on
loppunut. Tästä huolimatta
toivotan menestystä veneseuralle ja koko Miekojärven
matkailu- ja virkistyskäytön
kehittymiselle. Hyvällä yhteistyöllä voitetaan esteet ja
rakennetaan kestävää tulevaisuutta.
Valtionhallinnon muutokset näkyvät siinäkin, että kirjoittelen tätä tekstiä vuoden
2010 alusta aloittaneen Liikenneviraston Meriosastolta.
Veneilyterveisin,
Risto Lång
Vesiväyläteknisen yksikön
päällikkö, dipl. ins.
Liikennevirasto
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Tapahtumakalenteri 2010
Kesäkuu

12.6. klo 12 alkaen Jäsentalkoot Veneseuran koulutuskeskuksessa Mäntylaessa. Talo kuntoon kesäksi! mukaan imuria, haravaa, ikkunanpesuvälineitä
ym. Iloista mieltä Veneseura tarjoaa ruuan talkooväelle ja lopuksi talkoosauna!
12.6 klo 16 Vuosikokous Mäntylaen puhtoisessa pirtissä
13.6 klo.12 Järvipelastuksen hätäensiapukoulutus Sirkkakosken satamassa
Miekojärvi Resortin tiloissa. Kouluttajana Pekka Kilpeläinen Heat – it Oy
Veneilykauden avajaiset sunnuntaina . klo 14 Sirkkakosken satamassa
Lipunnosto, järvipelastusasiaa, mahd.ajeluun pelastusvene Tiirapaasilla
Käsisammuttimien huoltoauto paikalla klo 13 alkaen, elävää musiikkia
Miekojärven Uutiset ilmestyy ennen avajaisia 10.6.

HEINÄKUU

3.7. Sirkan kyläjuhla tapahtuma (ent.Sirkan koulu)
klo 10 Jumalanpalvelus
klo 11 Sirkkakosken kyläkirjan julkaiseminen
klo 13 Pääjuhla
klo 20 -21 yhteislaulutilaisuus Sirkkakosken Sillalla
klo 21-02 Lavatanssit Sirkkakosken rannalla
			
Paljon paikallisia bändejä
(anniskelualue, makkaraa, kyläkojulta paitoja, lippiksiä ym)
10.7. Napapiirin Kuhakunkku vetouistelukisa klo 14 - 21
Kilpailukeskus Sirkkakosken vene- ja kalastama
11.7. klo.13-18 tuoreenkalan markkinat Sirkkakosken kalasatamahallissa
- kalamarkkinoiden tuotto käytetään Miekojärven taimenistutuksiin

19.6. Miekojärven Järvi Luuta -tapahtuma
veneseuran vapaaehtoistapahtuma, jossa Miekojärven rantoja siistitään
kevättulvien jälkeen. Tiirapaasi kuljettaa talkoolaisia, yhdyshenkilö Jukka
p.0400 228 590, talkoosauna klo Mäntylaessa klo19.

24.7. Veneseuralaisten Kesäkokoontuminen Mäntylaessa klo18.
Ohjelmassa: Onkimestaruuskilpailu ja Lanko Pekan Vihtakoulu,
sauna lämpiää koko illan!

25.6. Juhannusjuhla Sirkkakosken rannalla
Lavatanssit klo 21-02 anniskelualueella virvokkeita
• Pekka Ylisirkka yhtyeineen • Hämärästä aamunkoittoon •

27.8. Veneseuran 20-vuotisjuhla Jupon Erä:n Ampumaurheilukeskuksessa
illallisliput varataan siht. Seppo Joonalta

25.6. Veneseuralaisten juhannusliputus Orhinselänniemessä klo 22

8.9. Vetouistelun Ruskatreffit ja veneseuran mestaruusuistelut klo 12-19
- Kesäkalastuskilpailun voittajan = kalakuningas 2010 julkistaminen

Elokuu

Syyskuu

26.6. Juhannuksen Venekirkko Moinalahden Tuomaan Kappelissa klo 18
sään salliessa toivotaan mahdollisimman monen tulevan veneellä
Veneseura tarjoaa kirkkokahvit. järj. Pellon srk ja Veneseura

nykällä kuvan ja lähettää tiedot sihteeri Seppo Joonalle.

✒ Miekojärven suurkalat
2000-luvulla tilastoa pitää
yllä veneseura, jonka kotisivuilta kalastus osiosta löydät kalalajeittain suurimmat.
Jos saat tilastokelpoisen kalan
punnitse se digivaakalla, ota
pituusmitta, ilmoita kalansaaja, kuka/ ketkä todistavat
punnituksen, voit ottaa kän-

✒ Ilkka Koskela ja Jukka
Sirkkala nostivat toukokuussa komea kuhan ,jonka paino
oli 4.3 kg ja pituutta kalalle
kertyi 72 cm.
✒ Kevään avovesikalastuksessa huomioita: madekanta
on kovassa nousussa Miekolla.
✒ Veneseuran kiekkomiehet
jatkavat uraansa Mestis kokemuksen jälkeen Juho Joona jatkaa edelleen Rokissa ja

Miekojärven
veneilykartta
Jos olet uusi tai kokeneempikin veneilijä kannattaa varmistaa,
että sinulla on veneessä Miekojärven veneilykartta. Kartta on
1:30 000 mittakaavalla ja siinä on melkeimpä kaikki Miekojärven palvelut laavuista – rantautumislaitureihin ja ennen
kaikkea turvalliset venereitit merkittynä. Sama kartta löytyy
myös karttaplotteri versiona.
Kartan saat helposti tilaamalla vaikka netistä www.johnnurminenmarine.com

SM-hopeaa HPK:ssa saalistanut Santtu Sirkkala jatkaa
toisen kauden B-junioreissa
Hämeenlinnassa. Pojat nähtäneen kesän kalastustapahtumissa.
✒ Korkea tulva ja jäänlähtö riepottelivat Miekojärven
venelaitureita ja saivatpa kelluvat turvalaitteetkin tuntea
pohjoisen jäänlähdön.
✒ Veneilyreittien ja laitureiden huoltotyöt alkavat vkolla
22 siten, että kunnostustyöt
ovat valmiina juhannukseen
mennessä. Käytännön töistä
vastaa Polarväylä ky Pellon ja
Ylitornion toimeksiannosta.

Veneseuran jäsenilta
Mäntylaessa 24.7.
Ohjelmassa:  alk. klo18
veneseuran onkimestaruuskilpailu
(kalojen yhteinen pituus ratkaisee voittajan)

Lanko–Pekan vihtakoulu

✒ 19.5 Miekojärvi vapautui
jäistä.

Lätynpaistoa

✒ Miekojärvi Resortin isäntä
Pekka täytti pyöreitä vuosia
kesän kynnyksellä, M - Uutiset onnittelee.

Yhteislaulua

✒ Sirkkakoski antoi komean hauen toukokuun lopulla kun kylän nuoret miehet
haspel-vavalla nostivat 9.8 kg
hauen.

Sauna lämpiää koko illan
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Turvallisuutta vapaaehtoistyöllä
Suomalaisen
pelastustoimen erityispiirre on vapaaehtoistyön merkittävä rooli.
Tänänkin päivänä yli 90 %
maan pinta-alasta kuuluu
sopimuspalokuntien
vastuualueeseen, ja loput 10 %
ammattipalokunnille. Toki
suurin osa väestöstä asuu ammattipalokuntien vastuualueella, mutta tästä huolimatta
vapaaehtoisen henkilöstön
asema on pelastustoimessa
suurempi, kuin yhdelläkään
toisella kunnan peruspalvelun alalla.
Vanhoissa
suomalaisissa
elokuvissa
vapaaehtoisille
palokunnille on säännönmukaisesti varattu pellen rooli.
Yleensä hälytyksen sattuessa
puolet tavaroista jäi asemalle,
siirtyminen kohteeseen sisälsi

pari eksymistä ja vähintäänkin renkaan puhkeamisen, ja
kun paikalle viimein päästiin,
niin homma meni pelkäksi
koheltamiseksi. Todellisuus
on onneksi toisenlainen. Suomalaiset vapaaehtoiset ovat
asiansa erinomaisesti osaavaa
väkeä, ajoittain liiankin sitoutuneita tehtäväänsä, ja ongelmiin törmätessään VPKlaisten etu on se, että heidän
porukastaan voi yhtä äkkiä
löytyä sähkömies, metsuri tai
ajoneuvo-yhdistelmän kuljettaja, joka oman siviilityönsä
kautta hankkimillaan tiedoilla tai taidoilla saa ongelmat
ratkaistua.
Suomalainen vapaapalokuntalaitos täyttää kohta 200
vuotta. Viimeisen kymmenen vuoden aikana varsin-

kin Itä- ja Pohjois-Suomessa
on ollut ajoittain vaikeuksia
saada rekrytoitua uutta väkeä vapaapalokuntiin. Kyse
ei niinkään ole siitä, etteikö
palokuntatyö
kiinnostaisi,
vaan pikemminkin siitä, että
Suomenniemelle on pikku
hiljaa muodostumassa tyhjiöitä, joissa on olemattoman
vähän nuoria ja työikäisiä.
Uskallan olettaa, että moni
muukin harrastusryhmä on
täsmälleen saman ongelman
edessä; tanhuryhmät, jossa
nuoriso-osastoa edustavat 50
-vuotiaat, tai hirviporukat,
joiden keski-ikä on hyvän
matkaa yli 60 -vuoden, kyllä
yskän ymmärtävät.
Pelastustoimelle tyypillinen piirre on ammatin ja harrastuksen periytyvyys. Vielä

1960 -luvulla pelastustoimen
henkilöstöllä oli tapana asua
asemilla tai ainakin näköetäisyydellä asemista, mikä
edesauttoi ammatin siirtymistä isältä pojalle, ja edelleenkin palohenkilöstön jälkikasvulla on huomattavasti
muuta väestöä suurempi riski
löytää itsensä kypärä silmillä
punaisen auton takapenkiltä.
Toisaalta periytyvyyden suuri
merkitys on alalle myös riski:
kun vapaapalokunta kerran
kuolee, ja perintöketju pääsee
katkeamaan, sen uudelleen
synnyttäminen on erittäin
vaikeaa.
Pelastuslaitoksilla on vuosittain noin 100 000 hälytystä vuodessa, ja määrä on
viime vuosina tasaisesti kasvanut. Avunpyyntöjen mää-

rän lisääntyminen siellä, missä asukaslukukin kasvaa on
helppo ymmärtää. Yllättävää
kyllä, väestötappioseuduilla
avunpyynnöt eivät ole vähentyneet likikään samassa suhteessa, kuin väki on vähentynyt. Tähän vaikuttaa muun
muassa haja-asutusalueiden
väestön ukkoutuminen - tai
pikemminkin mummoutuminen - ja miekojärviläisillekin tuttu kasvava lomaasutus.
Kiistaton tosiasia on se, että ilman ihmisiä, jotka ovat
valmiita osallistumaan vapaaehtoisen pelastusyksikön
toimintaan, Suomi olisi selvästi nykyistä turvattomampi
maa ja avun saaminen kestäisi kauemmin. Pelkästään
viranomaistoimilla turvallista

elinympäristöä on Ylitornion
järvikyliin mahdotonta rakentaa, tai ainakin sen kulut
nousisivat niin suuriksi, että
verottaja veisi meiltä ohikulkiessaan tuhkatkin perässä.
Hyvää ja turvallista kesää
toivottelee

merkitty kelokyltein myös
rannoille, nyt osa näistäa
kylteistä on myös kaatunut
maahan. Partasen mukaan
nuottalupien myynti on tasaista Miekojärveen joka vuosi lunastetaan 30-40 lupaa.
Vanhoja porukoita lopettaa,
mutta uusia tulee koko ajan
myös lisää. Apajapaikkojen
löytäminen on tietenkin tärkeää ja samalla estetään mahdollisuus ,että apajapaikoille
ei heitetä esimerkiksi seisovia
pyydyksiä.

sumun noustessa peittämään
satamaan tulo reitistön.
Tässä keskustelussa on ollut esillä nk. loiston laittaminen A-kummelin yhteyteen
tämä helpottaisi veneilijöitä
löytämään satamaan tulo reitistön. Keskusteluissa liikenneviraston väyläasioista vastaavien henkilöiden kanssa,
heidän mielestä veneseura voi
olla aloitteellinen Lapin ELYkeskuksen suuntaan, koskapa
ympäristön vastuualueet ovat
tehneet veneilyreittejä virkistyskäyttötarkoituksessa muualla Suomessa.
Liikennevirasto tarkistaa
reitit ja turvalaitteiden sijoitukset ja niiden ylläpito luovutaan yleensä kunnille.

palautetta Karhumaan sataman pimeydestä. Tässä satamassa ei ole tällä hetkellä
yhtään yleisvaloa turvallisuuden lisäksi venesataman
käyttö painottuu juuri pimeän aikaan syysmuikun pyyntiin, koskapa tämä satama on
pisimpään avoinna Miekojärvellä.
Veneseura on informoinut
Metsähallituksen luontopalvelua, että se entisöisi ja merkitsisi mm Vaarasaaren luontopolun ja laavuverkoston
läheisyydessä olevat Lähteet
eli kaltiot.

Rehtori Reijo Tolppi
Pelastusopisto

Reijo Tolppi valittiin yksimielisesti 8.6. Kemi-Tornion
ammattikorkeakoulunrehtoriksi.
Miekojärven veneseura onnittelee Hannukkalanniemen
isäntää ja toivottaa tervetulleeksi Lappiin.

Kuntien tekniset toimistot palvelevat rakentajia ja veneilijöitä
Venepaikkamaksut/ varaukset 2010
Pellon Kunta (3.7.-25.7. kiinni)
Sirkkakosken vene- ja kalasatama
telaranta/ kelluvavenepaikka 			
57.19 € / v
Karhumaan venesatama
telaranta / kelluvavenepaikka
52 €/ v
253.64 €/ vuosi
kalankäsittelyhalli
Vapaita venepaikkoja molemmista satamista löytyy!!
Omatarvekalastaja, vapaa-ajankalastaja Sirkkakosken kalankäsittelyhallista mahdollisuus ostaa jäähilettä 10 €/ 20 litr. maksu käteinen.
Varaukset
Tekninen toimisto 040-713 2708 tai kunnan ins. Ari Risto 040-834
6875, rak,mest/ rak. tark. Pekka Tuomas 040 721 9496
Ylitornion Kunta (3.7.-25.7. kiinni)
Pessalompolon vene-ja kalasatama
kelluvavenepaikka
			
58.90 €
telaranta
			
25,25 €
kalankäsittelyhalli
			
176.60 €/ vuosi
						
(amm.kalastajille -20%)
Varaukset
Tekninen toimisto 0400-220 340 tai 0400 220 343

Miekojärven pitkässä siimassa...
...tämä on uusi palsta, jossa
esillä on hankkeita ja ideoita
joille mm. rahoitukset ovat
vielä auki.
• RKTL:n Muikkukannan
tutkija Pentti Valkeajärvi karkea-arvio Miekojärven muikkukannan seurannan mukaan viime syksyn kutukanta
olisi keskitasolla (indeksi 3 )
ja vuosiluokka 2009 oli keskimääräistä vahvempi (4).
Valkeajärvi arvio, että näillä
muikkutiheyksillä ja runsaan
kuorekannan turvin ei ole ihme jos kuha kannat kasvavat!
• Lapin ELY – keskuksesta tutkijat Marko Kangas
ja Jarmo Huhtala kertovat
Raakkukannan tutkimuksen
tämän hetken tilanteesta.
Miekojärven laskevien jokien
kunnostustarvetta on invetoitu vuoden 2009 aikana.

Kunnostukset liittyvät ko.
alueen säännöstelyn kehittämishankkeesen.
Kunnostussuunnitelmaa
aletaan laatimaan 2011-2012
aikana. Jos rahoitus saadaan
töihin päästään 2013 -2015
aikana. Raakku - Life projektille odotetaan siis parhaillaan
rahoituspäätöstä.

Metsähallituksen
Luontopalvelut

luontopolkua.
Juntunen
suosittelee molempia luontopolkuja retkikohteeksi.
Miekojärvellä huoltoasioissa palvelee luontovalvoja
Aimo Sirkka 0400-377 082.
Lisätietoja Miekojärvestä löydät luontoon.fi ja retkikartta.fi. Kehittämisasioissa voit
ottaa yhteyttä puistonjohtaja
Hely Juntuseen p. Puhelin:
0205 64 7634 GSM: 0400219287

Puistonjohtaja Hely Juntunen kertoo, että Miekojärveen osalta tänä vuonna ei
ole uusia rakennushankkeita.
Sen sijaan normaalit vuotuiset huoltotyöt laavujen ,kotien mm. puuhuollot on tehty.
Alueen luontopoluista on
kunnostettu Sompanen jonka avajaiset pidetään myöhemmin. Lisäksi parhaillaan
kunnostetaan
Jaipaljukan

• Metsähallituksen kalatalouspuoli Tapani Partasen
johdolla suunnittelee Miekojärven nuottapaikkojen rantaraivausta. Edellisen kerran
noin parikymmentä vuotta
sitten tehdyt raivaukset ovat
kasvaneet ns. umpeen ja rannoilla liikkuminen on vaikeutunut.
Nuotta-apajat löytyvät veneilykartasta ,mutta ne ovat

• Miekojärven veneseurassa
olemme keskustelleet Miekojärven veneilyreitin mahdollisista täydennyksistä Esillä
ovat olleet mm. Karhumaan
satamaan tulo viitoitus (valmistui reittityön jälkeen), 12 matalikon merkitsemistä.
Sirkkakosken päässä nk. isojokisuun syksyiset ongelmat

• Veneilijöiltä, jotka ovat veneseuramme jäseniä ja joilla
on venepaikka Karhumaan
venesatamassa on tullut myös

• Sirkan Osakaskunta on
käynyt keskusteluja Torniolaakson sähkön kanssa
Kaaraneksen voimalaitoksen
yhteydessä olevien kalankasvatusaltaiden uudelleen käyttöön otosta. Hanke etenee
myönteisissä tuulissa.
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Heat-It tukee
järvipelastutoimintaa
✒ Kiinteistö Oy Miekojärven
Resorttia on viimeisen kuluneen vuoden aikana kehitetty
asiakas- ja ympäristöystävällisempään suuntaan.
Toimenpiteinä ovat olleet mm. ulkoterassin uudistaminen, pihan salaojitus,
rantasaunan rakentaminen,
yläkerran pintaremontti ja
harmaavesi viemäröinnin rakentaminen.
Paikkaa on vuokrattu yksityisille ja yrityksille mm. asiakastilaisuuksiin, syntymäpäiville, häihin, valmistujaisiin
sekä niihin liittyviin majoituksiin mutta myös puhtaasti
vapaa-ajan viettoon.

Heat-It Oy on Rovaniemeläinen yritys, joka on erikoistunut potilaan kylmäsuojaukseen onnettomuustilanteissa
ja kuljetuksessa.
Tuotteet ovat suunniteltu
yrityksen sisällä mm. Tekeshankkeen avulla ja muotoilussa on ollut mukana yksi
suomen johtavista teollisista
muotoilijoista Heikki Koivurova Joensuusta.
Lähtökohtana
kaikessa

suunnittelussa on ollut helppokäyttöisyys, jolloin potilaat
voidaan suojata tehokkaasti
ja nopeasti.
Sunnuntaina 13.6. klo 12
alkaen Miekojärven Resortissa
pidetään Hätäensiapukoulutus (valmiudet henkeä pelastavaan ensiapuun), joka pitää
sisällään tilannepaikalla toimintaa, tajuttoman potilaan
ensiapua, elvytystä sekä ensiapua isoissa verenvuodoissa.

Tiirapaasin varusteita.

Hiitti 1000
Hiitti 1000 on
kooltaan 19 cm x 30 cm
ja painoltaan n. 1000 g.

Lisäksi puhutaan hypotermiasta ja käydään läpi pelastusveneen ensiapukalustoa.
Heat-It Oy lahjoittaa pelastusveneeseen klo 14 pidettävässä lipunnoston yhteydessä kaksi hypotermiaviittaa
tossuineen,
lämpöpeitteen
ja kolme Hiitti 1000 lämpöpakkausta. Niiden käyttöä
harjoitellaan ensiapukoulutuksen yhteydessä.

Kesän ensiapuohjeita
Haava
Pieni haava: puhdista vedellä ja pane laastari tai haavateippi.
Runsaasti vuotava haava:
Paina haavaa, nosta raaja koholle ja sido vuotokohta. Hakeudu tarvittaessa hoitoon.
Muista myös jäykkäkouristusrokote.

Häkämyrkytys
Oireita ovat päänsärky,
huimaus, sekavuus ja tajuttomuus. Siirrä häkämyrkytyksen saanut henkilö heti raittiiseen ilmaan. Jos ilmenee
hengitysvaikeuksia, tue henkilö puoli-istuvaan asentoon
ja soita 112. Käännä tajuton
kylkiasentoon.

Hukuksiin joutunut
Mikäli vedestä pelastettu
henkilö on eloton, soita 112
ja aloita elvytys rytmillä 30
painelua, 2 puhallusta. Lasta
elvytettäessä puhalla ensin 5
kertaa ja aloita sitten vasta
painelu. Jatka rytmillä 30:2.

Käärmeenpurema
Oireita ovat purema-alueen turvotus, punoitus ja
rakkulat. Pidä raaja levossa,
älä nosta koholle. Mene aina
lääkäriin.

Vesiliikenteessä ovat mahdollisia tilanteet, joita maantiellä ei tapahdu. Näitä tilanteita varten on luotu omat
tilannekohtaiset
säännöt.
Tällaisia tilanteita sääntöineen ovat muun muassa:
1. Ohittava moottorivene
ja muukin ohittava vesikulkuneuvo väistää ohitettavaa.
2. Moottoriveneiden kohdatessa keulat vastakkain
molemmat väistävät oikealle
(pääsääntö).
3. Kun moottoriveneiden
suunnat risteävät, väistää
vasemmalta tuleva oikealta
tulevan perän puolelle.
4. Moottoriveneen tulee
väistää purjevenettä lähestymissuunnasta riippumatta.
• Purjevene, jolla on tuuli
vasemmalta, väistää venettä,
jolla on tuuli oikealta.
• Ahtailla kulkuväylillä
kohdattaessa suuri alus, tulee pienten veneiden väistää.

Ohittava vene
väistää ohitettavaa
Ohituksen voi suorittaa siltä
puolelta, jonka katsoo turvallisemmaksi. Vesillä ei päde maanteiden vasemmalta
ohittamisen tapa. Ohittavan
on hyvä huomioida aiheut-

Lasiin astuminen
Puhdista haava vedellä ja
purista sen reunat yhteen,

peitä alue siteellä ja kiinnitä.
Jos haava vaatii ompelemista
tai siinä on lasinsiruja, mene
lääkäriin. Haavassa olevia vierasesineitä ei tule itse poistaa
elleivät ne irtoa huuhtelussa.
Murtuma
Jos epäilet murtumaa, tue
vammakohta ja vältä liikuttamista.
Mene lääkäriin. Jos raaja
on voimakkaassa virheasennossa tai vamma on avomurtuma, soita 112.
Nyrjähdys tai venähdys
Kohota raaja ja paina
vammakohtaa. Pane vammakohdan päälle kylmäpussi.
Kylmää ei saa laittaa suoraan

iholle. Sido tukisiteellä.
Pidä kylmää riittävän pitkään, vähintään 20 minuuttia.
Kivun jatkuessa lääkäriin.
Ongenkoukku ihossa
Irrota koukku leikkaamalla
ensin sen kärki, puhdista ja
suojaa haava.
Jos et pysty irrottamaan
koukkua turvallisesti, mene
lääkäriin.
Palovammat
Pieni palovamma: jäähdytä
vammaa viileässä vedessä 20
minuuttia.
Peitä apteekista saatavalla rasvasiteellä mahdolliset
rakkulat ja aseta suojaside.

Vaihda side kahden päivän
välein.
Vakava palovamma: jos paloalue on kämmentä suurempi tai syvä, hakeudu lääkäriin.
Suojaa henkilö jäähtymiseltä
– älä jäähdytä vedellä laajaalueista ja syvää palovammaaluetta. (SPR)

Lomailijan lääke- ja
ensiapupakkaus
• henkilökohtaiset lääkkeet
• kortisonivoide
• antihistamiini
• lääkehiili
• särkylääke
• kyypakkaus
• maitohappobakteerivalmiste
• matkapahoinvointilääke

Veneilyn väistämissäännöt
tamansa aallokon vaikutus
toiseen veneeseen. Usein
ohitettu veneilijä joutuu
muuttamaan kurssiaan siten,
että kohtaa ohittavan veneen
aallot edestä; sivusuuntainen
aallokko saattaa keinuttaa
venettä rajustikin.

väistää oikealta tuleva vene
perän takaa. Väistämisen voi
suorittaa esimerkiksi veneen
nopeutta ja kurssia muuttamalla.

Veneiden
kohtaaminen keulat
vastakkain

Moottoriveneen
tulee
väistää purjevenettä lähestymissuunnasta riippumatta.
Moottorivoimalla liikkuva
purjevene katsotaan moottoriveneeksi, jolla ei ole erityisoikeuksia muihin veneisiin
nähden.

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

• ripulilääke
• aurinkovoide
• haavanpuhdistusaine
• laastaria
• sidetaitoksia
• haavateippiä
• pikasiteitä
• sidetaitoksia
• rasvasiteitä
• pinsetit
• sakset
• tukiside
• kylmäpakkaus
• kuumemittari
• nenäsuihke tai tippoja
• kosteuspyyhkeitä
• kertakäyttökäsineitä
• punkkipihdit
• hyttyskarkote ja
kondomeja
Lähde: SPR

Purjeveneiden
väistäminen

Ohittava
vene väistää
ohitettavaa

Moottoriveneen
ja purjeveneen
kohtaaminen

Purjeveneiden
väistäminen
Purjeveneet väistävät toisiaan tuulen mukaan. Jos
tuuli on samalta puolelta
tuulenpuoleinen väistää. Jos
tuuli on eri puolilta väistää
se, jolla tuuli on vasemmalta
puolelta.

Veneiden kohtaaminen
keulat vastakkain

Veneiden risteävä
kohtaaminen
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Pello 5.6.-29.8.
Ma-la
klo 8-21
su
klo 11-21
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Meiltä myös Stihl moottori- ja raivaussahat
sekä Husqvarna Rider ajoleikkurit EDULLISESTI!

HEIKKI RAUTIO KY

P. 582 625, 0400-381 323, kauppa@heikkirautio.com



www.kalakortti.com
...siellä ne
kalastusluvat on
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