MIEKOJÄRVEN
Pe llo - Yli tornio

uutiset

Turvallista veneilykesää

Kalakuningas 2010
Harri Laukkanen

Orhinselän uusi kota on valmiina kesään.

Miekojärven
Veneseura ry:n
julkaisu 2011
21. vuosikerta
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Kommodorin puheenvuoro

Yötön yö kutsuu nauttimaan
■ Kun saimme aikaisen kevään ja vedet aukesivat
lähes ennätys ajassa tuntui, että nyt saamme pitkän
kesän. Luonto kuitenkin tasasi punttejaan sillä kevättulvasta ei ollut tietoakaan ja jäidenlähdön jälkeinen
kuukausi pidätteli kesän tuloa. Kesäkuinen parinpäivän helleaalto +32.8 °C vaihtui ukkosen ja sateen
jälkeen + 4 °C yölämpöön. Tämä kaikki voi vain
tapahtua Lapissa ja kaikki täällä kukkivat nopeasti.
Keväisten joutsenten ja kuovien huuto vaihtuu lennosta teerien ja metsonsoitimeen ja muutamien päivien
päästä kesäinen käki jo kukkuu. Lapin ihmeellinen
luonto on valmiina kaikkeen – kaikkeen on olemassa
varasuunnitelma.
Veneilykesän teemaksi olemme ottaneet turvallisuuden – turvallisen liikkumisen vesillä ja retkeilykohteissamme.
Meidän on otettava huomioon Miekojärvelläkin oikeanlainen veneilykulttuuri. Satamaan emme tule
täydellä vauhdilla, nuottakalastajien ollessa apajilla emme häiritse kalastusta ylimääräisellä moottorin
melulla. On otettava huomioon pienemmät veneet,
mahdolliset kanootit ja kajakit, vetouistelun ollessa
käynnissä on kohteliasta kiertää hieman kauempaa,
mökkiläisten rantarauhaa tulee kunnioittaa ja muistaa
kesän grillijuhlissa kuinka ääni veden päällä kulkee
jne...
Yhteisestä viihtymisestä on kysymys myös retki- ja
rantautumiskohteissa. Meidän itse on pidettävä huolta

luonnosta siisteydestä tai turvallisuudesta tulentekopaikoilla. Siellä on kaikille annettava mahdollisuus
kahvin keittoon ja retkiruuan laittoon ja tulen sammuttamisen jälkeen jätettävä laavut ja kodat parempaan kuntoon kuin ne oli sinne tultaessa.
Lapin haavoituva ja karu luonto
Lapin luonto ja sen kierto on nopeaa, mutta kasvukausi on lyhyt. Varmasti meidät miekojärveläiset havahdutti viimekesäinen vähältä piti tapahtuma
Orhinselänniemellä. Retkeilijän huolimaton tulensammutus ja vain veneseuran järvipelastajien nopea
toiminta ja uusi hankittu sammutuskalusto pelasti
Suomen kauneimman hiekkarannan upean ikimetsäisen mäntyharjun.
Toivoa sopii, että niin Miekojärven upea saaristo ja
laajat vaara-alueet mahdollisimman luonnontilaisina
saavat peilata itseään puhtaan Miekojärven pintaan
tulevaisuudessakin.
Orhinselänniemi on saanut uuden upean kodan ja siitä saamme kiittää Metsähallituksen luontopalveluja.
Toivon niin veneilijöille kuin luontopoluilla retkeileville upeita kesäisiä kelejä, muistakaa laavujen ja
kotien vieraskirjat sillä käyntimäärät rekisteröidään ja
tulevaisuudessa retkeilypalveluiden ylläpito ja kehittäminekin on käyttäjienkin käsissä !
Turvallista veneilykesää

Veneilyterveisin
Jukka Sirkkala
kommodori
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Turvallista kesää vesille ja rannoille
Tätä kirjoittaseni, on mitä
parhain rantasää. Jos tämä
ennakoi alkaneen kesän olosuhteita, on meillä edessä
veneilijöiden ja rannanasukkaiden ihannekesä. Vähäluminen talvi sai jäät lähtemään rauhallisesti. Vesi jäi
ainakin alkukesäksi suhteellisen matalalle. Joka tapauksessa Miekojärvi ja muut
vesistöt ovat valmiina ottamaan vastaan ranta-asukkaansa ja muut luonnosta ja
sen kauneudesta nauttivat.
On taas aika muistuttaa
tämän lehden välityksellä
veneilyn ja mökkeilyn turvallisuudesta. Miekojärven
Veneseura ja Miekojärven
Uutiset haluavat antaa tietoa
turvallisuuteen ja pelastustoimintaan liittyvistä asioista.
Minulla on käsitys, että
vesiturvallisuudesta kirjoit-

taminen ja puhuminen eivät
ole menneet, eivätkä mene
hukkaan. Lukija ja kuulija
voi saada joskus mielikuvan, että tämähän on nähty
tai kuultu aiemminkin, mutta asioiden kertaus muuttaa
asenteita ja panee ajattelemaan. Me täällä rannoilla ja
vesillä toimimme kaukana
viranomaisista. Turvallisuuden laiminlyönnistä emme
saa sakkoja. Meidän on
omalla asenteellamme valvottava omaa ja perheemme
toimintaa.
Suomen Meripelastusseuran Miekojärvelle sijoittama pelastusvene Tiirapaasi
päivystää joko satamissa tai
järvellä. Varsinkin tapahtumien yhteydessä Tiirapaasi
risteilee järvellä valmiina
auttamaan.
Aikaisemmin
on sanottu, että päivistys on
viikonloppuisin. Nyt Tiira-

paasi on hälytettävissä myös
viikolla pelastus- ja avustustehtäviin..
Tiirapaasi hälytetään tehtävään
hälytyskeskuksen
kautta numerosta 112. Hälytyskeskus vuorostaan antaa
hälytyksen tekstiviestinä hälytysryhmän jäsenille, jotka
alkavat heti pelastustoimiin.
Olisi kovin toivottavaa,
että entistä useammat tulisivat tiiviimmin mukaan
päivystystoimintaan. Tiirapaasi tarvitsee kipeästi uutta
miehistöä.
Olemme välttyneet Miekojävellä viime vuosina
vakavilta onnettomuuksilta.
Tiirapaasin tehtävät ovat
olleet turvaamisluontoisia
avustustehtäviä. Orhiselän
laavupalossa
Tiirapaasin
miehistö esti maastopalon
laajentumisen uuden pumpun ansioista. Näin meil-

lä on edelleen maakunnan
upein leiripaikka nautittavana.
Viime kuukausina huomio
on kiinnittynyt pienten lasten hukkumisonnettomuuksiin. Useimmiten on käynyt
niin, että valvojan huomio
on herpaantunut vain hetkeksi. Seuraukset ovat olleet
murheelliset. Miekojärvellä
on runsaasti hyviä ja turvallisia uimapaikkoja: Varsinkaan lasten uinninvalvontaa
ei tule kuitenkaan väheksyä.
Esimerkiksi
Orhinselän
särkän pää äkkisyvineen ja
virtauksineen ei ole lapsille
turvallinen uinti- ja leikkipaikka.
Suomen Uimaopetus- ja
Hengenpelastusliiton ohjeet
uintiturvallisuudesta ovat
varmaan hyödylliset.
- Tutustu aina ennen uintia rannan ohjeisiin

-Älä koskaan ui yksin.
-Ui aina rannan suuntaisesti ja niin, että jalat ylettyvät pohjaan.
-Varmista ennen hyppäämistä, että pinnan alla ei piile vaaraa.
-Tarkkaile erityisesti lapsia, äläkä päästä lasta yksin
uimaan tai leikkimään rannalle.
Tässä lehdessä on taas
runsaasti kirjoituksia ja
vinkkejä, joita voi käyttää
hyödyksi valmistautuessaan
haverittomaan kesään.
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.
Miekojärven järvipelastajat ja rannan asukkaat sekä
viranomaiset ovat valmiita
auttamaan pulaan joutuneita.
Miekojärven järvipelastajat toivottavat kaikille turvallista ja virkistävää kesää!
Pysytään pinnalla!
Sauli Kuoppala
Miekojärven veneseura,
järvipelastusjaos
Tervetuloa mukaan järvipelastustoimintaan ota yhteyttä sauli.kuoppala@iki.fi
puh 0400 290852

Pelastuslaitos toivoo
muutoksia mökkiteiden
puomien lukituksiin

Kesäjuhlat tai synttärit
ne onnistuvat Mäntylaessa

Rantasauna "kylpee" iltaauringossa.
Mäntylaen koulutuskeskus
palvelee niin jäsenistöä kuin
muitakin vieraita, koulutusvirkistäytymis - tai hengenluontitilaisuuksissa.
VAPEPAn MSO-aluekoulutustapahtuma järjestetään
Mäntylaessa 3.-4.9.
Mäntylaesta löytyy 22 petipaikkaa, sähköt, jääkaappi
ja hella, iso pirtti koulutus
ja
palaveripitopaikaksi.
Rantasaunasta löytyy yksi
petipaikka lisää, aurinkoteranssi ja ulkogrillauspaikka.
Jäsenille käyttöoikeus tulee
avainpantin kautta joka on
25 €.
Omaan käyttöön Mäntylaen voi vuokrata 80-100 €
vuorokausi hintaan.

Ylitornion ja Pellon kuntien alueella on paljon mökki- ja metsäautoteitä, joilla
liikkumista tienpitäjä on rajoittanut lukitulla puomilla.
Tämä on ongelma auttajille
(pelastuslaitos, ambulanssi,
poliisi) jotka rientävät esim.
auttamaan sairaustapauksissa tai sammuttamaan maasto- tai mökkipaloa.
Pelastuslaitokselta löytyy
välineet lukon tai puomin
rikkomiseksi, mutta esim.
ambulanssilta ei. Jotkut
tienpitäjät ovat tuoneet Ylitornion pelastuslaitokselle
porttinsa avaimen, mutta
koska Ylitorniolla on seitsemän paloautoa, niin on lähes
varmaa, että avain on muussa autossa kuin siinä, millä
mennään auttamaan.
Ongelman nosti esille
Miekojärven
Veneseuran
pelastusjaoksen
puheenjohtaja Sauli Kuoppala.
Ylitornion ja Pellon palopäälliköt hakkasivat aikansa tyhmiä päitänsä yhteen,
mutta tuloksena ei ollut
kuin mustelmia, kertoo Ylitornion palopäällikkö Timo
Uusimaa. Siispä käännyimme lukituksen asiantuntijan
puoleen. Turvaykköset Oy:n

Tornion toimipisteen johtaja Kari Sutinen kehitti toteutuksen, joka on kaikille
edullisin ja hyvin joustava.
Halvin ratkaisu on, että
mikäli puomin lukituksessa
käytetään kettinkiä, tienpitäjä hankkii toisen riippulukon, johon sopii auttajien
avain. Tämä lukko ja mökkiläisten lukko lukitaan toisiinsa. Toinen vaihtoehto on,
että tienpitäjä hankkii uuden
Abloy EXEC – tyyppisen
lukon, johon käy auttajien ja
mökkiläisten avaimet.
Lisäkuluja tulee siitä, kun
joutuu teettämään mökkiläisille uudet avaimet, tosin
avainkirjanpidon voi samalla päivittää/uusia. Kolmas
vaihtoehto on esim. puomiin
asennettu läpi vedettävä telki ja auttajien riippulukko
laitetaan telkin toiseen päähän ja mökkiläisten toiseen.
Näin tehty esim. Kuusiniemen tien porttiin. Neljäs
vaihtoehto on, että portin
pieleen laitetaan avainkaappi tai putkilukko. johon käy
auttajien avain, varsinainen
portin avain on kaapin tai
putkilukon sisällä. Vaihtoehtoja voi kehitellä itse lisää.
Idea siis on, että tienpitäjä

Pelastusvene Tiirapaasi
avustaa ongelmatilanteissa, esim. hinaukset!

P. 0400-901 784
Puhtoinen pirtti odottelee kävijöitä.
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.
0400- 179 024.

Hätätapauksessa soita aina

112

laittaa sellaisen lukituksen,
että auttajat saavat portin
auki omalla avaimella. Kaikissa Ylitornion ja Pellon
paloautoissa,
ambulansseissa ja poliisiautoissa on
tämä sama avain. Tienpitäjä ei siis toimita yhtään
avainta auttajille. Auttajien
avainta saa vain Ylitornion
pelastusviranomaisten
ja
Turvaykköset Oy:n Tornion
toimipisteen yhteisellä tilauksella ja niitä ei toimiteta
kenelle tahansa ja vain kuittauksella. Ns. nolla-avainta
ja avainkorttia säilytetään
Turvaykkösten kassakaapissa. Lukon sarjoituksen voi
hoitaa missä tahansa Turvaykkösten toimipisteessä,
mutta kokemus on osoittanut, Torniolaisilla sarjoitus
onnistuu kerralla.
Kun tienpitäjä on järjestänyt lukituksen, käy pelastuslaitos
lukitsemassa
tarvittavan lukon omalla
avaimellaan.
Edellä mainittu ei ole pakollista vaan vapaaehtoista,
tosin erittäin toivottavaa korostaa Ylitornion palopäällikkö Timo Uusimaa. Häneltä saa myös lisätietoja puh.
0201 311 350.
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Miekojärven Veneseura hälytystehtävässä
Kelolaavun palo uhkasi
koko upeaa mäntyharjua.
Kuvat: Petri Flöit

Orhinseläniemen
hiekkasärkkä
Miekojärven keskiosissa n.
12 km Sirkkakoskelta, n.
kilometrin mittainen luonnonähtävyys, hiekkasärkkä,
josta nousee upea mäntyharju. Paikalla on rantautumislaituri, pitkospuut, kaksi tulentekopaikkaa, kelolaavu,
kelokota. Lähimpään metsäautotiehen 2,5 km, josta
opastettu reitti. Erä-lehti valitsi Orhinselänniemen Suomen kauneimmaksi luonnonhiekkarannaksi 2007.

Hälytystehtävä
19.7.2010
Heinäkuussa lämpimät ilmat hellivät myös Lappia
ja mm. Ylitornion kunnanalueella oli juuri päättynyt
runsaan viikon ajan kestänyt
metsäpalovaroitus.
Miekojärven veneseuran
järvipelastajat saivat Aluehälytyskeskuksen
kautta
hälytyksen kännyköihin klo
15.33
Tehtävä anto 401B Rakennuspalo Ylitornio Orhinselänniemi laavu tulessa n.
20 m2, autolla ei pääsyä
perille.

Pv Tiirapaasi miehistöineen tulossa kohteeseen.

Tehtävää seurasi kanoottiretkellä Miekojärvellä ollut
Ahosen pariskunta, he lupautuivat jälkivartiointiin
Orhinselänniemeen vielä varmistamaan että mitään
yllätyksiä ei tulisi.

Tiirapaasin hälytyksessä mukana vasemmalta Veli
Koivuranta, Markku Sirkka, Mikko Sirkka.

Maaston sammuttamisen yhteydessä Ylitornion palopäällikkö Timo Uusimaa oli useamman kerran yhteydessä
sammutusryhmään.

Mänty ja hiekkaharjun ohut pintakasvillisuus paloi hetkessä kodan ympäriltä.

Järvipelastusjaoksen pj.
Sauli Kuoppala – Jukka
Sirkkala (veneseuran kommodori) ja Ilkka Koskela
(Tiirapaasin päällikkö) kävivät keskustelut puhelimitse ja sovittiin ketkä
tehtävään lähtevät. Samalla
ilmoitettiin Ylitornion palopäällikölle palopaikalle menevän ryhmän vetäjän Veli
Koivurannan puh.numero.
Sirkkakosken venesataman läheisyydessä asuvien
Veli Koivuranta, Markku
Sirkka ja Mikko Sirkka
lähtivät tehtävään, he saivat mukaan satamasta vielä
Mauri Mäkiniemen.
Mukaan otettiin Pelastusvene Tiirapaasiin kesälle 2010 Järvipelastukseen
hankittu uusi tyhjennys/palopumppu letkuineen. Ylitornion palopäällikkö Timo
Uusimaa oli miehistöön
yhteydessä jo heidän mennessä paikalle.
Ryhmän saapuessa kohteeseen n. 12 km Sirkkakosken satamasta: savua tuli
yhdestä paikasta, ja palamassa ei ollutkaan laavu
vaan kelokota.  
Kota oli täysin tulessa
koko katon osalta ja maastoa paloi parhaillaan. 10 m2

alueelta kodan ympäristöstä.
Letkut vedettiin ja sammutus aloitettiin palopäällikön ohjeiden mukaan maastopalon ehkäisemiseksi.
Kelokodan palamista ei
voitu valitettavasti estää
vaan se rajattiin ja vartioitiin niin, että tuli ei enää
levinnyt maastoon.
Kodan palamisesta ilmoitettiin kodan omistajalle
Metsähallituksen Luontopalveluissa työskentelevälle
valvoja Aimo Sirkalle.
Lopuksi kodan rauniot
sammutettiin ja varmistettiin, että kyteviä tulipesiä ei
enää ollut. Veli Koivuranta
kuittasi tehtävän loppuun
suoritetuksi klo 18.15 Palopäällikkö Uusimaalle.
Vaikka kelolaavun menetys oli harmittavaa, oli
kuitenkin upean arvostetun
luonnonnähtävyyden Orhinselänniemen mäntyharjun
säästyminen arvokas palkinto vapaaehtoistyöstämme. Saimme kuulla myös
syksyllä 2010 iloisen uutisen, Metsähallituksen luontopalvelut rakentaa uuden
laavun suosittuun retkeilykohteeseen.
Jukka Sirkkala
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Tulenteon alkuvalmistelut
Ennen kuin sytytät nuotion, varmista, että tulen sytyttäminen on sallittua eli
että alueelle ei ole annettu
metsäpalovaroitusta tai että
tulentekopaikalla ei ole kova tuuli, joka voi kuljettaa
kipinät metsään.
Käytä tulentekoon vain
tarkoitukseen varattuja puita. Hae tarvitsemasi määrä
polttopuita puukatoksesta
tai puuvajasta valmiiksi tulisijan vieraan. Puut kannattaa pilkkoa riittävän pieniksi. Halkaistu puu palaa pyöreätä nopeammin. Tuore ja
märkä puu ei syty helposti,
mutta sitä voidaan käyttää
hyvin palavassa nuotiossa.
Sytykkeeksi käyvät maassa olevat irto-oksat, risut,
kuivasta polttopuusta itse
vuolemasi kiehinen tai tervaspuusta vuolemasi lastut.
Voit myös tarvittaessa ottaa
tulentekopussistasi sytykettä, kuten tuohta, tervaslastua, kynttilänpätkää tai vastaavaa.
Itse nuotio pinotaan sytykkeiden päälle niin, että
alimmaiseksi tulevat kiehiset, sitten muut sytykkeet ja
lopuksi risut.
Mikäli puut ovat kuivia
ja helposti syttyviä, voidaan
sytykkeet laittaa järeämpien puiden päälle. Näin tuli
palaa ylhäältä alas ja polttaa suurimman osan myrkyllisistä kaasuista, jotka
muuten lähtisivät suoraan
ilmaan.

myrkyllisiä kaasuja. Vie ne
sen sijaan kotiin huuhdeltavaksi ja käytä niitä uudestaan seuraavalla retkellä.
Tulisija ei ole jäteastia.
Älä yritä polttaa palamattomia jätteitä, kuten säilykepurkkeja tai alumiinifoliota
sisältäviä pakkauksia, ellet
ole valmis kaivamaan niitä
esiin tuhkasta polttamisen
jälkeen ja viemään jätehuoltopisteeseen. Palamattomat
jätteet eivät hajoa, joten älä
jätä niitä roskaamaan luontoa.

Tulen sammuttaminen
Tulen sytytys

Sytytä sytykkeet tuulen puolelta. Nuotiota sytytettäessä
tulitikkua pidetään alaspäin
ja suojattuna niin, että tuuli
jää sytyttäjän selän taakse.
Tuli tartutetaan ensin tuulenpuoleisiin sytykkeisiin,
joista se leviää nopeammin
koko nuotioon.
Kun risut syttyvät, lisää
tuleen ensin risuja ja sen
jälkeen vähitellen järeämpiä puita. Pidä tuli pienenä
ja käytä puuta säästeliäästi,
varsinkin jos olet puuttomalla alueella tai paikassa,
jonne polttopuut on tuotava
kaukaa.
Puita tulee olla riittävän
tiheästi kunnon tulen saamiseksi mutta ei liian tiheästi,
jotta nuotio ei tukahdu. Varmista myös, että nuotio on
tukeva ja vakaa.

Tulen hoitaminen

Ensimmäiset pienet halot
lisätään vasta sitten, kun
nuotio palaa kunnolla. Tulta
pitää hoitaa, jotta se palaisi kunnolla. Toisaalta täytyy pitää silmällä, ettei tuli
karkaa tulisijan ulkopuolelle. Tulen kanssa on aina
noudatettava varovaisuutta.
Avotulta ei saa milloinkaan
jättää ilman valvontaa. Polttopuita lisätään tuleen sopivin välein siten, että nuotio
pysyy koko ajan sopivan
pienenä.
Jälkien siivoaminen
Kun leiri tai tauko on
päättynyt, kerää roskat talteen ja vie ne mennessäsi.
Paperiset käärepaperit tai
puulastut voit polttaa nuotiossa ennen nuotion sammumista. Vältä muovipussien
polttamista, koska likaisten
pussien polttamisesta tulee

Kun haluat sammuttaa nuotion, lopeta puiden lisääminen ja anna nuotion hiipua
hiljalleen. Kohenna suuria
kekäleitä, jotta ne palavat
loppuun. Siirrä polttamatta
jääneet puut toisistaan erilleen niin, että ne sammuvat hiljalleen. Jos nuotio
palaa tai savuaa vielä kun
olet lähdössä, sammuta se
kunnolla vedellä tai lumella.
Varmista aina, että tuli on
todella sammunut eikä jää
kytemään.
Kohtelias tapa seuraavia tulistelijoita kohtaan
on jättää tulentekopaikalle
valmiiksi pilkottuja puita
ja muutama kiehinen. Laita
kirves, saha ja tulentekopaikan muut varusteet paikoilleen.

Miekojärven Järvipelastus kouluttaa –
avustaa – pelastaa TULE MUKAAN!
Meri- ja järvipelastuspelastus on sekä fyysisesti että
psyykkisesti vaativa harrastus, joka edellyttää voimakasta sitoutumista. Lähimmäisen auttaminen on
kuitenkin hyvin palkitsevaa
ja tuo tekijälleen tyydytystä.
Ehkä tästä syystä vapaaehtoinen meripelastus on monella aktiivijäsenellemme
elämän paras harrastus.
Harrastuksen aloittami-

nen ei vaadi mitään erityisosaamista – auttamishalu
ja motivaatio ovat riittävä
perusta vapaaehtoismiehistöön pääsemiseksi. Pelastusmiehistössä toimiminen
edellyttää 18 vuoden ikää,
mutta tarjolla on myös sitä
nuoremmille monenlaista
tehtävää. Mukaan voi tulla
vaikka ympäri maata järjestettävien nuorisoleirien
kautta.

Uskomme, että hyvällä
koulutuksella sekä asianmukaisella, turvallisella kalustolla ja varusteilla vapaaehtoisemme jaksavat tärkeässä
työssään. Uskomme myös,
että saamme riveihimme uusia meripelastusaatteeseen
sitoutuvia ihmisiä.
Tule mukaan! Voit ryhtyä
vapaaehtoiseksi Järvipelastajaksi tai antaa osaamisesi
paikallisyhdistyksen hallin-

totehtäviin. Pääset Miekojärven järvipelastajiin ottamalla yhteyttä Veneseuran
järvipelastus jaoksen pj.
Sauli Kuoppalaan tai pelastusvene Tiirapaasin päällikköön Ilkka Koskelaan.
Seuraava MSO-koulutustapahtuma on yhteistyössä
VAPEPA:n kanssa Mäntylaessa 3. -4.9.

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

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

Tiirapaasi
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

Tulenteko
Nuotio sytytetään esimerkiksi ruuanlaittoa, lämmittelyä tai tunnelman luomista
varten. Toisaalta kannattaa
harkita tarkkaan, milloin
todella tarvitsee avotulta.
Ruoanlaitossa voi hyvin
käyttää retkikeitintä avotulen sijaan ja lämpimillä
taukovaatteilla voi korvata
tulilla lämmittelyn.

Lupa tulentekoon ja
polttopuiden ottoon
Avotulen teko maastoon
ja polttopuiden otto eivät
ole jokamiehenoikeuksia.
Ne on sallittu vain maanomistajan luvalla. Retkikeittimen käyttöä ei katsota avotuleksi, joten sillä
voi aina valmistaa aterian.
Maanomistajan lupaa ei tarvita myöskään silloin, kun
käyttää merkittyjä tulentekopaikkoja.
Monilla luonnonsuojelualueilla tulenteko on kielletty tai sitä on rajoitettu
alueen perustamissäädöksissä. Jos luonnonsuojelu-,
erämaa- taikka muulle alueelle on laadittu hoito- ja
käyttösuunnitelma
ja/tai
on annettu järjestyssääntö, tulenteossa noudatetaan
niiden kirjauksia: suuressa
osassa maata tulenteko on
niissä sallittu vain rakennetuilla tulentekopaikoilla,
käyttäen sitä varten paikalle
tuotua polttopuuta. PohjoisSuomen laajojen luonnon-

suojelu- ja erämaa-alueiden
hoito- ja käyttösuunnitelmissa tulenteko-oikeus on
kuitenkin usein määritelty
vapaammin, esim. erämaaalueilla tulenteko on pääosin sallittua käyttäen kuivia oksia, risuja ja pieniä
juurakoita.
Edellä
tarkoitettujen
luonnonsuojelu- ja erämaaalueiden ulkopuolella tulenteossa tulee ensisijaisesti
käyttää huollettua tulentekopaikkaa, jos sellainen on
alle puolen kilometrin etäisyydellä tarjolla. Jos huollettua tulentekopaikkaa ei
ole tarjolla, tulenteko on Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä PohjoisKarjalassa Metsähallituksen
tekemän päätöksen perusteella sallittua käyttäen kuivia oksia, risuja ja pieniä
juurakoita, näiden alueiden
eteläpuolella tulenteko sen
sijaan edellyttää Metsähallituksen luvan.

Metsäpalovaroitus
Avotulenteko on kielletty aina sekä merkityillä tulentekopaikoilla että maanomistajan luvalla, jos alueelle on
annettu metsäpalovaroitus
(www.ilmatieteenlaitos.fi).
Kielto ei koske keittokatoksia tai muita hormilla varustettuja tulisijoja.
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Napapiirin kuhaa
Pääruoka:

Valkoviinissä haudutettua Napapiirin kuhaa, kukkakaalipyrettä, kuningasrapu-fenkolisalaattia
Kotimaista kuhafilettä
4 kpl
Sitruunan mehu		
1 kpl
Valkoviini		
2 dl
Vesi			1 dl
Voi
Mustapippuri
Suola
Leikkaa tai nypi keskiruoto pois. Asettele
kuhat uunivuokaan ja mausta suolalla, pippurilla ja sitruunanmehulla.
Lisää vuokaan valkoviini, vesi ja nokare
voita. Paista uunissa 170 asteessa 20-25
minuuttia.

Kukkakaalipyre:

Kukkakaali  		
1 kpl
Vesi  			
niin että peittyy                                                                                                               
Voi                      		
100g
Suola                          	
ripaus
Maito
Keitä kukkakaalen nuput suolalla maustetussa vedessä kypsäksi. Valuta ylimääräinen keitinvesi pois.
Soseuta sauvasekoittajalla tasaiseksi massaksi. Lisää voi ja suola. Pyre saa olla aika
löysää ja tarvittaessa notkista keitinliemellä
tai maidolla.

Kuningasrapu-fenkolisalaatti

Kuningasravunjalkaa        1 kpl
(katkarapu tai jokiravunpyrstö käy myös)
Fenkoli               		
1 kpl
Punasipuli       		
1 kpl
Sitruunanmehu      	
½ kpl
Tilli                                                   
Suola
Oliiviöljy
Keitä raaka kuningasravunjalka 12 minuuttia suolalla maustetussa. Jäähdytä ja
halkaise jalka. Ota liha erilleen ja
renssaa liha puhtaaksi ”säikeistä”. Leikkaa kuningasravunjalka 1 cm paloiksi. Viipaloi fenkoli ja punasipuli ohuiksi siivuiksi.
Sekoita ainekset ja mausta suolala, oliiviöljyllä, tillillä ja sitruunamehulla.

Tero Mäntykangas (keittiöpäällikkö,
Lapland Hotels) valmisti Miekojärven
kuhaa MTV3 aamulähetyksessä kesäkuun alussa. Tervetuloa maistelemaan
Miekojärven kuhaherkkuja Sky Hotel
Ounasvaaralle.

Miekojärven pitkässä siimassa...

Venevakuutus veneilijän lisäturvana
Mikä sen mukavampaa kuin
veneily säiden suosiessa ja
ehkä vähän muulloinkin!
Veneily on monelle mukava
harrastus tai ajankulu. Oli
kyseessä sitten moottorivene, purjevene, vesijetti tai
jokin muunlainen vene, niin
se kannattaa aina vakuuttaa.
Vakuutusta voi räätälöidä itselleen mieluisaksi. Vakuutus on myös voimassa kulje-

tusten aikana ja talvella, kun
vene ei ole käytössä.
Esimerkiksi
Tapiolan
venevakuutuksella
voit
vakuuttaa perämoottoriveneen, sisämoottoriveneen,
sisäperämoottoriveneen,
purjeveneen, moottoripurjehtijan. Vakuutuksen piiriin
kuuluu vene varusteineen.
Varusteita ovat mm. ajokuomut ja tukirakenteet,kartat,

työkalut,varaosat ja muut
veneilyyn tarvittavat kiinteästi asennetut laitteet.
Kalastustarvikkeet eivät ole
veneen varusteita. Lisää tietoa venevakuutuksista mm.
vertaa.fi
Miekojärvi Uutiset sai
kyselyn ,että löytyykö veneseurasta katsastajaa ja
onko totta ,että jos vene on
katsastettu siitä vois saada

alennuksen omalta vakuutusyhtiöltä.
Miekojärven
Veneseuralla ei ole omaa
katsastajaa ja Meripelastusseura katsastaa pelastusveneet joka toinen vuosi.
Pelastusvene Tiirapaasilla
katsastus on tämän vuoden
elokuussa.
Näin kysymykseen vastaa
Taneli Mauno Meripelastusseurasta

Useat
vakuutusyhtiöt
antavat alennuksen katsastettujen veneiden vakuutusmaksuista.
Katsastus
suoritetaan pääsääntöisesti
oman veneseuran katsastajan toimesta. Mikäli omalla
veneseuralla ei ole katsastajia, voi katsastuksen tehdä
myös jonkin muun veneseuran katsastaja.
Meripelastusseura
katsastaa veneensä oman katsastusjärjestelmänsä mukaisesti. Huvivenepuolen ve-

neiden katsastuksia emme
suorita, vaan niitä tekevät
veneseurojen
katsastajat.
Luulisin, että ainakin Torniosta tai Kemistä löytyy katsastuskoulutuksen saaneita
veneseurojen (ainakin Kemin Purjehdusseura) katsastajia, joita voi tarpeen tullen
tiedustella.
Taneli Mauno
Alustarkastaja/
Craft Inspector
Suomen
meripelastusseura

Kalan perkaus ja käsittely
Kala sisältää runsaasti proKalan voi tainnuttaa esim. lyömällä
sitä vitamiineja ja miteiineja,
kapulalla päähän, silmien yläpuolelle.
Veri
neraaleja.
Myös kalan sisältämä rasva on terveellistä,
poistuu tehokkaimmin kun katkaistaan
siinä on runsaasti
kidusvaltimo terävällä veitsellä,koska
eli leikataan
omega-3 rasvahappoja. Kapoikki kiduksia ja kalan rintaa yhdistävä
lan proteiinipitoisuus on
”silta”.
kalorimäärään nähden suuri
Kala voidaan tappaa myös katkaisemalla
ja kala
onkin oivallinen osa
sen selkäranka, joko veitsellä pään
takaa
terveellistä
tai taivuttamalla selkäranka poikki,
kuten ruokavaliota.
tehdään ahvenella. Koska ahvenenKala
suuon
onhelposti pilaantuva elintarvike.
Tästä syystä
hampaaton, peukalo voidaan työntää
sen
oikeaan käsittelyyn ja
suuhun ja sitten taivuttaa päätä kalan
taaksepäin,
säilyttämiseen
jolloin selkäranka katkeaa helposti.
Ankerias on kiinnittetävä
erityistä huomiota.
tainnutetaan iskulla päähän ja sen selkäranka
katkaistaan puukon pistolla pyrstöön
Säilytäperäkala kylmässä
aukon takaa.
Mitä nopeammin pyynnin
kalan saa kylmää,
Älä syyllisty eläinrääkkäykseen jälkeen
sitä kauemmin se säilyy. PeKala on aina teurastettava (tapettava)
rattu tuore kala säilyy jäiennen kuin sitä ryhdytään perkaamaan.
tettynä hyväkuntoisena 2-7
Eläinsuojeluasetus kieltää elävänpäivää
kalanjasuofilee 2-4 päivää.
mustamisen, suolistamisen tai nylkemisen.
Kotona jääkaapissa kalaa ei
kannata säilyttää kahta päiKala ei kestä kovakouraista käsittelyä
vää pidempään.
Kaikenlainen tuoreen kalan tarpeeton
käsitKalan käsittely
tely heikentää sen säilyvyyttä. Kalaa
tulee kuin
helpompaa
Millainen on mielipaikkasi?
mahdollisimman vähän siirrelläluuletkaan!
astiasta
Laatumaa myy ja vuokraa yksilöllisiä lomatontteja toiseen, sormeilla tai puristella. Jos saalista
Kala tulee perata mahdolPellon Karhumaan ranta-asemakaava-alueelta, pidetään esim. veneen pohjalla öljyisessä tai
lisimman
pian pyynnin jälmuuten
likaisessa
vedessä,
se
voi
nopeuttaa
erämaisemien ja luontoharrastusten ääreltä.
keen.
Kala
on aina teuraspilaantumista tai aiheuttaa sivumakuja.
tettava ennen kuin sitä ryhLöydä se oikea tontti, jonka kanssa olet samaa maata.
dytään perkaamaan. Vältä
KALoISSA oN
tarpeetoon käsittely, se heikentää kalan säilyvyyttä.
– MUTTA MISSÄ
Kalan perkaus ja jatkokäsittely
tarkoittaa että kala
Lihasruotojen sijainnin tuntemus
helpottaa
tai nyljetään,
huomattavasti kalan käsittelyä jasuomustetaan
syöntiä.
suolistetaan, jonka jälkeen
kala paloitetaan tai fileoidaan. Kalan suomustaminen
on yleensä tarpeen vain sil-

RUOTOJA

Ahvenella on kylki- ja
selkälihasten välissä
vähän lihasruotoja.
Samoin vähäruotoisia
ovat mm. kuha, made,
turska ja kampela.
Lohikaloilla on selkälihaksistossa pitkähkö
rivi lihasruotoja, jotka
niveltyvät selkänikamiin.
Samaa tyyppiä edustavat myös silakka ja
silli. Hauki sekä lahna
ja muut särkikalat
ovat tunnetusti melko
ruotoisia.

KÄSITTELY

loin
kun kala on tarkoitus Fileoi kala
KALAN
paistaa. Tavallisimmin nyl- Fileoinnin edut ovat että
– HELPoMPAA
KUINmade
LUULETKAAN
jettäviä
kaloja ovat
ruoanvalmistus fileistä on
ja ankerias. Ahvenenkin helppoa ja kunnollinen filee
Kala tulee
perata mahdollisimman
pian
nylkemin
on helppoa
ja vai- on ruodoton
tai lähes ruodopyynnin
jälkeen.
Tämä
edistää
kalan
säily- kuitenkin
vatonta.
ton. Fileoitaessa
vyyttä ja helpottaa kalan valmistusta
ruoaksi. sekä
maku- ja ravintoaineita
Huuhtele kala
jonkin
verran
lihaa joutuu
Perkaukseen ja kalan käsittelyyn kuuluvat
Kalan nopea huuhtelu per- hukkaan pään, selkärangan,
• suomustaminen
nylkeminen,
kauksen
yhteydessä tai
puhnahkan ja evien mukaan.
• suolistaminen,
taassa,
juoksevassa vedessä
Fileointi tulisi suorittaa
on•kalan
laadulle eduksi.
juuri ennen kalan valmispaloitteleminen
tai Fifileointi.
leoinnin yhteydessä pesemi- tusta, koska fileet ovat altnen on yleensä tarpeetonta.
kuin
Kunnollisilla välineillä kalan tiimpia
käsittely pilaantumaan
on ilo
kokonainen kala.
Kalan käsittelyä voidaan suuresti
Lähdehelpottaa
ahven.net
tarkoituksenmukaisilla ja hyväkuntoisilla
välineillä. Kalalaudan on oltava kookas ja
tukeva. Fileointipiikistä on apua esim. liukkaita kalafileitä viimeisteltäessä. Veitset tulee
pitää terävinä, sitä varten tarvitaan hiomakivi
ja teroitinpuikko.
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 Jäät lähtivät lähes ennätysajassa Miekojärveltä
10.5., mutta viileä kevät piti
pintavedet alle + 10 °C vielä
kesäkuun 8. päivään saakka. 10.6. Ylitornion Meltosjärvi oli Euroopan lämpimin
paikka + 32.8 °C ja kaksi
helteistä päivää nosti Miekojärven pintavedet yli 20
°C. Lehden mennessä painoon (15.6 ) tuulet sekoittivat Miekojärven vedet +
16.8° C joka pitäisi riittää
mm. kuha kuvun onnistumiseen.
 Miekojärven ammattikalastajien ja Sirkan Osakaskunnan (kalastuskunta)
aloitteesta on käynnistetty uudelleen Miekojärven
nuotta-apajien
puhdistus
ja ranta-alueen raivuutyöt.
Työt tehtiin edellisen kerran v.1984 Pellon kunnan
kalataloustyöryhmän aloitteesta. Ranta-alueen raivuutyöt, apajien puhdistamis- ja
ennallistamis sekä merkkaustyöt tehtiin paikallisin
voimin työvoimahallinnon
ja ympäristöpiirin avustuksella.
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 Miekojärven pohjoispään alueella sijaitsevaa
Metsähallituksen
Laatumaan Karhumaa kaavaaluetta uudistetaan tulevan
syksyn aikana. Tarkoituksena on tehdä kaava-alueella
mm.
puistoharvennusta
metsurityönä.
Pellon kunnan käynnistämä ”Mökile Pelhoon”
-hankkeen tavoitteena on
markkinoida Pellon kunnan
alueella olevia vapaa-ajan
asumiseen sopivia asuntoja,
maa-alueita ja mm. Miekojärven alueella olevat kaava-alueet on tarkoitus tuoda
yhteisen myyntipaikkaan,
joka jatkossa löytyy netistäkin.
 Suurin Miekojärven
kuha 2000-luvulla iski Veli Koivurannan uistimeen
28.5., painoa kuhalla oli
4.920 g ja pituutta 73 cm.
 Vähäluminen talvi tarkoitti Miekojärvellä kevättä,
jolloin ei käytännössä ollut
tulvaa ollenkaan. Pääsiäisen
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Miekojärven uutiset
t
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pilkkijät paistatelivat kesäisessä lämmössä.
Kalastajat pohtivat mitenkä kävi kevätkutuisille
kaloille, esimerkiksi vesi ei
noussut niityille ollenkaan
ja se ainakin vaikeutti hauen kutua. Erikoinen kevät
jatkui erikoisen aikaisella
jäidenlähdöllä toukokuussa.
Sos-lapsikylä ja Oravanpesän Onni Juuso laskivat
Bella-luokan retkiveneen
(Dora) kesäkuun alussa
Sirkkakosken sataman veneluiskalta. Vene siirtyi
Oravanpesän käyttöön Miekojärvelle Espoosta.
 Lapin ELY-keskuksessa
Ammattikalastus
asioista vastaava Jussi Kuusela
vieraili viime kesänä Miekojärvellä ja tapasi ammattikalastajia. Kuusela oli
yllättynyt näkemästään ja
veneili parin päivän ajan
Miekojärvellä.
Ammattikalastusasioissa
Jussi Kuuselan tavoittaa p.
050 3902 784 e-mail jussi.
kuusela@ely-keskus.fi

www.miekojarvi.fi
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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 (11.-22.7. kiinni)
Pessalompolon vene-ja kalasatama
kelluvavenepaikka
telaranta
kalankäsittelyhalli
Varaukset

58.90 €
25,25 €
176.60 €/ vuosi
(amm.kalastajille -20%)

Tekninen toimisto 0400-220 340 tai rak. tark. Heikki Oja 0400 408 317

KAIVINKONETYÖT
MINIKAIVURILLA

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

t

Kuntien tekniset toimistot palvelevat rakentajia ja veneilijöitä
Venepaikkamaksut/ varaukset 2011
Pellon Kunta (11.7.-29.7. kiinni)
Sirkkakosken vene- ja kalasatama
telaranta/ kelluvavenepaikka
57.19 € / v
Karhumaan venesatama
telaranta / kelluvavenepaikka
52 €/ v
kalankäsittelyhalli
255.72 €/ v (sis alv)

Tekniset toimistot palvelevat silloinkin, kun kunnantoimistot ovat kiinni!

Jätevesi

t

rQJIBUZÕU QJIBLJWFZLTFU
rPKJUVLTFU
rTBMBPKJUVLTFU
rKÅUFWFTJKÅSKFTUFMNÅU
rZN
SOITA JA KYSY LISÄÄ
MONIPUOLISISTA PALVELUISTA!

040 6722 001
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VIISAASTI VESILLÄ ABC
Järki on paras vesiturvaväline. Muista ihmisistä, etenkin pienistä lapsista, on syytä huolehtia veden äärellä.
Pelastusliivit päälle. Veneen pohjalla ne eivät pelasta ketään. Muista tarkistaa turvavälineiden kunto säännöllisesti.
Uimataidon ylläpito voi pelastaa. Älä yliarvioi uimataitoasi. Matka uimahallissa on eri matka meressä.
Alkoholi liittyy usein hukkumiskuolemiin. Humala heikentää harkinta- ja toimintakykyäsi. Vesillä on syytä olla vesilinjalla.
Sää voi yllättää. Harkitse tarkkaan kannattaako lähteä ukkosen alle soutelemaan tai kevätjäille kävelemään.

Vesillä kuoleminen, se on miesten hommaa
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin vesiliikenneonnettomuuksien vuositilasto
2010 kertoo karua tarinaa
joka kesä toistuvasta perisuomalaisesta ilmiöstä. Tarinan päähenkilönä on mies
ja pieni vene, tapahtumapaikkana järvi, sivujuonena
ehkä muutaman keskioluen
kumara ja loppuratkaisuna
yllättävä kaatuminen.

Onnettomuuksia
vähemmän, kuolleita
enemmän
Vesiliikenneonnettomuuksia sattui viime vuonna
yhteensä 1 595, mikä on
347 vähemmän kuin vie-

lä vuonna 2008. Onnettomuuksien kokonaismäärän
väheneminen on positiivista kehitystä, mutta kuolemantapausten määrä on
tästä huolimatta kasvussa.
Suomessa on 2000-luvulla
kuollut vesiliikenneonnettomuuksissa keskimäärin
noin 50 henkilöä vuosittain,
mutta viime vuonna vesiliikenteessä kuolleita oli peräti
65, näistä jopa 63 miehiä.
Vanhemmiten riski kasvaa,
64 prosenttia vesiliikenteen
onnettomuuksissa kuolleista
miehistä oli yli 55 vuotiaita.
Hukkuminen ja huviveneily kuuluvat tiukasti yhteen;
kauppamerenkulussa näistä

kuolemantapauksista sattui
vain yksi.

Suomessa veneilytaitoa
osataan arvostaa
Valtaosa veneilijöistä tuntee
käytettävän vesikulkuneuvon toiminnan sekä vallitsevat olosuhteet ja osaa varustautua asianmukaisesti.
Ikävä kyllä, veneilykansan
maine ei heijastu onnettomuustilastoihin. Suomalainen mies on veneenkäsittelytaidoistaan huolimatta
suuressa vaarassa vesillä
liikkuessaan.

Suomalainen kuolee
vesillä humalassa
Tilastot kertovat, että suurin osa kuolemaan johtaneista onnettomuuksista on
tapahtunut soutuveneen tai
pienen moottoriveneen kaatuessa tai kallistuessa. Onnettomuuksissa osallisina
olleista aluksista oli moottoriveneitä 34 ja soutuveneitä
22 kappaletta, kaatumisia tai
kallistumisia onnettomuuksista oli suurin osa, 55 kappaletta.
Pelkkä veneen kallistuma
harvemmin vie veneilijältä
henkeä, mutta hengenvaaralliseksi tilanteen veden
varaan joutuneelle tekee se,

että pinnalla pysyminen tai
vedestä poispääsy, varsinkin
alkoholin vaikutuksen alaisena, on yksin vesille lähteneelle vaikeaa ilman apuvälineitä tai auttajia. Alkoholi
liittyi kuolemantapauksiin
johtaneisiin onnettomuuksiin 52 prosentissa tapauksista.

Vesiliikennekuolemat
helposti vältettävissä
Suurin osa vesiliikenteen
kuolemista voitaisiin välttää hyvin yksinkertaisin
keinoin. Vaikka ollaan liikenteessä sillä tutulla ja
luotettavalla soutuveneellä
oman mökin lähivesillä, lai-

tetaan pelastusliivit päälle
ja otetaan alkoholia vasta
kuivalla maalla. Rantaan
jäävät läheiset voivat myös
muistuttaa rohkeaa vesille lähtijää näistä tärkeistä
asioista. Suomalaisesta järvimaisemasta kun ei löydy
vaarallisempaa näkyä, kuin
humalainen mies kipuamassa veneeseen ilman pelastusliivejä.
Ve s i l i i k e n n e o n n e t t o muuksien vuositilasto 2010
löytyy Trafin sivuilta www.
trafi.fi/tilastot
Liikenteen
turvallisuusvirasto Trafi

Kesään ehdottomasti kuuluva käyntikohde

Pellon Maaseutunäyttely
13.-14.8.2011
Maaseutuyrittäjyyden ja
elinkeinoelämän esittelyä,
eläimiä ja ihmisiä, huvia ja
hyötyä, meiltä ja krannista.
Nähtävää
kuultavaa
koettavaa!

www.pello.fi/maaseutunayttely

TULE SIEKI MÖKILE PELHOON!
Kysy lisää myytävistä ja
vuokrattavista tonteista
ja kiinteistöistä.

MYYTÄVIÄ TAI VUOKRATTAVIA
TONTTEJA JA KIINTEISTÖJÄ PELLOSSA?
Voit ilmoittaa tontit ja kiinteistöt
markkinoitavaksi kuluitta Pellon kunnan
Mökile Pelhoon -hankkeen kautta.
Lisätiedot:
Tanja Mänty, projektitytöntekijä
p. 0400 982 332
tanja.manty@pello.fi
www.pello.fi/mokilepelhoon
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Miekojärven kalakuningas 2010 Harri Laukkanen
23 vuotias Harri Laukkanen on hallitseva kalakuningas 2010. Rovaniemen
Sinetässä asuva Harri opiskelee Lapin ammattiopistossa luonto-ja ympäristöalalla
ympäristönhoitajaksi. Kalastus ja luonnossa liikkuminen ovat Harrille tärkeä
osa elämää.
– Se on harrastus josta
nauttii ja jos menee yksin
jollekin metsälammelle kalaan, saa siellä seurata mitä
luonnossa tapahtuu. Varsinkin jos ympäriltä ei kuulu
mitään ylimääräistä melua,
voi siinä rentoutua. Välillä
voi pysähtyä katselemaan
luontoa ja kohta taas jatkaa
kalastusta, Harri kertoo.
Harrastatko muuta kalastusta kuin vetouistelua ?
– Onkimista, pilkkimistä,
virvelöintiä ja verkkokalastustakin vähän. Joskus tullut
käytyä myös madekoukuilla.
Ensimmäisestä
kalastusreissusta Harrilla ei ole
muistikuvaa tai tietoa muuta kuin, että varmuudella
ala-asteella kalasti kavereiden kanssa.

– Vetouistelemassa olin
mukana ainakin vuonna
1998, mahdollisesti jopa
vuotta aiemmin.
Mikä sinua kalastuksessa
viehättää ?
– Ainakin onnistumisen
tunne jos onnistuu saamaan
ison kalan ja sitä väsytellessä jännitys siitä saako sen
ylös asti, vai karkaako se.
Mikä on työnjakonne
uisteluveneessä
(Arto Ylisirkka ja Hannun
Laukkasen kanssa)?
– Veneen kulkusuuntaan
katsottuna mie ja Hannu
hoidetaan veneen oikean
puoleiset vavat ja Arto
vastaavasti vasemman puoleiset. Yhdessä etukäteen
mietitään aloituspaikat ja
pyyntisyvyydet ja sitten Arto valitsee uistimet omalle
puolelleen ja mie ja Hannu
meidän puolelle.
– Hannu ja Arto laskevat uistimet pyyntiin ja mie
ohjaan venettä. Yleensä
suurimman osan kaloista
väsytän mie (en siis kuitenkaan aina ja Arto tietenkin
väsyttää omalta puoleltaan

tulleita kaloja, joita miekin
jonkin verran väsytän) ja
silloin Hannu ja Arto hoitavat veneen ohjaamisesta ja
kalan haavitsemisesta.
Kalan ollessa veneessä jatkan ohjaamista. Mie
yleensä suolistan kalat ja
Hannu aina fileoi ne jos on
tarvetta. Useamman kalan
yhteistärpissä toimitaan tilanteen mukaan.
Kuka teillä huoltaa kalastusvälineet ?
– Arto huoltaa yleensä,
mutta kesken kalareissun
tehdään huoltoa sen mukaan
miten tarvetta tulee. Mie
en yleensä huolla välineitä
(paitsi omia heittokalastus
ja onkivälineitä).
Paras kalapaikkasi Miekojärvellä, entä mieluisin
taukopaikka?
– Vaihtelee sen mukaan
minä vuonna mistäkin paikasta kalaa tulee. Isoselkä
on yleensä ollut hyvää hauki
aluetta. Orhinselänniemi on
upea paikka taukopaikaksi, mutta meillä kuitenkin
taukopaikka määräytyy sen
mukaan mikä laavu on lä-

himpänä sillä hetkellä ja kovalla tuulella haetaan suojaista rantaa.
Hallitsevana kalakuninkaana mitkä kolme parasta uistinta valitsisit Miekojärvelle?
– Viime vuonna ainakaan
ei ollut sellaista uistinta mikä olisi ollut ylitse muiden.
Uistinmerkeistä Karikko on
ollut hyvä. Joskus halvoista, ei laatu-uistimistakin,
löytyy pyytäviä uistimia jos
niitä vain kehtaa kokeilla.
Harri mitä harrastat, jos
et ole kalassa ?
– Kavereiden kanssa pelaan sählyä. Syksyisin käyn
metsällä. Hirvi ja metsäkanalinnut ovat mieluisimmat
jahdin kohteet, mutta viimeisen parin vuoden aikana
olen kiinnostunut myös jäniksistä ja sorsista. Kanalintu jahdissa mukana on reilu
pari vuotias pohjanpystykorva, jolle ei kylläkään
vielä ole tullut saalista.

Harri ja kuha 2010.

Vesille veneen mieli…. Yamarin Cross 63 Bow Rider

testivoittoon!

Norjalainen Vi Menn Båt
-venelehti vertaili huhtikuussa
alumiinirunkoisia
veneitä. Mukana vertailussa olivat Yamarin Cross 63
Bow Rider, Buster XXL ja
Drive Convertible 56. Yamarin Cross voitti testin
saavuttaen ainoana täydet
kuusi pistettä.
Vi Menn Båt -lehti vertaili Norjassa huhtikuussa
2011 tehdyssä testissä klassikko Buster XXL -mallia
uusiin haastajiin: vertailuun
valittiin mukaan uudet alumiinirunkoiset
Yamarin
Cross 63 Bow Rider ja Drive Convertible 56 (lehden
toiveena oli saada mukaan
Drive 66, mutta valitettavasti suomalaiset eivät pystyneet toimittamaan uusinta
mallia mukaan vertailuun).
Yamarin saavutti vertailutestin ainoana täydet kuusi

pistettä (Buster XXL pisteet
5, Drive Convertible 56 pisteet 4). Testaajat kiittelivät

TIESITKÖ MIEKOJÄRVESTÄ
Suomen 79 suurin järvi
53 km2
Suurin syvyys
22.8 m
tilavuus
348625.1 m3
rantaviivan pituus
107.5 km
Miekojärven ranta-alueesta
12.3 km2
kuuluu rantojensuojeluohjelmaan mm.Vaarasaari
Pieskänjupukan luontopolku
1.6 km
Vaarasaaren retkeilypolku
6 km
Miekojärvi –Vietonen patikkareitti 23 km
(merkitty valkoisin tolpin) lähtöpaikka Mäntylaen
parkkialue.
Sompasen luontopolku (uusittu) 5 km
Vesi - ja melontareitit Miekojärvellä Miekojärven
veneilykartta 482 1:30 000

erityisesti Yamarin Cross
63 Bow Riderin ajo-ominaisuuksia, pehmeää kulkua

kovassa kelissä, käytännöllistä sisustusta ja hyviä sisätiloja.

Ohessa otteita testaajien kommenteista Yamarin
Cross: ista
"Eikä tarvitse arvata, toimiiko vene", artikkelissa
todetaan.
"Koeajamamme vene tuntui siltä, kuin se olisi valettu
yhdestä kappaleesta. Vastaavia meriominaisuuksia
tapaa yleensä vain eksoottisissa urheiluveneissä, jotka
ovat tavallisesti sekä suurempia että kalliimpia."
"Veneen trimmiherkkyys
on uskomaton. Sen saa etenemään puoliliukuvasti koko runko vedessä tai kuin
urheiluveneen, josta ainoastaan potkurit koskettavat alla
kiitävää märkää elementtiä.
Ja kaikkea siltä väliltä. Kyse ei ole vain ilmiömäisestä
vauhdin tunnusta, kun vene
liitää eteenpäin 45 solmun
huippunopeudella kirjaimel-

lisesti veitsenterällä, vaan
myös laajasta valikoimasta
ominaisuuksia, jotka lisäävät
veneen ajettavuutta erilaisissa tuuli- ja ajo-olosuhteissa."
"Tärkeintä on kuitenkin se,
että hauskan aalloilla hyppelyn lisäksi veneelle löytyy
aina miellyttävä kulkunopeusalue melkein millaisissa
aalto-olosuhteissa tahansa."
"Veneellä ei tunnu olevan mitään sitä vastaan, että
se saa liukua rauhallisesti
eteenpäin ilman minkäänlaista liukukynnystä. Silloin
huomaamme myös, että runkoääniä on hämmästyttävän
vähän, eikä alumiinin kolinasta kulu pihaustakaan."
"Yamarin Cross 63 Bow
Rider on yksi vauhdikkaimmista ostettavissa olevista
ajoveneistä, mutta toimii
loistavasti myös rauhallisemmassa perhekäytössä."

Miekojärven pitkässä siimassa...
Miekojärveen laskevat raakkujoet odottavat yhä rahoitusta
Ympäristökeskuksen
eli
ELY-keskus teki merkittävät jokihelmisimpukan eli
Raakun populaatio löydökset Miekojärveen laskevissa
joissa.
Löydökset tulivat esiin
laajassa koko Tornionjoen
vesistöjen (Suomi ja Ruotsi)
kartoituksessa vuonna 2007.
Ympäristöpiirin tavoitteena
on ollut saada rahoitus, joka
mahdollistaisi näiden jokiosuuksia
ennallistamisen

mm. järvitaimenen kutu-

joiksi, joka varmistaisi koko
Euroopankin mittakaavassa
merkittävien järvihelmisimpukoiden säilymisen jokiosuuksillamme.
Jarmo Huhtala Ely-keskuksesta kertoo että, Miekojärveen laskevien jokien
kunnostustarvetta on inventoitu vuoden 2009 aikana.
Kunnostukset liittyvät ko.
alueen säännöstelyn kehittämishankkeeseen.
Kunnostussuunnitelmaa

aletaan laatimaan vuosien
2011 – 2012 aikana ja töihin
päästään käsiksi jos hanketta rahoitetaan vuosien 2013
– 2015 aikana.
Marko Kangas Ely keskuksesta ilmoitti tammikuussa 2011 että, RaakkuLife -hanke ei myöntänyt
hankkeelle rahoituspäätöksestä, mutta Miekojärveen
laskevien jokien inventointia jatketaan tulevana kesänä.
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Pello
040-5822429
www.ruskalinna.fi
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.
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Sirkkakosken kyläjuhlassa mm. lintujen bongaus vaati keskittymistä...

Kesäromantiikkaa
Sirkkakoskella

Pessalompolon
kyläyhdistyksen kioski
kalasatamassa toimii 18.06. – 31.07.
Auki: ke – la klo 14 – 19
su klo 12 – 18
ma – to suljettu
*Virvokkeita *Makeisia *Jäätelöä
*Pientä purtavaa
TERVETULOA !!!
Lavatansseihin mennään kesäisin pyörällä,
tanssin aikana pyörä toimii vaikka
kukkakorina.

Tuoretta
Miekojärven
kalaa
Kaikki rakentamiseen ja remontointiin!
Harkot, eristeet, raudat, puutavara jne...
Toimitus tarvittaessa perille asti!

Tarjoukset juhannukseen asti! Tervetuloa!
Stiga Dino 47B

Narvi Mirva

Sivullepuhaltava leikkuri soveltuu erinomaisesti
mökkikäyttöön ja muihin olosuhteisiin, joissa
ruoho pääsee välillä kasvamaan erittäin
pitkäksi.

Mirva tarjoaa saunojalle miellyttävän
saunaelämyksen ja nautinnolliset
löylyt. Vakiovarusteena tunnelmaa
luova lasiluukku.

Arctic circle
Suoraan kalastajilta
Sirkkakosken kalasatama

Erkki Sirkkala
040-532 1965
Jukka Sirkkala
0400-228 590

9,5.6. Veli Koivuranta nappasi uistimellaan tämän
hauen, jolla pituutta 110 cm ja painoa 9850 g.

189,-

myynti@rautix.fi �
Puh. 040 152 9952 �
040 152 9951
Palvelemme Pellossa �
ma-pe 8-17 �
la 9-14
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Metsähallitus vahvassa roolissa
Miekojärvellä
Sirkan Osakaskunnan ja ammattikalastajien aloitteesta on Metsähallitus
käynnistänyt yhteistyössä työvoimahallinnon kanssa Miekojärven nuottaapajien ennallistamistyöt.
Töihin liittyvät nuottapaikkojen
rantaraivaukset, raivausnuotalla puhdistetaan veto-alueet ja nuottapaikat
merkitään myös sivumerkein.
– Työt aloitettiin kesäkuun alussa
ja ne kestävät neljä kuukautta työryhmässä on kolme työntekijää. Kertoo Metsähallituksen kalastusasioista
Länsi-Lapin alueella vastaava Tapani

Partanen.
Miekojärvellä pelkästään valtion
vesialueelle myydään 45 nuottalupaa
vuosittain ja tässä mukana on ammatti-, ansio- ja omatarvekalastajia.
Kuhakannan istutuksia tulemme jatkamaan Miekojärvellä ja jatkossa istutuskuhat tullaan myös merkkaamaan.
Tarkoituksenamme on myös jatkaa
järvitaimenen istuttamista.
– Istutustoimia tehdään yhteistyössä
järvialueen muiden vesienomistajien
kanssa. Miekojärven Virkistyskalastuslupien myynti on myös erittäin ko-

vassa nousussa kertoo Partanen.
Lisätietoja: kalastukseen liittyvissä asioissa Tapani Partanen p.
0205647693 tai 0400 183 493.
Miekojärvellä
luontopalveluiden
(laavut ja kodat, pitkokset, näköalapolut, luontopolut) huoltoasioissa palvelee luontovalvoja Aimo Sirkka 0400
377 082.
Miekojärven luontopalveluiden kehittämisasioissa voit ottaa yhteyttä
puistonjohtaja Hely Juntuseen p. 0205
647634 tai 0400 219 287.
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YLIRANTA

Pellontie 131, 95700 Pello
p. 512 341

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

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

KAUPPIAS HOITAA HOMMAN

www.k-market.com

SEO PELLO palvelee matkallanne
-pikaruokaravintola

-autovuokraus
myös vakuutusyhtiöiden
sijaisautot

MOTELLI
JÄTKÄNKOLO
hotellitason huoneita
motellihintaan
www.seomaki.fi

Nuotta-apajien puhdistus- ja raivaustyöt kestävät nelisen kuukautta.
Puhdistettavaa riittää noin 30 apajapaikassa.

Lohijärven Kuohun kesätapahtumat
Lomatanssit ja urheilutapahtumat, katso netistä:
http://marttiylavaara.suntuubi.com/
1. Juhannusaaton tanssit
pe 24.6.klo 21- 02
Esiintyjinä Seija ja Sanna
Keskitalo, Sulo Pajuniemi
ja Mikset- yhtye, ulkolavalla karaoketanssit vetäjänä
Tero Huhtala. Pääsylippu
12 e
2. Pohjolan yössä kerrantanssitapahtuma la 9.7. klo
19.30- 02.

* Konsertti klo 19.30-21.
* Tanssit 21.15- 02.
* Karaoke * Lomatikka
Esiintyjinä Esko Kätkän
yhtye juhlakokoonpanossa
sekä Sauli Kreivin yhtye.
Solisteina Anneli Kätkä,
Tuovi Tihinen, Kari Haajanen, Sauli Kreivi, Mika
Juusola, Tuomas Lampela,
Juho Hjulberg ja Alpoksen
iloiset Ilvekset- kuoro.
Konsertin juontaa Herra
Pekka Lanko.
3. Lomatanssit Lohijär-

vellä la 16.7. klo 21- 02
Esiintyjinä Masa & Marsiband- yhtye Savonlinnasta, solisteina Martti Juusola
ja Susanna Kunnari (o.s.
Harri). Ulkolavalla karaoke,
etupihalla koulutikka-kisa.
1. Naisten jalkapalloturnaus Lohijärven kentällä la
9.7. klo 10. Mukaan otetaan
6 tai maksimissaan 8 joukkuetta, jotka pelaavat kahdessa lohkossa turnauksen
viime kesän malliin. Tied.
Meeri Lantto 040-5723712

2. Pikkuväen pinkaisu
Lohijärven kentällä la 16.7.
klo 13. Tämä lasten hauska
urheilutapahtuma on tarkoitettu 1-7 vuotiaille, kisaillaan Koiramäen hengessä.
Tied. Salme Ylävaara 0405103399.
3. Miesten jalkapalloturnaus Lohijärven kentällä la
16.7. klo 10. Mukana turnauksessa Kapusta, Lohijärvi,
Mellakoski, Kantomaanpää
ja Alposjärvi. Tied. Jarmo
Palokangas 0400-761532

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

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

12
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Miekojärven uutiset
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Vesille veneen mieli…. E -polttoaineen
käyttö Bustereissa
Venevalmistajana Fiskars
Boatsilla ei vielä ole laajamittaista kokemusta E10
bensiinin käytöstä Busterveneissä. Toistaiseksi suosittelemme 98 oktaanista
bensiiniä kaikissa valmistamissamme, kiinteällä polttoainesäiliöllä varustetuissa
venemalleissa.
Ilman kiinteää polttoainesäiliötä varustettujen Buster
-venemallien osalta pyydämme ottamaan yhteyttä
veneeseen asennetun moottorimerkin maahantuojaan
lisätietojen saamiseksi.

Uusi E10-bensiini
sopii Honda Marine
-tuotteisiin
Vuonna 1978 ja sen jälkeen
valmistetuissa Honda Marine -tuotteissa on tähän asti voinut käyttää lyijytöntä
95E- tai 98E-polttoainetta.
Näissä tuotteissa voidaan
käyttää myös vuonna 2011
peruspolttoaineeksi tulevaa
E10-polttoainetta (etanolia
enintään 10 %) silloin, kun
sen oktaaniluku on 95E tai
korkeampi. 95E10-polttoaine on tarkoitettu päivittäiseen käyttöön ja satunnaisesti käytettäviin laitteisiin
suositellaan 98E5-polttoainetta sen paremman säilyvyyden vuoksi.
Suomessa on tällä hetkellä myytävänä myös E85polttoainetta, joka sisältää
etanolia 70-85 %. Tämä soveltuu käytettäväksi ainoastaan Flexifuel-ajoneuvoissa
(FFV).

Mercurypolttoainesuositus
Suosittelemme käyttämään
vähintään
95-oktaanista
polttoainetta (tuleva E10)
kaikissa uudemmissa Mercury- ja Mariner-perämoottoreissa.

Korkeaoktaanisempi
98-oktaaninen (tuleva E5)
on suositeltava 1990 ja vanhempiin perämoottoreihin.
Tietyissä Mercury Racing
-perämoottoreissä sitä jopa
vaaditaan.
Jos alkoholia on enemmän kuin 10 prosenttia,
seurauksena voi olla vakava
moottorivaurio. Varmistathan vielä, minkä prosenttimäärän veneesi polttoainejärjestelmä kestää. Pyydäthän veneen valmistajalta
täsmälliset suositukset veneesi polttoainejärjestelmän
osista.

Suzuki
Vuonna 1995 ja sen jälkeen
valmistetuissa Suzuki perämoottoreissa voi käyttää
myös vuonna 2011 peruspolttoaineeksi tulevaa E10polttoainetta (etanolia enintään 10 %)

Yamaha-perämoottorit
ja 95E10-polttoaine
Uuden 95E10-polttoaineen
tulo markkinoille on herättänyt runsaasti kysymyksiä.
Ohessa tietoa 95E10:n soveltuvuudesta Yamaha-perämoottoreihin.
Jos siirrytään käyttämään
ensi vuonna markkinoille
tulevaa polttoainetta 95E10:
1) 95E10 sopivuus Yamaha-merkkisiin nelitahtisiin
perämoottoreihin
Määritettäessä
95E10
polttoaineen sopivuutta nelitahtisiin
perämoottoreihin, on tarkasteltava vene/
moottoripakettia kokonaisuudessaan. Kiintosäiliöllä
varustetuissa venepaketeissa on kaksi eri valmistajan
polttoainejärjestelmän osaa,
veneen ja moottorin.

Joka neljäs alkuvuoden
aikana rekisteröity
moottorivene on Buster
Buster on vahvistanut asemaansa Suomen suosituimpana
moottoriveneenä. Pohjoismaiden suosituimman venemallin
Buster L:n uudistetun version hyvän myynnin siivittämä
kasvu poikkesi selvästi venemarkkinoiden yleisestä kehityksestä.
Alkuvuoden aikana rekisteröidystä moottoriveneistä lähes joka neljäs oli Buster ja kappalemääräiset rekisteröinnit
lisääntyivät viime vuoteen verrattuna peräti 17 prosenttia.
– Jälleenmyyjiltä saamamme viestit tukevat rekisteröintitilastoa ja myös käytetyt Busterit viedään käsistä, Fiskarsin
veneliiketoimintaa johtava Juha Lehtola kertoo.
Lehtolan mukaan koko Buster-mallisto on menestynyt
alkuvuoden aikana hyvin. Erityisesti kauden uutuusmallit Buster L ja Buster XXL ovat lunastaneet odotukset ja
ottaneet paikkansa menestysmallien seuraajina. Busterin
suhteellinen markkinaosuus on vahvistunut myös Ruotsissa
ja Norjassa.
Vesikulkuneuvorekisterin mukaan Busterin osuus Suomessa tammi–heinäkuussa 2010 rekisteröidyistä moottoriveneistä oli 23,4 prosenttia. Viime vuonna vastaavaan
aikaan osuus oli 19,2 prosenttia.

Tarkasteluun tulee näin
neljä erilaista kombinaatiota.
a) Ovatko molemmat uusia?
b) Onko vene uusi ja
moottori käytetty?
c) Onko vene käytetty ja
moottori uusi?
d) Ovatko molemmat
käytettyjä?
a) -tapauksessa jos moottori on käyttämätön ja valmistettu vuonna 2003 tai
sen jälkeen se toimii 95E10
polttoaineella, kun veneeseen on asennettu määräykset täyttävä, 10 mikronin
suodatuskyvyn ja riittävän
virtauskyvyn omaava, imupuolelle tarkoitettu, bensiinille soveltuva polttoaineen
suodatin ja vedenerotin.
b) -tapauksessa jos moottori on valmistettu vuonna
2003 tai sen jälkeen se toimii 95E10 polttoaineella
kun kohdassa a) esitetyn
veneen suodatinmääräyksen
lisäksi kaikki moottorissa
olevat suodattimet uusitaan.
c) -tapauksessa jos moottori on käyttämätön ja valmistettu vuonna 2003 tai
sen jälkeen se toimii 95E10
polttoaineella kun kohdassa a) esitetyn veneen suodatinmääräyksen mukainen
veneen suodatin uusitaan
ennen uuden polttoaineen
kaatamista veneen polttoainesäiliöön. Lisäksi veneen
polttoainesäiliö tulee tarkastaa ja sinne mahdollisesti
kertynyt vesi poistaa. Aiemmin käytetyn normaalin 100
ajotunnin veneen suodattimen vaihtoväli tulee tihentää ensin 25 ajotuntiin, sen
jälkeen 50 ajotuntiin jonka
jälkeen palataan normaaliin
100 ajotunnin vaihtoväliin.
d) -tapauksessa jos moottori on valmistettu vuonna

2003 tai sen jälkeen se toimii 95E10 polttoaineella
kun kaikki moottorissa olevat suodattimet uusitaan,
sekä kohdassa a) esitetyn
veneen suodatinmääräyksen
mukainen veneen suodatin
uusitaan ennen uuden polttoaineen kaatamista veneen
polttoainesäiliöön. Lisäksi veneen polttoainesäiliö tulee tarkastaa ja sinne
mahdollisesti kertynyt vesi
poistaa. Aiemmin käytetyn
normaalin 100 ajotunnin
veneen suodattimen vaihtoväli tulee tihentää ensin
25 ajotuntiin, sen jälkeen 50
ajotuntiin jonka jälkeen palataan normaaliin 100 ajotunnin vaihtoväliin.
2) 95E10 polttoaine ei sovellu käytettäväksi Yamahamerkkisiin
kaksitahtisiin
perämoottoreihin
Alkoholia sisältävän polttoaineen haittavaikutuksista:
Uusi 95E10 polttoaine sisältää 10 % etanolia. Etanolilla on eri ominaisuuksia,
jotka vaikuttavat sen sopivuuteen toimivaksi polttoaineeksi veneilykäytössä, jota
tässä tarkastellaan.
• alkoholi on voimakas
liuotin
• alkoholin ja bensiinin
sekoittuminen toisiinsa
• alkoholin vedensitomisominaisuus
• alkoholin oktaaninkorotusominaisuus
Alkoholin liuottava ominaisuus pesee kaikki polttoainejärjestelmän osat, joihin
se koskettaa, puhtaaksi järjestelmään kertyneestä liasta ja aiemmin käytettyjen
polttoaineiden sisältämistä jäämistä. Tämän vuoksi
käytetyissä laitteissa tarvitaan aluksi polttoainesuodattimien vaihtovälin tiivis-

Suomi kasvattaa biopolttoaineiden osuutta tieliikenteessä EU:n päätösten mukaisesti osana ilmastonmuutoksen
torjuntaa. Vuoden 2011 alussa bensiinin peruslaaduksi
on tulossa enintään kymmenen tilavuusprosenttia etanolia sisältävä E10-bensiini, mikäli tarvittavat kansalliset
lainsäädäntömuutokset tehdään suunnitellussa aikataulussa.
täminen, kunnes järjestelmä
on peseytynyt puhtaaksi.
Liuottava
ominaisuus
on myös syynä siihen, ettei alkoholia merkittävästi
sisältävä polttoaine sovellu
käytettäväksi
kaksitahtimoottoreissa.
Tällainen polttoaine, jäädessään kaksitahtimoottorin
kampikammioon moottorin
ollessa pysähdyksissä, pesee laakeripinnoilla olevan
öljykalvon pois ja puhtaaksi
peseytyneet laakeripinnat
alkavat ruostua.
Alkoholi ja bensiini eivät
sekoitu täydellisesti toisiinsa vaan muodostavat kevyen faasisidoksen. Tämä sidos purkautuu, jos seokseen
lisääntyy jostain syystä vettä 0,5 % tai enemmän. Alkoholi pyrkii voimakkaasti
sitomaan itseensä vettä.
Veneen polttoainejärjestelmässä, jossa veneen polttoainesäiliö on uloshuohottava, tämä on hyvin mahdollista. Alkoholin erottuessa
jäljelle jäävän polttoaineen
90 prosenttia sisältävän
bensiiniosan oktaaniarvo ei
välttämättä ole enää riittävä,
jos alkuperäisen polttoaineseoksen oktaanilukua on
nostettu siihen sekoitetulla

alkoholilla. Lisäksi tällä tavoin muodostunut veden ja
alkoholin seos on saatava
poistettua veneen polttoainesäiliöstä.
Jos veden ja alkoholin
seos kulkeutuu moottorin
polttoainejärjestelmään,
se aiheuttaa korroosiota
metalliosissa, joiden kanssa se joutuu kosketuksiin.
Vesisekoitteinen
alkoholi
ei myöskään pala kunnolla
moottorissa, eikä moottorin
käynnistyvyys ole taattu.
Veden kertyessä moottorin
vedenerottimeen,
moottorin varojärjestelmä
kytkeytyy toimintaan ja ilmoittaa ylimääräisestä huoltotarpeesta.
Vuoden 2003 ja sen jälkeen valmistetuissa Yamaha
nelitahtiperämoottoreissa on
niiden materiaalivalinnoissa
otettu huomioon sopivuus
käyttää myös 10 prosenttia
etanolia sisältävää polttoainetta.
Ratkaisevaa on se, että
polttoaine tulee veneen polttoainejärjestelmästä moottoriin tuoreena, puhtaana eikä
sisällä vettä siihen imeytyneenä tai erillään 0,5 % tai
enempää.
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Alumiinivenekin tarvitsee huoltoa
Pinta käsittelemättömät
Buster veneet - pesu ja
puhdistus
Käytä sisätilojen pesuun
makeaa vettä ja veneenpesuainetta tai mäntysuopaa
(ei liuotinpesuainetta, ellei
se ole tarkoitettu alumiinin
puhdistukseen).
Huom! Muovipulpetteja
ja muita muoviosia (Impax,
ABS) ei saa pestä liuotinpesuaineilla. Levä ja lika irtoavat helpommin, kun peset
veneen pohjan ulkopuolelta
heti noston jälkeen.
Hankaumien, hapettumien ja pinttyneen lian poistamiseen voit käyttää lievästi
hiovaa kiillotusainetta ja
koneellista hiontaa. Ha-

pettumien poisto alumiinipinnalta ei kuitenkaan ole
välttämätöntä, sillä alumiini
suojaa itsensä hapettumalla.
Hiontakäsittelyn jälkeen
tulisi maalatut ja muutkin
pinnat vahata. Vaha suojaa
puhdistettua pintaa lialta ja
säilyttää kiillon pidempään.
Ennen vesillelaskua
Tarkista sähkölaitteiden
toiminta ja poista mahdolliset hapettumat sulakkeiden
yms. liitoksista. Sulje tyhjennystulpat (ei itsetyhjennys) ennen vesillelaskua.
Takasta letkut ja liittimet
sekä korjaa mahdolliset
vuodot. Tuo turvavarusteet
veneeseen.

Talvisäilytys ja –huolto
Ennen
talvitelakointia
suosittelemme
pesemään
veneesi kohdan 1. Pesu ja
puhdistus - ohjeen mukaisesti.
Jos veneesi on talven ulkona tai kosteissa tiloissa,
poista tekstiilit, työkalut,
ankkurit ja muut varusteet,
jotka voivat homehtua tai
ruostua. Pese köydet makeassa vedessä.
Myös sähköiset instrumentit suojaat parhaiten hapettumiselta ja varkaudelta
säilyttämällä niitä kuivissa
sisätiloissa. Vie akku lämpimään, kuivaan paikkaan ja
lataa se ainakin kaksi kertaa talven aikana. Suihkuta

sähköjärjestelmän liittimet
kosteuden- ja korroosionestoaineella.
Tarkista rungon kunto.
Peitä veneesi niin, ettei
lunta pääse kertymään veneen sisälle. Huolehdi kuitenkin riittävästä tuuletuksesta. Huom! Peite tai sen
kiinnitysköydet eivät saa
suoraan koskettaa veneen
pintaa, koska liikkuessaan
ne hiertävät venettä. Älä
käytä veneen kuomuja talvipeitteenä.
Säilytä vene aina perä
hieman alempana ja tyhjennysläpiviennit avoinna, jotta
sisään mahdollisesti kertynyt vesi pääsee pois.

Järvisää veneilijöille
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Veneen
rekisteröinti
Vesikulkuneuvon rekisteröinti
Rekisteröintilomake, jota käytetään myös tietojen
tarkistuksessa, löytyy Maistraatin sivustolta Lomakkeet- osiosta.
Täytetty lomake mahdollisesti tarvittavine liitteineen
tulee toimittaa maistraattiin. Ilmoituksen voi toimittaa maistraattiin myös postitse, faxina tai sähköpostin
liitteenä. Maistraatit auttavat tarvittaessa ilmoituksen
täyttämisessä ja vesikulkuneuvon rekisteröinnissä.
Mitkä vesikulkuneuvot tulee rekisteröidä?
Maistraattien ylläpitämään vesikulkuneuvorekisteriin on rekisteröitävä vähintään 5,5 metriä pitkät
purjeella tai moottorilla varustetut vesikulkuneuvot
sekä kaikki moottoriteholtaan vähintään 15 kW (yli
20 hevosvoiman) vesikulkuneuvot. Vesikulkuneuvon
rekisteröinnistä annetaan rekisteritodistus, joka on oltava aina mukana vesikulkuneuvolla liikuttaessa. Rekisteritodistuksen mukainen rekisteritunnus pitää olla
kiinnitettynä vesikulkuneuvoon.
Mikäli vesikulkuneuvon omistaja laiminlyö velvollisuutensa ilmoittaa vesikulkuneuvonsa rekisteriin ja
ajaa vesikulkuneuvolla ilman rekisteritodistusta, omistajalle voidaan määrätä rikesakko.
Vesikulkuneuvorekisteriin tallennettavat tiedot
Vesikulkuneuvorekisteriin talletettavista tiedoista on
säädetty yksityiskohtaisesti valtioneuvoston asetuksella. Talletettavat tiedot koskevat mm. omistajan henkilötietoja, vesikulkuneuvon tyyppiä, merkkiä ja mallia,
kansirakennetta, rakennusvuotta ja käyttöönottovuotta.

Lähettämällä viestin tuuli järven nimi (esim. tuuli miekojärvi) numeroon 16161 saat
48 tunnin tuuliennusteet haluamallesi järvelle. Hakusanalla sää nyt järven nimi
(esim. sää nyt miekojärvi) saat lähimpien havaintoasemien viimeisimmät tiedot.
Lähetä tekstiviestisi numeroon 16161 ilman suuntanumeroita.
Palvelun hinta on 0,84 €/viesti (DNA 0,85 €/viesti).

Tuulen suunta

Miksi vesikulkuneuvorekisteriä ylläpidetään?
Vesikulkuneuvorekisteriä pidetään vesiliikenteen
turvallisuuden parantamiseksi, ympäristöhaittojen vähentämiseksi, valvonta- ja pelastustoiminnan tukemiseksi sekä vesien käytön suunnittelua ja varautumissuunnittelua varten.
Lisätietoja:
Miekojärvellä veneileville lähin maistraatti löytyy Kemistä:
Keskuspuistokatu 20 - 22, 3.krs, 94100 KEMI
Keskus:
071 876 0261 Telefax: 071 876 1232, 071 876 1246
Asiointisähköpostiosoite:
info.kemi(at)maistraatti.fi
Avoinna:
ma-to klo 8.00 – 15.00 ja pe 8.00 – 16.15

Veneseuran jäsenilta
Mäntylaessa 23.7.

Tuulen suunnalla tarkoitetaan suuntaa, josta tuuli puhaltaa. Kun tuulta
mitataan ja ilmoitetaan tuulen suunta,
tarkoitetaan aina, että tuuli puhaltaa
kyseisestä ilmansuunnasta havaitsijaa kohti. Niinpä etelätuuli puhaltaa
etelästä ja länsituuli lännestä ja niin
edelleen. Tämä näkyy tuulensuuntaruususta, jonka kuva on alapuolella.

Ohjelmassa: alk. klo18
veneseuran onkimestaruuskilpailu

Tuuliruusu, jonka avulla voidaan
muuttaa tuulen suunnan asteet
ilmansuunniksi.

(kalojen yhteinen pituus ratkaisee voittajan)

Tuulen nopeusasteikot

Lanko–Pekan vihtakoulu

Tuuliasteikko 10 minuutin keskituulen nopeuksille:
0 m/s
tyyntä
1–3 m/s
heikkoa tuulta
4–7 m/s
kohtalaista tuulta
8–13 m/s
navakkaa tuulta
14–20 m/s kovaa tuulta
21–32 m/s myrskyä
yli 32 m/s hirmumyrskyä

Lätynpaistoa

lähde; Ilmatieteen laitos

Sauna lämpiää koko illan

Yhteislaulua
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AIXAM uutuusmallit
2011 nyt Suomessa

Hyttystakit
hupulla
5€
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Tervetuloa mökile
Pelhoon

CITY
CITY S
CROSSLINE
SCOUTY R

STHIL
moottori- ja
raivaussahat

SUOMEN MYYDYIN
M O P O A U T O

Hinnat 11.490,- – 15.490,- + tk

Meiltä nyt myös Peugeot mopot ja skootterit.

Konekaupan Keskus Lankojärvi
HEIKKI RAUTIO KY
P. 0400-381 323, kauppa@heikkirautio.com

Tanja Mänty toivottaa kaikki tervetulleeksi Mökile Pelhoon!

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

SÄHKÖASENNUS
KIMMO KIVILOMPOLO
Sähköasennukset
Ilmalämpöpumput

Kimmo 0400-390 553
Antti
050-3026 482

Pellon kunta on käynnistänyt Leader-rahoituksella
Mökile Pelhoon -hankkeen,
jolla mm. selvitellään Pellossa olevien joki- ja järvialueiden myytävät tontit,
vapaa-ajan asunnot, mummonmökit sekä asuinkiinteistöt.
– Tarkoituksenamme on
tarjota tonttien ja asuntojen
omistajille täysin ilmainen
markkinointikanava, kertoo
projektityöntekijä
Tanja
Mänty.
– Hanke käynnistyi tammikuun lopulla Tornionjokivarren kaava-alueen vapaiden tonttien kartoituksella.
Olemme olleet yhteydessä
tonttien omistajiin ja selvitelleet heidän halukkuuttaan
myyntiin ja markkinointiin.
Tuntuma on, että kysyntää
on jo nyt enemmän kuin tarjontaa.
Kyselyä jatketaan nyt
järvikyliin. Kysyntää tuntuu olevan tonteista ja maaalueista, mutta myös valmiit
kiinteistöt kiinnostavat.

Tarjoamme siis ilmaisen
markkinointikanavan ja toivomme mökkien tai tonttien myyntiä suunnittelevan
ottavan meihin aktiivisesti
yhteyttä. Pois ei kannata
sulkea myöskään vuokrausmahdollisuutta.
Hankkeen aikana on tarkoitus markkinoida valta-

kunnallisesti Tornionlaakson Lappia ja Pelloa kiinnostavana vapaa-ajan asumisen kohteena.

www.pello.fi/
mokilepelhoon
– Tavoitteenamme on, että
jos suunnittelet mökkiä tai

vapaa-ajan asunnon hankkimista Lapista hyvien kalavesien ääreltä tai tontin
ostoa metsästysmaiden keskeltä, on osoitteesi www.
pello.fi/mokilepelhoon.
Yhdestä
nettiosoitteesta löytyy siis kaikki tiedot
myytävistä ja vuokrattavista kohteista Pellon kunnan
alueella sekä myyjien yhteistiedot.
Teemme yhteistyötä mm.
Metsähallituksen
Laatumaan kanssa ja mm. Miekojärven Karhumaan kaavaalueen myytävät ja vuokrattavat kohteet löytyvät
kauttamme.
Mökile Pelhoon -hanke
esittäytyy myös kesän isoissa tapahtumissa kuten Poikkinaintiajoissa ja Maaseutunäyttelyssä. Meidät löydät
Pellon kunnantoimistolta,
kertoo Tanja Mänty, p. 0400
982 332, tanja.manty@pello.fi

Jukka Sirkkala

E-mail: kimmo.kivilompolo@sahkoasennus.inet.fi

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

RAKENNUS
KASOTEK OY
Ylitornio

0400-694 913

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

Sähköasennus
KYÖSTI LAITAMAA
Puh. 0400-393 097, Pello

HILTUSEN METALLITUOTE

Kaikki metallityöt sekä rakennus ja remonttityöt

RISTO HILTUNEN,
95770 LANKOJÄRVI
PUH. 0400-208 502
Pellon Jätehuolto Nousiainen Oy
• Jätteiden kuljetus
• Likakaivojen tyhjennys
• Roskalavojen vuokraus ja kuljetus
• Vaihtolavakuljetukset
Tiedustelut ja tilaukset

Pentti Nousiainen Puh. 0400-396 179

Lumityöt • soranajo • pihaturvetukset
• maanmuokkaustyöt jyrsimet

Sirkkakoski p. 040-508 9114
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Pellon Maaseutunäyttelyssä
hevoskuiskaajasta – CanCan täteihin


 

dään meänkielistä trubaduurimusiikista – puhallinorkestereihin ja katseltavaa
riittää kun lavalle nousevat
CanCan tädit.
Hevoskuiskaaja
Kari
Vepsä tähdittää hevosten
käsittely - ja koulutusnäytöksessä.
Ulko-osastot
tarjoavat
paljon nähtävää ja koettavaa. Lammasaidassa nähdään palveluskoira näytöksiä, koirarodut esittäytyvät
mm Agility radalla RohkiHallissa,
perinnekentällä teemana on entisajan
pyyntivälineet ja näyttelyä
kokoava Erkki Kitkiöjoki
puh. 0400 398 136 toivookin yhteydenottoja mahdollisimman laajan näyttelyn
saamiseksi.
Konehallista löytyy sitten
niitä ”pieniä jyrsijöitä” ja
metsäosastoa isännöidään
mm. Metsähallituksen ja
Metlan
asiantuntijoiden
voimin. Näyttelyssä ovat
mukana myös Tulli- Poliisi ja Rajavartiosto omilla
osastoillaan.

Eija Saukkoriipi
Näyttelyssä nähdään kädentaitajia ja osaajia omasta
maakunnasta, mutta muualtakin suomesta aina Ruotsia myöten tullaan tuotteita
esittelemään.
Lauantaina
spesiaalina on vapaa-ajan
asumisen seminaari – Älä
päästä kranninväliä heinittymhään!, joka liittyy
näyttelyn tämän vuoden
teemaan ja käynnissä olevaan hankkeeseen Mökile
Pelhoon.
Molempina päivinä Jäähallin ohjelmalavalla näh-


 

Yksi maakuntamme suurimmista kesä tapahtumista
Pellon Maaseutunäyttely –
perinteestä tulevaisuuteen
järjestetään 13.-14.8. Messualueena Pellon Jäähalli ja
koulukeskus.
Nyt viidennen kerran järjestettävä messutapahtuma
kokoaa maaseutuhenkiseen
näyttelyyn maaseudun ja
Lapin Tornionlaakson parasta antia:
– Meillä on silmille nähtävää, korville kuultavaa
– Lapin herkkuja maisteltavaksi ja kaikki tuoksuu
maaseudulta,
maalailee
näyttelypäällikkö
Eija
Saukkoriipi.
Kesäkuun alussa maaseutunäyttelyn kokoaminen on
melkoisessa vauhdissa. Eijan lisäksi lukuisat eri organisaatiot työskentelevät
omilla vastuualuillaan.
– Jäähallin myynti ja
markkinapaikat ovat jo lähestulkoon myyty, vaikka
kyllä meillä tilaa riittää ainakin ulko-osastoilta kertoo
Eija.
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HINAUSPALVELUA 24 H

Nuorten lomalaisten suosikki on varmasti hevosajelut Eläinkentällä jossa
nähdään vasikka-agilitystä
– karjanäyttelyyn ja mm.
ongelmahevosten käsittelyä
esittelee iskelmäestraadeiltakin tuttu Kari Vepsä, joka
nähdään myös messutanssien tahdittajana. Sunnuntaina luvassa on Naisyrittäjä
seminaari sekä hevosten
Match Show.
Molempina päivinä messualueella on myös Tivoli ja
pienemmillä lapsille tarjolla
on lapsiparkki päiväkodin
alueella. Yläkoulun tiloista löytyy myös hyvinvointi
osasto.
Oheistapahtumana Pellossa järjestetään ko. viikonloppuna nuorten Bändikisa ponnen Urheilutalolla.
Messualue on avoinna la ja
su 10–18.
Lisätietoja: www.pello.
fi tai näyttelypäällikkö Eija
Saukkoriipi puh. 040 771
3196 eija.saukkoriipi@pello.fi

LÄNSI-LAPIN ALUEELLA
henkilö-paketti-matkailuautot sekä
raskaan kaluston hinaukset.
P. 040 551 1901
Petteri Korteniemi TMI

Venevakuutukset ja
nuotallinen muita vakuutuksia
Edustaja O-P Lahti
p. 050 561 6104
Kauppatie 36, 95700 Pello
ma-pe klo 11–17

SÄHKÖURAKOINTI
KODINKONE- JA KYLMÄKONEHUOLTO
CANAL DIGITAL, ILMALÄMPÖPUMPUT

T. GRANAT

95800 Sieppijärvi, 0400 420 448
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PELLO, puh. 0400-305 285










 





  
  

 
  



  

KYLMÄASENNUS HARILA

 






Kylmälaitteiden ja kodinkoneiden
• myynti • asennus • huolto
Tervetuloa!


  



Kaivinkone ja
maanrakennus
vaihtolavat
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

KARI ROMAKKANIEMI

puh. 0400 397 339

• Venetervat
• Pellavaöljyt
• Mäntytärpätit

040-587 2090

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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Jopparin
Pizzat

MA-LA
SU

klo 07-21.00
klo 07-21.00

MIEKOJÄRVEN
MOINAMAJAT

Pysähdy
tankkaamaan Pellossa!

www.moinamajat.net

Joppari Pello
016-512 771

95780 Sirkkakoski
Puh. 016-581 724,
0400-299 893
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Veneilykauden avajaiset Pessalompolon
satamassa 19.6.
Veneilykauden
avajaiset
pidetään tänä vuonna Pessalompolon vene- ja kalasatamassa.
Tänä vuonna tapahtuma
käynnistyy Pessalompolon
kylätalolla klo 13 Veneseuran vuosikokouksella.
Avajaiset alkavat satamassa lipunnostolla ja Mie-

kojärven kesä valssilla klo
14. Liput nousevat myös
Karhumaan ja Sirkkakosken
satamissa iltapäivän aikana.
Järvipelastuksen vapaaehtoiset esittelevät yleisölle
ja kiinnostuneille Pelastusvene TIIRAPAASIA ja sen
uutta palo- ja tyhjennyskalustoa.

Tilaisuudessa
jaetaan
yleisölle informaatiota turvallisesta veneilystä ja kesän valitun teeman mukaisesti puhutaan turvallisesta
retkeilystä ja tulen teosta
retkeilykohteissa.
Tapahtumaan osallistuneiden kesken arvotaan käsisammutin.

Satamassa esiintyy kesäisissä ja merellisissä tunnelmissa
Pessalompolon
kuoro johtaja Juha Sarasalmen johdolla. Tilaisuudessa
Miekojärven veneseura tarjoaa kahvit.

Napapiirin Kuhakunkku -vetouistelukisa
kerää varoja Miekojärven kalanistutukseen
Veneseuran Trolling Team
eli urheilukalastuksen harrastajat järjestävät Napapiirin Kuhakunkku -vetouistelukisan Miekojärvellä 9.7.
klo 14- 21. Miekojärven
hyvä kuhakanta on tuonut
runsaasti vetouisteluväkeä
Miekolle pitkin kesää ja
saalistakin on saatu mukavasti kertovat tapahtuman
järjestäjien puolesta Veli
Koivuranta ja Jukka Sirkkala. Kisakeskuksena on totutusti Sirkkakosken kala- ja
venesatama. Ilmoittautumisia 40 € / venekunta otetaan
ennakkoon veneseuran tilille: POP 564309- 210529 ja
paikan päällä tuntia ennen
starttia. Kilpailukalaloina
on tutut kalat kesäkalakisastakin. Kisa kalojen kertoimet ja alamitat Ahven 10,

Taimen 5 alamitta 40 cm,
Kuha 3 alamitta 45 cm ja
Hauki 1.
Kisan yhteydessä pidetään kerhojen välinen haastekisa Miekojärven veneseuran ja Tornion kalamiesten kesken.
Kisassa järjestäjät jakavat
kolmelle parhaalle venekunnalle 60 % osallistumismaksuista ja erikoispalkinto
(vetouistelu hyrräsetti) tulee
kisan arvokkaimman kalan
saalistaneelle venekunnalle.

voitteena on tarjota yleisölle mahdollisuus käydä ostamassa tuoretta kalaa, myös
toivottua Jussin savukalaa

on tarjolla Sirkkakkosken
kalasatamassa.
Kalamarkkinat avautuvat
klo 13 jatkuen kello 18 asti, satamassa mahdollisuus
kahvisteluun!
Lisätietoja Miekojärven
kalastustapahtumista ja kesäkalakisan
saalistilastot
www.miekojarvi.fi

Tuoreen kalan
kalamarkkinat – tuotto
kalanistutuksiin
Veneseuran trolling team
pidättää oikeuden kilpailun
saaliskaloihin, jotka se talkoilla jalostaa sunnuntain
10.7. kalamarkkinoille! Ta-

28.5. Veli
Koivuranta
nappasi uistimella tämän
kuhavonkaleen
73 cm ja
4920 g.

Napapiirin Kuhakunkku

Vetouistelukilpailu
Miekojärvellä 9.7. 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 4.7. mennessä
Pankkiyhteys: pop 564309-210529
Lisätietoja:
Veli Koivuranta 050 3779135,
Jukka Sirkkala 0400 228 590

Tervetuloa Kalamarkkinoille Sirkkakosken kalasatamaan
10.7 klo13-18
Tarjolla tuoretta ja savustettua kalaa
Tuotto käytetään Miekojärven taimenen istutusprojektiin
järj. Miekojärven Veneseura Trolling Team
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arto.ylisirkka@pp1.inet.fi

engen
h
6
+
1
i
s
ak
Henkilöti 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
Pello
Ma-pe
La
su

klo 7-21
klo 7-20
klo 9-20

Ylitornio
Ma- la
klo 7-21
Su
klo 9-21

Puh. Pello 044-788 4977, Ylitornio 044-788 4988

TAPAHTUMAKALENTERI 2011
Kesäkuu

to 2.6. klo 15 laituritalkoot Mäntylaessa
la 11.6. klo 12 alkaen Mäntylaen siivoustalkoot
pe 17.6. Miekojärven Uutiset ilmestyy
su 19.6. klo 13 Vuosikokous Pessalompolon kylätalossa
su 19.6. klo 14 Veneilykauden avajaiset Pessalompolon satamassa
pe 24.6. klo 18 Juhannusliputus Lipunnosto Orhinselän hiekkasärkällä
pe 24.6. klo.21 Juhannustanssit Sirkkakosken lavalla
la 25.6. klo.18 Venekirkko Tuomaan kappelissa Moinalahdessa

Heinäkuu

la 9.7. klo. 14 -21 Kuhakunkku - vetouistelukisa
su 10.7. klo 13-18 Kalamarkkinat, Sirkkakosken kalasatamassa
la-su 15.-17.7. Poikkinainti-ajot Pello
la 23.7. Veneseuran kesäkokoontuminen Mäntylaessa/ onkimestaruus/
Lanko Pekan vihtakurssi

Elokuu

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

TAKSI
Riitta Romakkaniemi, Lankojärvi
040 186 7888

la 13.-14.8. Maaseutunäyttely, Pello

• Tilataksi 1+8 • pyörätuolipaikka •

Syyskuu

la su 3.-4.9. VAPEPA:n MSO koulutustapahtuma Mäntylaen koulutuskeskuksessa
la 17.9. 12-19 Ruskavetouistelutreffit / Veneseuran uistelumestaruus, kesäkalakisan
päätös ja kalakuningas 2011 julistaminen
www.pellonapteekki.fi
Kunnantie 2, Puh. 016-512 006
Avoinna ma-pe 9-17, la 9-14

Kuva Veneseuran
perinteiseltä
kesäkokoontumisesta.
Kokoontumiseen liittyy
rantaongintakilpailu,
jonka voittaja
ratkaistaan kalojen
yhteispituuden
perusteella.

Pellon
taksiautoilijat
p. 515 555
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Miekojärven virkistyskalastuslupa 2011
Napapiirin tuntumassa, kauniilla vaara- ja järviseudulla
sijaitseva Miekojärvi on keskiosaltaan erämainen,
suosittu veneily- ja uisteluvesi. Järvelle on rakennettu
runsas palveluvarustus. Miekojärven molemmissa päissä
on kalasatamat, joista voi lähteä vesille isollakin veneellä.
Vesiala: Noin 5000 ha
Kalastuskausi: Koko vuosi
Lupahinnat: 5 e/3 h, 8 e/vrk, 15 e/vko, 30 e/kausi
Yhteislupavesi, hinta voi muuttua.
Kaikki alle 18-vuotiaat saavat luvista 50% alennuksen
mutta alle 15- vuotiaat voivat kalastaa huoltajansa
luvalla samaan saaliskiintiöön. Perheluvan hinta on
kaksinkertainen.
Luvanmyynti Miekojärvellä:
Sirkkakoski Ilkka Koskela p. 0400-393215 tai
Sirkkakosken vene- ja kalastama.
Kännykkälupanumero:
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Miekojärven uutiset
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Miekojärven Kesäkalakisa käynnissä
Miekojärven kalastustapahtumiin kuulu vuotuinen KESÄKALAKISA.
Kesäkalakisassa kalastaja
voi ilmoittaa pyyntipäivän
saaliinsa (hauki, kuha ,ahven, järvitaimen). Ilmoitus
tehdään Seppo Joonalle joko puhelimitse tai s-postilla:
kalan paino, pituus, saalispaikka ja pyyntitapa ja tietenkin kalastaja ja punnituksen todistaja.
Kesäkalakisa päättyy Vetouistelun Ruskatreffi -tapahtumaan. Sen yhteydessä kalastajan ilmoittamat

suurimmat kalojen painot
lasketaan kertoimilla ja suurimman pistesaaliin saanut
kalastaja julistetaan Miekojärven kalakuninkaaksi.
Voittaja tulee saaman vetouistelun hyrräkelasetin ja
Jouko Sirkkalan lahjoittaman ikuisen kiertopalkinnon
vuodeksi kotiin.
Toimit näin: saadessasi
kalan punnitset sen todistajat paikalla (luotettavalla
vaalla ,jos sinulla ei sellaista
ole niin Sirkkakosken satamasta löytyy digi vaaka) ota
kalan pituus, merkitse saa-

liinnostopaikka ja uisti/viehe. Ota kuva (kännykkäkin
käy) Tee ilmoitus veneseuran sihteeri Seppo Joonalle
0400-179024 tai seppo.joona@pp.inet.fi.
Tässä esimerkki: kesäkalakisa saaja Matti Matik-

ka kuha 3.8 kg, pituus 65
cm, Orhinselkä, uistelu/ Nils
Master punnituksen todistaa Jouko Kiiski. Voit seurata Miekojärven kesäkalakisaa Veneseuran kotisivuilta
www.miekojarvi.fi /kalastus

RKTL: Muikkukannat vahvoja varsinkin pohjoisessa

Soita haluamasi lupatyypin numeroon:
- 3-tuntia 0600-820415 4,97 e + mpm (1-3 c)
- Vuorokausi 0600-820416 8,03 e + mpm (1-3 c)
- Viikko 0600-820417 15,07 e + mpm (1-3 c)
- Alle 18-v 3-tuntia 0600-820555 2,48 e + mpm (1-3 c)
- Alle 18-v vuorokausi 0600-820556 3,97 e + mpm (1-3
c)
- Alle 18-v viikko 0600-820557 6,79 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.

Suomen muikkukannat ovat
olleet melko vahvoja ja vakaita viime vuosina, eikä
oleellisia muutoksia ole näköpiirissä. Syksyn 2010 kutukannat olivat Etelä-Suomessa likimain keskimääräiset ja Pohjois-Suomessa
keskimääräistä vahvempia.
Kalastukseen
keskeisesti
vaikuttavia, toista kesäänsä eläviä muikkuja on runsaasti Oulun korkeudella ja
Lapissa.

Perämereltä Inariin
vahvat muikkukannat
Oulun korkeudella Perämereltä Kuusamoon kutukanta
ja vuosiluokka 2010 arvioitiin viime syksynä selvästi
keskimääräistä vahvemmiksi. Mistään seurantajärvestä
ei ilmoitettu keskimääräistä
heikompaa kutukantaa tai
nuorta vuosiluokkaa. Tällä
alueella muikkukannat ovat
pysyneet vakaimpina koko
seurannan aikana.
Lapin järvissä kutukannat

ovat pysytelleet toistakymmentä vuotta keskimääräisinä tai sitä heikompina.
Vuonna 2010 kutukannat
vahvistuivat kuitenkin keskiarvoa paremmiksi ja viime vuoden vuosiluokka oli
pitkän ajan keskiarvoa huomattavasti suurempi.

Muikun saalisreservit
ovat suuret
Muikkukannat kestäisivät
nykyistä voimakkaamman
kalastuksen lähes kaikkialla, mutta rajallinen menekki
erityisesti tiheiden ja hidaskasvuisten kantojen alueilla
jarruttaa kalastusta. Pienikokoinen muikku hyödyttää
kuitenkin välillisesti kalastajia, sillä ahvenet, taimenet
ja kuhat kasvavat niitä syömällä hyvin.
Muikkukannat ovat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen
(RKTL)
erityisessä
seurannassa.
Muikku on saaliin arvon
perusteella silakan jälkeen

toiseksi tärkein ammattikalastuksen saaliskala ja sisävesien ammattikalastuksen
elinehto. Seurannan tavoitteena on saada vuosittain
yleiskuva maamme muikkukannoista ja ennakoida
tulevaa kehitystä. Tutkimuslaitoksen kevättalvella
2011 tekemä kysely käsitti
runsaat sata avustajaa ja vajaat sata muikkujärveä. Lapin järvissä kutukannat ovat
pysytelleet toistakymmentä
vuotta keskimääräisinä tai
sitä heikompina. Vuonna
2010 kutukannat vahvistuivat kuitenkin keskiarvoa paremmiksi ja viime vuoden
vuosiluokka oli pitkän ajan
keskiarvoa huomattavasti
suurempi.
Riista ja kalataloudentutkimuslaitoksen muikkututkija Pentti Valkeajärvi
toteaa Miekojärven muikkukannan olevan saamani
tiedon mukaan vanha, kutukannan indeksi viime syksynä oli 3 eli keskitasolla

ja vuosiluokka 2010 indeksi
oli 4 eli keskimääräistä parempi. Senpä vuoksi muikku onkin pientä.
Kuore on muikun kilpailija, samoilla eväillä, mutta
muikku pärjää kohtuu hyvin. Kuoretta pitäisi, kuitenkin pyytää ja tuleehan sitä
nuotissa joka tapauksessa.
Miekojärven muikkukanta
lienee sellainen, että surutta
voi pyytää sen minkä markkinat vetää.
RKTL:n
nettisivuilla
www.rktl.fi/kala/kalavarat/
muikku on päivitettyä tietoa
muikkutilanteesta.

Sirkan Osakaskunnan lupahinnasto 2011
Verkko osakas tai kylässä asuva
4,5 € max. 15 kpl
muut kuin edellä mainitut 6,0 € max 5 kpl
Rysät = 1,5 m x 10
2 verkkomerkkiä
iso rysät
7 verkkomerkkiä
Rapupyydys Sirkkakosken alue 3,5 € max 15 kpl/ruokakunta muut kalastuskunnan vedet 1,5 € ei rajoitusta
Rapupyydys lupia myydään vain osakkaille ja kylässä
vakituisesti asuville
Pitkäsiima alle 100 koukkua
9 €/ 12 €
pitkäsiima yli 100 koukkua
18 €/ 24 €
Pikkunuotta Max 3,5 m korkea/ 150 m pitkä 20 €/35 €
isot nuotat				50 €/75 €
Lupia myyvät: Sirkkakoskella Erkki Sirkkala 040-532
1965, Ilkka Koskela 0400 393 215 ja Lampsijärvellä
Yrjö Juuso

Miekojärven 2000-luvun
ennätyskalat
Veneseura rekisteröi kaikki
Miekojärven (17 kalalajia)
suurimmat kalat (3 suurinta). Jos arvelet saaneesi
ison kalan (oliko kysymyksessä muikku, säynävä, seipi jne.) Ota paino, pituus,
ympäryysmitta, saatipäivä
ja paikka sekä pyydys Ota
kuva (kännykkäkin käy)
Tee ilmoitus veneseuran
sihteeri Seppo Joonalle
0400-179024 tai seppo.joo-

na@pp.inet.fi. Miekojärven
suurkalat saaja Matti Matikka säynävä 2.8 kg ,pituus
45 cm, Sojosenniemi , heittouistelu/ kuusamo lippa,
punnituksen todistaa Jouko
Kiiski
oit seurata Miekojärven
Miekojärven
suurimpien
kalojen listausta Veneseuran
kotisivuilta www.miekojarvi.fi /kalastus

Miekojärven pitkässä siimassa...
Miekojärven länsipuolentie
Sirkkakoski – Pakisjärvi
kunnostustyö on saatu vihdoin valmiiksi Hienoa!
Vaarasaaren Lehtikuusimetsää on harvennettu. Lehtikuusen poistamiseen Vaarasaaresta on annettu lupa,
koska vieraspuulajina se ei
kuulu maisemaan.
– Ymmärtääkseni LV-prosessi poistaa puita omaan
tahtiinsa retkeilyrakenteita
varten. Periaate on se, että
maisema paranee ja luonnon
mukaistuu, koska suojellusta alueesta on kyse kertoo
Metsähallituksen
Lapin
luontopalveluiden aluepäällikkö Yrjö Norokorpi.
Tiettävästi Vaarasaaren
lehtikuusimetsän on istuttanut Metsähallituksen metsäteknikkonakin toiminut
Tuomas Albin Liikavainio
1910 luvun paikkeilla.
Liikavainiota pidettiin aikanaan edelläkävijänä monissa metsäasioissa ja kerrotaanpa hänen kauttansa
lähteneen liikkeelle lukuisat
ensimmäiset metsäojitukset.
Lehtikuuset ovat tulleet ai-

kanaan Siperiasta Laatokan
kautta Suomeen. Vaarasaaren itärannalla lehtikuusimetsää on pidetty Miekojärvellä maamerkkinä ja
varsinkin ruskan aikaan se
on erottunut saaren muusta
metsästä.
Miekojärven kuhakannan
istutukset aloitettiin 1997,
kun järven oma kanta oli
käytännössä
loppunut.
Vuonna 2006 kuhakanta alkoi olla jo merkittävä ammattikalastuksen osalta.
Istutukset jatkuvat vuosittain kalavesien omistajien
toimesta (Metsähallitus ja
Osakaskunnat
(kalastuskunnat). Rahoituksessa ovat
osallistuneet vaihtelevasti
myös veneseura uistelutapahtumien tulojen kautta
sekä Pellon ja Ylitornion
kunnat.
Veneseuran järvipelastajat
haaveilevat
talvisäilytystallia
TIIRAPAASILLE.
Pelastusveneen päällikkö
Ilkka Koskela pitää kunnollisen talvisuojan saantia
tärkeänä. Esimerkiksi ke-

vytrakenteinen nk. traktoritalli auttaisi meitä. Nykyään
pelkästään peitteiden alla
oleva pelastusveneelle joudutaan lumi ja vesiongelmien vuoksi tekemään joka kevät ylimääräisiä huoltotöitä.
Apua ja Ideoita otetaan vastaan t. Järvipelastajat!
Mäntylaessa veneseuran tukikohdassa pidettiin jälleen
isot
kevätsiivoustalkoot.
Polttopuita laitettiin liiteri
täytteen, pirtit ja kammarit
siivottiin katosta lattiaan,
pihat haravoitiin, sauna
pestiin. Töitä siis riitti yllin
kyllin. Jäsenistöä ja ennen
kaikkea avainpantin hommanneita toivotaan enemmäkin kerran vuodessa pidettäviin talkoihin!
Miekojärven Uiton jälkeiset riippapollarit eli tiktaalit
upotettiin 1970 luvun alussa Miekojärven pohjaan.
Nyt niitä on alkanut nousta
esiin. Yksi tiktaali on noussut nk. isojokisuuhun n. 3,5
m vesiin Sirkkakosken satamaan ohjaavan veneväylän
viereen.

Miekojärvellä
veneväylien huoltoa Pellon ja
Ylitornion kunnille tekevä
POLAR VÄYLÄ on ilmoittanut asiasta elokuussa 2010
Ely-keskukseen ja kertonut
ongelmasta. Ely-keskuksesta Timo Tauriainen vastaa
seuraavasti:
”Meillä ei tällä hetkellä
ole korvamerkittyä rahaa eikä suunnitelmia niiden poistamiseen, mutta sellainen
voisi olla mahdollista, että
kun havaitsette niitä, niin
voisitteko merkitä ne hyvin,
niin mahdollisuuksien mukaan voisimme käydä näkyvissä tai lähellä vesirajaa
olevia poistaa räjäyttämällä,
kokonaanhan ongelmat eivät tällä tavalla poistu, mutta veneilyturvallisuus nähdäkseni paranisi.
Tottahan me poistettaisiin
kaikki löydetyt tiktaalit pohjaa myöten, mutta se vaatisi
erillisen rahoituksen”.
Tiktaaliongelma on ollut olemassa koko ajan sen
tietävät ansio- ja ammattikalastajat. Tiettävästi sekä
verkkoja, että jopa nuottia
on rikottu järven pohjiin
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asioiden parissa ja Markku
Sirkka rakentaa parhaillaan
uusia kulkusiltoja Mäntylaen laiturille!

 Rovaniemen kaupungin
terveystarkastaja
(kalastusasiat)
Harri Katainen
vieraili Sirkkakosken kalasatamahallissa kesän kalastuskauden alussa. Katainen
tarkasti kalasataman kalankäsittelyn tilat ja puitteet ja
pääosin hän oli näkemäänsä
tyytyväinen. Toivomuslistalle jäi jalostustilojen pesualtaan vaihtaminen teräsaltaaseen.

 Konttaniemen Jussi on
talkoillut
Sirkkakosken
satama-aluetta raivuutöissä
kalastajat ja veneilijät kiitävät sataman yleisilmeen
siisteyttä!

Veneseuran varakommodori Lauri Ruonamaa on talkoillut Orhinselänniemeen
uudet juhannuslipputangot.
Hallituksemme jäsen Juha
Ahola on askarrellut talkoopäiviä Mäntylaen laituri-

Kesätansseihin
Lohijärvelle
*juhannusaattona pe 24.6. klo 21-02
*Pohjolan yössä kerran la 9.7. klo 19.30-02
*Lomatanssit la.16.7. klo 21-02
Katso kaikki esiintyjät netistä os.
marttiylavaara.suntuubi.com
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Miekojärven uutiset
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mustat valkolakkiset jättiläisaallot
ajoivat toisiaan takaa. Talvella pikkupoika, joka palaili suksilla Sojosesta yli selän joulukortteja myymästä, oli jäätyä yhdeksi tikkatien
viitaksi, kun pohjoinen viima puhalsi läpi ohuen sarkapuseron, tikkurin
ja flanellipaidan.
Monet kerrat se olisi voinut hengenkin viedä, mutta ei näillä rannoilla syntyneillä ollut tapana omaan
järveensä hukkua. He olivat osa järveä, ja järvi osa heitä. Minulle siitä
tuli ainoa oikea järvi, ja sitä se on
yhä.
Olin neljäntoista, kun muutimme niiltä rannoilta. Lähdin järveltä,
mutta järvi ei lähtenyt minusta.
Kävin usein Alposlahdessa, jossa
entistä kotitaloamme isännöi, naapurin poika, Marjetan Taisto. Talossa
asui myös hänen äitinsä Elsa, joka
oli isäni täti. Opiskeluaikana kävin
harvimmin, mutta silloinkin järvi
pysyi minussa. Se tuli usein uniin.
Monesti uni alkoi tapahtua jossain
aivan muualla, mutta päätyi lähes
aina kotijärvelle.
Kohta opiskelujen jälkeen aloin
etsiä mökkitonttia kotijärveltäni.
Olin jo lapsena katsonut, että Peukaloniemessä, alle kilometrin päässä
syntymäkodistani, olisi oikea paikka. Paavilaisen Ville oli ehtinyt ostaa koko niemen Ollin Einolta ja
tehdä mökkinsä nimennokkaan. Ville, ahkera kalastaja ja karjalainen
jutunkertoja, kuoli. Leski ja ainoa
lapsi, tytär, asuivat Helsingissä. Ahdistin heitä joka vuosi pyynnöillä,
että myisivät niemen minulle - tuloksetta.

Viihtyisä
lounasravintola

Hyvää kotiruokaa
arkisin klo 11- 15.30
la klo 11 - 14.00

Pitopalvelu,
ruokailut ryhmille tilauksesta.

Kiitokset Lanko Pekalle pitkästä 20 vuoden taipaleeesta
pakinoitsijana MIEKOJÄR-

VEN Uutisissa. Pekan ja
toivottavasti myös Kyllikin
tapaatte Veneseuran kesäkokoontumisessa ja nyt sitten
täyttyy monen toive pääsemme Pekan vihtakouluun!
Voi olla, että tulevissa Miekojärven Uutisissa saamme
kuulla hieman Tuomas Alpinista Lehtikuusista ja Pekasta!
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Ehdimme vuonna 1985 tehdä siskon perheen kanssa yhteisen mökin
Alposjärven rannalle. Juuson Eilalta
sai ostaa tontin, kotijärveltä ei keltään. Koko ajan minusta tuntui, että
mökki oli väärän järven rannalla.
Myin osuuteni 1990-luvun alkuvuosina.
Vihdoin, vuonna 1999, viidentoista vuoden taivuttelun jälkeen, Paavilaisen perikunta suostui myymään
niemestä tontin, jos saisin sille rakennusluvan. Sain luvan, ja vuonna
2000 mökkini oli valmis.
Kuhat kuolivat Miekojärvestä
muutama vuosi sen jälkeen, kun
olimme jättäneet Alposlahden kesällä 1963. Soinisen pappa, entinen Laatokan kalastaja, sen sanoi
1960-luvun lopulla: Tulee vain isoja
kuhia. Kohta kuhat loppuvat kohta
kokonaan. Niin loppuivatkin. Samoihin aikoihin loppuivat ihmiset
rantojen taloista, kauniista pyöreistä
koivikkoniemistä, punertavien hiekkarantojen ja vanhojen apajapaikkojen kupeilta.
Kuhat ovat tulleet takaisin. Istukkaat ovat menestyneet erinomaisesti
järvessä, joka oli ennen yksi maailman pohjoisimpia kuhajärviä. Kuhia tulee joskus verkoista jo enemmän kuin ahvenia. Olen tehnyt kuin
kuhat: palannut kotijärvelle. Niin on
tehnyt moni muukin näillä rannoilla
syntynyt. Me emme ole istukkaita,
muualta tuotuja, vaan järven omaa
kantaa. Tämä on meidän järvemme,
kehdosta hautaan.
Mahtuvat tänne hyvin myös ne
muualta tuodut. Hekin voivat pitää
järveä omanaan, mutta se ei ole se
sama järvi, joka se on meille sen
rannoilla syntyneille.

Järvi ja taivas
juhannusyönä.

kaadettuihin
tiktaaleihin.
Nähtäväksi jää kuinka kauan menee, ennen kuin tikttaalien nostoon aletaan vai
odotetaanko ensimmäistä
veneonnettomuutta ennen
kuin rahoitus löytyy.
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Pakina Yrjö Rautio

Kuhat palaavat
Siittä järvestä mie sanon, että son
minun järvi.
Sanon, vaikka en omista siitä varmaan kuin miljoonasosan, sen mitä
Lohijärven kalastuskunnan osakkaana omistan. Sen rannalla synnyin
ja kuolenkin kuka ties, ellen sitten
jossain muualla.
Lapsuuteni Miekojärvi oli rantojensa asukkaille monin verroin tärkeämpi kuin se on nykyisille mökkiläisille. Se oli leivän antaja ja ainoa
kulkutie, kun maantietä ei ollut.
Joka kevät odotettiin kärsimättömästi, että jäät lähtisivät, vesiväylät
aukenisivat. Joka syksy odotettiin,
että vedet jäätyisivät, jäätiet aukenisivat.
Kalaa oli ruokapöydässä joka päivä, joskus joka ateriallakin, keitettynä, paistettuna tai suolattuna. Kala
toi monelle rannan perheelle myös
rahatuloja. Niitä ei silloin sen lisäksi paljoa muualta saatukaan kuin
metsätöistä. Isäkin pyysi työkseen
muikkuja verkoilla joka syksy kutuaikaan, ja minä hänen kaverinaan.
Järvi kasvoi osaksi minua ja minä osaksi järveä. Iso selkä oli kuin
sielun peili. Auringonvalo välkehti
sen tyynellä pinnalla keskikesän iltoina ja öinä. Hento usva leijaili,
leikki ja tanssi sen pinnan yllä aamuyön kylminä tunteina. Tähdet ja
kuu paistoivat sekä taivaalta että sen
pohjasta tyynenä, pimeänä syysiltana. Sen punertavat hiekkarannat ja
saaret houkuttelivat öistä uistelijaa
poikkeamaan maihin ja tekemään
kahvitulet.
Kun syysmyrskyt tulivat, se muuttui helvetin kynnöspelloksi, jossa
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KALAM I ESTEN TEKEMÄ LEHTI 23 VUOTTA!
Neljä numeroa
vuodessa vain 20€!

KesäBaari

Osta lehtipisteestä tai tilaa:

vetouistelulehti.fi
P. 03 - 7625 775

on avattu!
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Ma-Pe 9-20
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Tervetuloa!

Puh 0046 927 22050
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Vi hreä Pysäkki

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

Saaressa on aina sunnuntai

Lohijärven
Puutarha
Huhantie 18
Aavasaksa
p. 045-678 4348

www.miekojarvi.fi

Lahjaksi
My Saaga

www.kirkonveraja.fi

PANTSARIN SAHA OY

Terälehdet
design by
Terhi Koivisto

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

Sisar

design by
Marja Suna

KELLO- ja
LAHJAPALKINEN
1&--0 ,VOOBOUJFt
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PANTSARIN SAHA OY
Teollisuustie 12, 95700 Pello
puh. 016-513 921, 0400-159 275, fax 016-513 923
sähköposti: toimisto@pantsarinsaha.fi

