MIEKOJÄRVEN
uutiset

Kuvat Jouko Sirkkala.

Pe llo - Yli tornio

Miekojärven
Veneseura ry:n
2016
julkaisu 2014
24.
26. vuosikerta
vuosikerta

Vesiretkeily
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Kommodorin puheenvuoro

Perintöä vaalittava
Näin meitä usein muistutti keväällä poisnukkunut suuri Miekojärven mies, Herra
Pekka Lanko. Pekka muistutti, että isänne
ja äitinne ovat taistelleet Miekojärven
vapaaksi voimayhtiöiden kahleista.
Seuraavan sukupolven on sitten varmistettava että perityt Miekojärven vesiset erämaat säilyvät ja toiminta luonnon ehdoilla
voi kehittyä. Nyt Napapiirin helmi kimaltaa ainoana Länsi-Lapin suurjärvenä lähestulkoon luonnontilaisena.
Toivottu ja unelmoitu maailman pohjoisin kuhakanta on palautunut Miekojärvelle.
Kaikenlainen aktiivisuus niin vapaa-ajan
kuin ammatillisen lisäansiokalastuksen ja
kaupallisen kalastuksen suhteen on lisääntynyt.
Metsähallituksen rooli Miekojärven
vesien, saariston ja rantamaiden haltijana
on ollut merkittävä läpi historian. Aktiivinen 1990-luvun virkistysrakentaminen
on nyt saanut luontopalveluiden puolelta
jatkoa, kun Miekojärven palveluverkostoa
pidetään yllä.
Tulevana kesänä aikanaan Suomen kauneimmaksi luonnonhiekkarannaksi valittu
Orhinselän hiekkasärkkä saa rantautumis-

laiturilta uudet pitkospuut, joiden rakentamisessa huomioidaan myös liikuntarajoitteiset. On hienoa, että Metsähallitus kokee
edelleen tärkeäksi Miekojärven alueen retkeilypalveluiden ylläpidon.
Pellon ja Ylitornion kunnat ovat myös
huolehtineet veneilijöiden, melojien ja
luontoretkeilijöiden mielekkäästä liikkumisesta Miekojärvellä ja sen saaristossa.
Satamien veneenlaskuluiskat ja kiinnittymislaiturit huolletaan, samoin veneilyreitit
vuosittain. Huoltotoimenpiteiden kohteina
ovat myös saariston suosituimmilla rantautumiskohteilla olevat rantautumislaiturit.
Veneseura ja sen järvipelastustoiminta
tarjoavat tänäkin kesänä tapahtumia ja
koulutusta yhdessä muiden vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Tervetuloa mukaan – osallistumisella tuet vapaaehtoisten arvokasta
toimintaa.
Metsähallituksen luontopalvelut ja
Miekojärven Veneseura haastavat sinut
retkeilijä ja veneilijä laittamaan nimesi
vieraskirjaan vierailet sitten kelolaavulla
tai kodassa tai nautit upeista palveluista
tulipaikoilla. Nimi vieraskirjaan ja kommentit palveluista, näin olemme mukana

kehittämässä yhdessä Miekojärven upeita
retkeilymahdollisuuksia.
Veneilyn turvallisuusasiat ovat olleet
Veneseuran ja järvipelastustoiminnan
vapaaehtoisten sydämen asioita. Tiirapaasi
päivystää Sirkkakosken vene- ja kalasatamassa ja partioi Miekojärvellä sekä avustaa
ja turvaa erilaisia tapahtumia järvialueella.
Tarvitsemme lisää vapaaehtoisia. Tervetuloa joukkoomme – me opastamme ja koulutamme.
Kiitokset tämän lehden tukijoille!
Vapaaehtoiset kiittävät.

Miekojärven veneseura,
järvipelastus
Jukka Sirkkala
kommodori

KIA RAHOITUS
299€/kk
korko 0,77%

Teollisuustie 5–7 • 96300 Rovaniemi

Uusi Kia Sportage. Luotu yllättämään.
Kia Sportage on kaunein näkemäsi katumaasturi. Se on auto, jota naapurit
ihailevat ja ajajat rakastavat. Uusi Sportage tarjoaa enemmän kuin odotat.
Enemmän henkeäsalpaavaa, erottuvaa muotoilua. Enemmän huipputeknologiaa. Enemmän edistyneitä ominaisuuksia ja tilaa, jotka lisäävät
mukavuuttasi ja turvallisuuttasi.

Uusi Kia Sportage alk. 27.590 €
Vapaa autoetu alk. 600 €/kk, käyttöetu alk. 435 €/kk
Uusi Kia Sportage -mallisto alk. autoveroton hinta 20.536,38 € + arvioitu autovero 6.453,62 € + tk
600 € = kokonaishinta 27.590 €. Vapaa autoetu alk. 600 €/kk, käyttöetu alk. 435 €/kk. EU-yhd. kulutus
4,6–7,6 l/100 km, CO2-päästöt 119–177 g/km. Kia-huolenpitosopimus alk. 30 €/kk (sopimusaika 36
kk, 10 tkm/vuosi). Kia-takuu 7 vuotta tai 150 000 km, kolme ensimmäistä vuotta ilman kilometrirajaa.
Kia 24h tiepalvelu vuodeksi veloituksetta. Kuvan auto erikoisvarustein.
KIA Sportage 1,6 ISG Urban LX EcoDynamics. Rahoitusesimerkki
Ensimmäinen maksupvm 3.7.2016. Kauppasumma/Väliraha 27 590,00 €. Hyvityshinta 0,00 €.
Jäännösvelka 0,00 €. Käsiraha 2 850,00 €. Luottosopimuksen perustamismaksu 177,00 €
Rahoitusosuus 24 917,00 €. Käsittelymaksu 7,00 €/erä. Maksuaika kk 60 kk. Maksuväli kk 1 kk.
Korko 0,77%. Kuluttajasuojalain mukainen todellinen vuosikorko 1,50%. Kuukausimaksu sisältäen
käsittelymaksun 299,51 €. Suurempi viimeinen erä 8 300,00 €. Luottokustannukset yhteensä
1 238,31 €. Luottohinta 28 828,31 €.

Palvelemme ark. 8–17, la 10–14

WWW.PORHO.FI

Janne Salmela 020 762 4251
Ville Toivanen 020 762 7234
Juha Tapojärvi 020 762 4236
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Pellon Sirkkakosken kalasataman peruskorjaus on saatu
kalankäsittelytilojen osalta
päätökseen. Tilat otetaan
käyttöön tilojen viranomaishyväksynnän jälkeen.
Tilojen asianmukainen
käyttö varmistetaan kaupallisille kalastajille suunnatulla
ProAgria Lapin/Lapin kalatalouskeskuksen ja Pellon
Kehityksen yhteistyönä järjestämällä kalan hygieniseen,
laadukkaaseen ja säännöstenmukaiseen käsittelyyn keskittyvällä koulutuksella.
Sirkkakosken kalasataman remontin päärahoitus on
saatu Lapin ELY-keskukselta
EU:n kalatalousrahastosta
(edellisen ohjelmakauden
EKTR-rahoitus) ja hygieniakoulutuksen rahoitus Lapin
kalatalouden toimintaryhmältä EU:n uuden ohjelmakauden kalatalousrahastosta
(EMKR-rahoitus).
Uudistetut tilat ja koulutus
parantavat kaupallisen kalastuksen edellytyksiä Miekojärven ohella myös muilla Tengeliön vesistöalueen suurilla
järvillä, kuten Vietosella ja
Raanujärvellä.
Jatkossa alueen kalaa
myyvät kalastajat rekisteröityvät alkutuottajiksi ja luonnonvarakeskuksen ylläpitämään rekisteriin kaupallisiksi
kalastajiksi.
Kalankäsittelyhallissa
työskentelyn vaatimuksena
on myös helposti pilaantuvia
elintarvíkkeita käsitteleviltä
vaadittavan hygieniaosaamistestin suoritus (ns. hygieniapassi).
Päivitetyn hygieniaosaamisen, kalan käsittelyyn liittyvän säännöstön tuntemuksen
ja käytännön kalastusosaamisen myötä Miekojärven
kala saa sille kuuluvan hyvän
käsittelyn, ja tuote saadaan
hyvälaatuisena ja tuoreena
kuluttajille.
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Kalastustuotteita kannattaa
jatkossa kysyä kalastajilta
siis myös pyyntisesongin
ulkopuolella ja mahdollisten
myrskyjen aikana.
Kalan
jalostusasteen
noston toivotaan lisäävän
kaupallisen kalastuksen tarjoamia työmahdollisuuksia alueella. Yritystoiminnan kehittämistä tukee muun muassa.
Pellon Kehitys, jossa Miekojärvi–Vietonen–Raanujärvialueen kalavarojen hyödyntämisessä nähdään selkeää
potentiaalia: puhdas, maukas
ja paikallinen järvikala on
nouseva trendi.
Kalastustuotteiden tarjonnan lisäys tukee osaltaan
Länsi-Lapin matkailun kehittämistä. Paikalliset raakaaineet ja ruoka ovat yhä tärkeämpi osa matkailua ja sen
elämyksellisyyttä.

Kalaa suoraan
kalastajilta

Hygieniäkoulutusta kalassatamassa.

Hyvästä parempaa

Miekojärven kaupallisen kalastuksen
kalatuotevalikoima laajenee ja
tarjonta tulee ympärivuotiseksi
Kalasatama iltaaurigossa.

Kalankäsittelytilan tukisäännösten ja tiukkojen elintarvikehygieniasäädösten vuoksi
kalaa ja kalatuotteita ei voida
myydä kuluttajille suoraan
kalankäsittelytiloista.
Tuotteita on kuitenkin
mahdollista ostaa sataman
alueelta suoraan kalastajilta
– varmista tarjolla olevat
tuotteet ja kalastajien paikallaolo Jukka Sirkkalalta
(puh.0400 228 590, s-posti
jukka_sirkkala@msn.com)
tai Ilkka Koskelalta (puh.
0400-393 215, s-posti ilkka.
koskela@pello.fi).
Ravustuskauden alkamisen jälkeen eläviä ja keitettyjä Miekojärven jokirapuja
voi tiedustella Jukan ja Ilkan
ohella Eeva Koivurannalta
p.050-3779134.
Kalansaaliita ja tunnelmia
Miekojärveltä välittää kalastaja Jouko Sirkkala Fbsivuilla Miekojärven kala.
Petri Muje
kalatalousasinatuntija
Lapin Kalatalouskeskus
projektipäällikkö,
Kajaanin
ammattikorkeakoulu

Tarjonta
monipuolistuu
Sirkkakosken peruskorjatun
kalasataman kalankäsittelytilat hyväksytetään kala-alan
elintarvikelaitokseksi vielä
kesän 2016 aikana. Hyväksyntä ja laitoksen uudet laitteet mahdollistavat aiempaa
jalostetumpien tuotteiden valmistuksen. Jatkossa Pellossa
ja koko Länsi-Lapissa sekä
muun muassa Rovaniemellä
on mahdollista saada Miekojärven laadukasta kalaa perattuna, fileenä ja paloiteltuna.
Saatavilla tulee olemaan
rajoitetusti myös Miekojärven muikun ja mateen
mätiä sekä mateen maksaa.
Kalan saatavuutta varmistetaan vakuumipakkauksen ja
pakastuksen avulla.
Suunnitelmissa on myös
kehittää Sirkkakosken jokiravun käsittelyä, sillä tavoitteena on aloittaa tiloissa jokirapujen keittäminen ja pakastus. Asianmukaisilla laitteilla
toteutettu pakastus säilöö
tuotteet lähes tuoreen veroisina ja mahdollistaa ympärivuotisen kalastustuotteiden
tarjonnan .
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Paineilmaveisti otettiin käyttöön.

Pikapakastimen ensimmäinen erä.

4

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

Miekojärven
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Miekojärveen laskevien taimenjokien
virtavesikunnostukset jatkuvat kuluvan kesän
aikana
Lapin Ely-keskus aloitti
kesällä 2015 kalataloudelliset
kunnostukset Pello–Ylitornion Miekojärveen laskevilla
jokiosuuksilla. Alkuperäiseen
kunnostusohjelmaan kuuluvat Aalisjoki, Konttajoki,
Luomalanjoki, Alposjoki, ja
Ylinen Alposjoki.
Vesistön kalataloudellisella kunnostuksella pyritään
monipuolistamaan virta-alueen jokiympäristöä palauttamalla peratut virta-alueet
lähemmäksi niiden luontaista
tilaa. Kunnostuksessa otetaan
huomioon myös muut vesistön virkistyskäyttömuodot.
Hankkeessa on tarkoitus
kunnostaa yhteensä jokiosuuksia 7,2 km matkalta.
Yhteensä kunnostettavia
virta-alueita on 22, ja niiden
pinta-ala on n. 6,3 hhehtaaria. Kalataloudellisesta kunnostuksesta hyötyy eteenkin
uhanalainen taimenkanta,
jonka luontainen lisääntyminen ja poikastuotannon edellytykset paranevat huomattavasti. Kunnostettavat jokiosuudet ovat myös Euroopan
mittakaavassa merkittäviä
raakun eli jokihelmisimpukan
esiintymisalueita.
Kesän 2015 aikana työt
saatiin käyntiin ja Aalisjoen
kunnostuskohteet saatiin pääosin tehtyä, sekä osin Konttajoki. Sateinen kesä hidasti
ja vaikeutti työntekoa kertoo
Timo Tauriainen Lapin ELYkeskuksesta.
Koko hankkeesta on nyt
tehtynä 60 prosenttia (kaikkien jokien yht. pinta-alasta).
– Arvioimme, että työt

pääsevät jatkumaan vesien
laskettua ehkä heinäkuussa
vedenkorkeudesta riippuen.
Se missä joilla kunnostusta
tehdään ja missä järjestyksessä, on vielä päättämättä.
Jäljellä olevat määrärahat riittävät vielä 1–1,5 kuukautta,
Tauriainen arvioi.
Jarmo Huhtala Lapin
ELY-keskuksesta pahoittelee
rahojen vähyyttä ja on kuitenkin toiveikkaana, että muun
muassa merkittävän raakkujoen Luomalanjoen kunnostus siirretään pääosin tulevan
projektin tehtäväksi.
Lisätietoja: Timo Tauriainen p. 029 503 7549.

Luomalanjoki.

Virtavesikunnostusedustajia: Sami Baas, Tapani Partanen, Ilkka Koskela ja Jarmo
Huhtala.

Kevättä kohti!
UUTUUS Honda
traktorimönkijä

Jonsered
ruohonleikkurit

Tule myymäläämme
tutustumaan
Hondan uutuus
traktorimönkĳään !

Agr
Mul imarke
m u u ta s o r m t j a
t ta n
eet i ovat
nim
ens
ä

Han

kkij

aksi

Lu e
han lisää:
kkij
a.fi

John Deeren laadukkaat ajoleikkurit ja
tasoleikkurit heti varastosta.
Tule tutustumaan mallistoon.

Hyvää kotiruokaa
arkisin klo 11- 15.

Pitopalvelu,
ruokailut ryhmille tilauksesta.
Jonsered
moottorisahat

John Deere ruohonleikkurit

.

Viihtyisä
lounasravintola

Ma-pe klo 9-16

Lemmikisi parhaaksi
hinnat alk.

199,Moottori- ja raivaussahat
ammattilaisesta harrastelijaan.

Hankkija Rovaniemi Alakorkalontie 10, puh. 010 76 84860*
Avoinna ma-pe 9–18 la 9–14 * Puhelun hinta 8,35 snt/puh. + 12,09 snt/min (alv 24 %)

040 187 1557
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Vapaaehtoisen pelastuspalvelun
Etsintäharjoitus Miekojärvellä 1.-2.7.
Heinäkuussa kokoontuvat
Pello–Ylitornion-alueen
vapaaehtoiset yhteiseen
etsintäharjoitukseen Miekojärvelle veneseuran ja järvipelastuksen koulutuskeskus
Mäntylakeen.
– Tavoitteena on jatkaa
viime kesänä aloitettua koulutusta painottuen nyt kuitenkin sekä vesistö- että maastoetsintäharjoitukseen, kertoo

Pentti Parkkila.
Perjantaina 1.7. aloitamme
kello 17.30 MSO-koulutuksella ja esillä on myös vesiturvallisuusasiat. Kouluttajina toimivat Pentti Parkkila
ja Pekka Koivukangas.
Lauantain ohjelmassa on
poliisin johtama maasto- ja
vesistöetsintäharjoitus, joka
päättyy kello 15 yhteiseen
loppuyhteenvetoon ja ruokai-

luun.
Mäntylaessa on mahdollisuus majoittua (tilaa 24 hengelle).
Lauantain etsintäharjoitukseen on syytä varautua
säänmukaisella vaatetuksella,
hyvillä maastoon sopivilla
kengillä ja veneilyliiveillä.
Mukaan on hyvä varata päiväreppu, johon syötävää ja
juotavaa.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu auttaa kun hätä on suuri.
Tervetuloa kouluttautumaan!
lmoittautuminen 25.6 mennessä, jotta voimme varautua
lauantain ruokailuun.
Pentti Parkkila p. 0400 858
835, Jukka Sirkkala 0400
228 590, Ilkka Koskela 0400
393215.
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• Pitopalvelua • Lounasta päivittäin • Pizzaa
• a´la cartea • kokoustilat • kahvia
• suolaisia ja makeita leivonnaisia

••

Vihreä Pysäkki

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

Suomen kalastuslupajärjestelmä 2016
Miekojärvellä kuhan alamitta
on nyt valtakunnallinen 42
cm.
Vuoden 2016 alusta voimaan tullut uusi kalastusasetus muutti kalojen alamittoja.
Kuhan valtakunnallinen alamitta on nyt 42 cm. Poikkeuksena ovat ykkösryhmän
kaupalliset kalastajat, joille
kuhan alamitta on edelleen 40
cm vuoden 2018 loppuun asti.
Taimenen alamitta on Miekojärvellä valtakunnallinen
60 cm. Jos ja kun Miekojärveen istutetaan tulevaisuudessa rasvaevättömiä taimenenpoikasia, niin alamitta on
tällöin 50 cm.
Kalastuksessa ovat edelleen onginta, pilkintä ja silakanlitkaus jälleen maksuttomia yleiskalastusoikeuksia.
18–64-vuotiailla viehekalastajilla tulee olla suoritettuna kalastuksenhoitomaksu.
Kalastonhoitomaksu oikeuttaa kalastamaan yhdellä
vavalla ja vieheellä ja vetouistelussa yhdellä painovieheellä
lähes koko maassa. Tämä

on niin sanottu maksullinen
yleiskalastusoikeus.
Alle 18 vuotta ja 65 vuotta
täyttäneille on maksuton
yleiskalastusoikeus viehekalastukseen yhdellä vavalla,
kuten yllä on kuvattu.
Muuta kalastusta ja ravus-

tusta harjoittavilla 18–64-vuotiailla kalastajilla tulee olla
kalastonhoitomaksu maksettuna ja lisäksi kaikenikäisillä
paikallinen kalastuslupa.
Valtion kalastonhoitomaksu: Maksetaan verkkokaupassa osoitteessa eraluvat.

fi. Vuosimaksu on 39 €. Valtion kalakortin voi maksaa
myös R-kioskeissa, Metsähallituksen luontokeskuksissa
tai soittamalla numeroon 020
692424 (arkisin 8-16).

Hautakivien lisänimikaiverrukset + alan työt
Tmi Tomi Rautio
040 720 2314
Miekojärven veneseuran ja järvipelastus
Julkaisija:
Painos:
Jakelu:
Sivunvalmistus:
Painopaikka:

5
••

Piipahda uusitulla
terassillamme!
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Miekojärven veneseura
7000 kpl
Itella Oyj
Tornionlaakson Kustannus Oy, Ylitornio
Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani, 2016
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Metsähallituksen kuulumisia...
Metsähallituksen luontopalvelut kunnostaa kesän aikana
pitkosreittiä Suomen kauneimmaksi hiekkarannaksikin
äänestetyssä Orhinselänniemessä Miekojärvellä.
Jäät ovat runnelleet Orhinselänniemen venelaiturilta
hiekkarannalle johtavaa pitkostusta, ja Peräpohjolan
puistoalueen kenttäpäällikön
Olli Vainion mukaan uudet

pitkokset pyritään rakentamaan kestämään aiempaa
paremmin jäiden voimaa.
Reitti tullaan tekemään pyöreistä puista tehtyjen arkkujen
päälle. Arkkujen väliin tulevat niskapuut ja niiden päälle
noin metrin levyinen lankkukansi.
Runkomateriaalina käytetään kierrätettyjä puhelinpylväitä, jotka injektoidaan

Metsähallituksen luontovalvoja Aimo Sirkalle on
rannoilla olevien taukopaikkojen ja reittien lisäksi
tullut tutuksi myös itse Miekojärvi. Kuva: Hely
Juntunen, Metsähallitus

Kajakkiretkeilijät
Orhinselänniemessä.
Kuva: Olli Vainio,
Metsähallitus

rantakiviin ja kallioon. Näin
rakenteesta saadaan kestävämpi, eivätkä jäät liikuttele
enää pitkostusta entiseen
tapaan.
Jotta reitistä saadaan turvallinen, rakennetaan järven

puolelle kaide.
Työt Orhinselänniemessä
alkavat 6. kesäkuuta ja Metsähallituksen luontopalveluiden porukka työskentelee
pitkostuksen parissa parisen
viikkoa.

Orhinselänniemen upealle
hiekkarannalle pääsee joko
Miekojärvi–Vietonen-patikkareittiä pitkin tai Miekojärveä pitkin vaikkapa meloen.
Aivan Orhinselänniemen
vieressä on myös laituri,

josta pääsee helposti pitkoksia pitkin niemeen. Orhinselänniemessä on retkeilijöitä
varten kota, laavu ja kaksi
tulipaikkaa.

... Miekojärven aalloilta
Miekojärven kuhakantaa on
seurattu jo puolenkymmentä
vuotta värimerkkaamalla
kaikki kuhaistukkaat, joita on
laitettu Miekojärveen. Väriaine on laitettu kuljetussäiliön
veteen, josta se tarttuu kalan
luihin, muun muassa otoliitteihin eli kuuloluihin.
Kalastajilta on kerätty
kuhanäytteitä, joista on
katsottu Metsähallituksen
toimesta, onko näytteessä
väriainetta otoliiteissa ja
mikäli näyte on ”puhdas”, on
kyseessä luontaisesti lisääntynyt kala. Ensimmäisessä näytemäärityksessä oli prosentit
42/58 istutuskalan hyväksi,
mutta toisessa määrityksessä
prosentit olivat jo 87/13 luontaisen lisääntymisen puolella
eli periaatteessa istutuksia ei
enää tarvitsisi tehdä.
Kaksi edellistä kesää olivat
erittäin kylmiä, ja vettä luonnossa oli yltäkylläisesti. Kun
ollaan Miekojärven korkeudella ja kuhan lisääntymisalueen ylälaidalla, voi olla niin,
että luontaista lisääntymistä ei
välttämättä ole tapahtunut.
Jos on näin, tulee Miekojärvestä puuttumaan pari ikäluokkaa ainakin luontaisen
lisääntymisen puuttuessa.
Istutuksia on kuitenkin tehty
vielä ainakin viime vuoteen asti ja määrä on ollut
10 000–12 000 kappaletta
vuodessa.
Kuha tarvitsee luontaiseen
lisääntymiseen riittävän lämmintä vettä heinä–syyskuussa,
jotta kudun onnistumisen
lisäksi poikaset ehtisivät
varttua riittävän kookkaiksi
selvitäkseen talven yli seuraavaan kesään. Varmaankin
on aiheellista seurata vuosittain kesäkuukausien lämpö-

tiloja ja tehdä sen perusteella
päätös, istutetaanko syyskesällä kuhaistukkaita turvaamaan kuhakannan säilyminen
ja että ikäluokkia ei puuttuisi.
Miekojärven
valumaalueen jokivesille on tehty
kunnostussuunnitelmia
arvokalakantojen elinolojen
parantamiseksi ja säilyttämiseksi. Kaikissa alueen joissa
ja puroissa ei ole taimenia,
mutta kun valuma-alueella
on tehty maanmuokkausta,
on kiintoainesta kulkeutunut
vesiin ja kalojen kutu- ja elinalueita on tuhoutunut.
Kalataloudellisesti kunnostuksilla ei ole suurta merkitystä, mutta kunnostuksilla
on voitu elvyttää ja palauttaa
takaisin aiemmin luontaisesti
lisääntyneitä taimenkantoja.
Alueen jokiin ja puroihin
on tuotu silmäpisteasteella
olevaa järvitaimenen mätiä
keväällä ja aiempien selvityksien perusteella on voitu
todeta, että osa näistä selviytyy vaellusikäisiksi ja laskeutuu alapuoliseen järveen
ja kasvaa siellä pyyntikokoiseksi.
Muutamina vuosina on
tehty taimenistutuksia 2-vuotiailla ja 3-kesäisillä istukkailla ja näistä on saatu saaliiksi useampikiloisia taimenia.
Istukkaat ovat sen verran
arvokkaita, että isoja määriä
istukkaita ei ole voitu varojen
puutteen takia istuttaa. Tällä
hetkellä kalastuslaissa on rasvaevällisen taimenen pyyntimitaksi määritelty 60 cm ja
siirtymäajan jälkeen kaikki
istutettavat taimenten rasvaevät leikataan ja rasvaeväleikatun taimenen pyyntimitta
on 50 cm.

Ilkka ja ahven 1,36 kg 48 cm.

Jouko ja nuottasaalis. Kuva Tomi Immonen.
Taimen on kuitenkin marginaalinen saaliskala, vaikka
niitä istutettaisiin isompiakin
määriä. Kun kuhan luontainen
lisääntyminen on Miekojärvessä varmistettu eikä tarvitse
istutuksilla tukea, voitaisiin
käyttää varoja taimenistukkaisiin enemmän.
Nyt Miekojärvessä ei ole
kalastuksen säätelyyn laitettu
verkon solmuvälirajoituksia.
Kuhan pyyntimitta kalastuslaissa on 42 cm, joka ilmeisesti pääosin riittää turvaamaan luontaisen lisääntymi-

sen. Mikäli taimenia tullaan
jatkossa istuttamaan, edellyttää se jonkinlaisia kalastusrajoituksia verkkopyyntiin, jotta
niitä ei pyydettäisi alamittaisina ja sehän tietäisi muun
kalan pyynnille rajoitteita.
Miekojärveen myytiin 351
kpl virkistyskalastuslupaa,
joka määrältään oli lähes
sama kuin vuoden 2014.
Nuottalupia on lunastettu
vuosittain 20–30 kpl, isorysien määrä on ollut 2-4 kpl
ja verkkolupia on lunastanut
noin 50 ruokakuntaa. Lunas-

tettujen lupien määrissä ei
viime vuosina ole tapahtunut
juurikaan muutoksia.
Uudessa kalastuslaissahan
entiset ammattikalastajat joutuvat nyt sisävesialueellakin
rekisteröitymään kaupallisiksi kalastajiksi, jotta voivat
myydä kalaa: Vaapaa-ajankalastajat eivät uuden kalastuslain mukaan voi enää myydä
kalaa kuin pienimuotoisesti.
Mikäli vapakalastusvälineillä tai verkoilla pyydettyä
kalaa myydään esimerkiksi
kaupalliselle kalastajalle

välitettäväksi, tulee myyjien
rekisteröityä kaupallisiksi
kalastajiksi.
Miekojärven kala-asioita
on hoidettu hyvin yhteistyönä
alueen eri tahojen kanssa ja
mielestäni järvessä on kalaa
pyydettäväksi kaikenlaisilla
pyydyksillä.
Hyvää kesää ja nautinnollisia luontoelämyksiä Miekojärven aalloilla.
Eräterveisin
Tapani Partanen,
Metsähallituksen
eräsuunnittelija
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Jokirapua kannattaa suojella
Etelä- ja Keski-Suomessa
jokiravun esiintymisalue on
kaventunut rapuruton ja täpläravun tieltä. Myös Lapin jokirapukantoja on viime vuosina
koetellut rapuruttoepidemia,
joka on käytännössä hävittänyt muun muassa Kemijoen pääuoman ja Simojoen
merkittävät jokirapukannat.
Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tilanne on samankaltainen.
Tässä tilanteessa jäljellä
olevien jokirapukantojen
merkitys korostuu. Paikallisen merkityksen ohella
näillä pohjoisiin olosuhteisiin
sopeutuneilla jokiravuilla on
merkitystä myös nyt tuhoutuneiden alueiden tulevaisuuden palautusistutuksissa.
Sirkkakosken jokirapuja on
jo siirretty muualle Metsähallituksen ja Lapin Kalatalouskeskuksen toimesta. Ruotsin
Norrbottenin jokirapukannat
ovat aikanaan muodostuneet
alunperin Suomesta Kemi-,
Pyhä- ja Simojoelta tuoduista
siirtoistukkaista.
Vaikka jokirapukannat
ovatkin rapuruttovaaran takia
uhanalaisia, pyynnin ei katsota olevan ristiriidassa kantojen suojelun kanssa. Pyynti
tuo tuloja ja vesialueiden

omistajille syyn huolehtia
jokiravun säilymisestä. Tämä
periaate näkyy hyvin myös
Sirkkakoskella – jokiravun
esiintymisalue on rajattu ja
keskellä asutusta. Näin pyynti
on hallittua ja ennen kaikkea
valvottua.
Arktisella jokiravulla herkuttelusta kiinnostuneiden
kannattaa olla yhteydessä
kylän ravustajiin, jotka toimittavat pyyntiaikana mielel-

lään herkuteltavaa myös mökkiläisten käyttöön. Jatkossa
jokiravusta voi muodostua
asiansa osaavien oppaiden
myötä myös matkailutuote.

Ehkäise rapuruton
leviäminen
Jokiravun osalta suurimmat
uhat liittyvät täpäläravun ja
rapuruton mahdolliseen leviämiseen alueelle. Täplärapu
kantaa usein rapuruttoa.

Täpläravun tuominen pohjoisiin vesiin ei ole perusteltua myöskään siksi, että se
selviää jokirapua heikommin
pohjoisissa olosuhteissa, siitä
saatava hinta on jokirapua
alhaisempi ja se on Suomen
luontoon kuulumaton vieraslaji.
Ehkäise rapuruton leviäminen! Muista seuraavat
asiat:
• Älä tuo alueelle eläviä

täplärapuja Lappiin
• Älä sumputa Tengeliönjoen vesistössä täplärapuja tai
muualta tuotuja jokirapuja
• Jos käytät muualta pyydettyjä syöttejä, pakasta niitä
vähintään. 24 tuntia (-20
astetta)
Rapuja pyytävien tulee
huolehtia siitä, että pyyntivälineet ovat puhtaita. Jos
pyyntivälineitä on käytetty
muualla, tulee ne desinfioida

PASSIKUVAT

KUMPPANINA PARAS

Toimisto avoinna
ma-to klo 10-15
pe 10-14

Suodatuskasettipaketti
- maasuodattamo pieneen tilaan
- helppo ja vaivaton maaperäkäsittelyjärjestelmä
- omakoti ja vapaa-ajan asumisen tarpeisiin
- mitoitettu 1-5 henkilölle
- CE-merkitty
Pisara harmaavesisuodatin vapaa-ajan asunnoille
- pesuvesille tarkoitettu biosuodatin
- soveltuu kohteisiin, joissa suihku,
pesu- tai astianpesukone
- suunniteltu ja valmistettu Suomessa
- helppo huoltaa
- voidaan asentaa myös kallioisille tonteille

Alkkulanraitti 48 • Ylitornio • 0207 433 210

Tiesitkö, että meiltä saat myös

YRITYSJULKAISUT, KALENTERIT
sekä JÄRJESTÖ- ja SEURALEHDET
alusta loppuun tehtyinä?

Hae sinulle sopivin ratkaisu:

OUTOKAIRA
2QQHOOLQHQ

2XWRNDLUDWXRWWD

PKDQU\QVDQRP

DW

Hankerahan
hakeminen.
Sivu 2

@SP[VYUPVU9LZLY]P\WZLLYP[Y`QH@S

P[VYUPVU9LZLY]PSpPZL[Y`QpZLUSLO

[P

Jumalanpalvelus

Kunniakäynti sankarihaudoilla

Puhe, Reeta Laitinen
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Seppeltenlasku

Lippulaulu säv. Yrjö Kilpinen,

san.

V.A.Koskenniemi
Ylitornion soittajat ja
yleisö,
joht. Olli Kannisto

Ylitornion soittajat, joht.

Maamme

kunnan sivistystoimi, kustannuksista

Veteraanin vaiheet

klo 10.00

Tarinasta tuotteita
ja uusia unelmia.
Sivu 9

Pääsyliput 5€/
kilpailupäivä

Raanujärvellä
rustataan hankkeita
koko kylän voimin.
Sivu 10

Kaikkie
lunasta n pääsyli
pun
arvota neiden kesken
an iPad
mini...

Meän kylät menossa
maailmalla.
Sivu 11

SUNNUNTAI 27.1.2013

M17, M20 ja M23
* Kilpailu alkaa klo 11

Liput poistuvat
Lippufanfaari

Ylitornion soittajat, joht.

Haluatko vaikuttaa
tulevaisuuteesi?
Sivu 12

ATK JA SISUSTUS
Pekka Niva

Olli Kannisto

/LQMDDXWRLWVHQlLV\\VSlLY
lMXKODDQNXONHHVHXUDDYD
.OR-RODQNLWLHQSll
VWL
NOR.DQWRPDDQSll² ²NOR5DDQXMlUYL.\OlQLHPL²NOR0HOWRV
MlUYL²
.\\GLQWDUYLWVLMRLWDS\\GHW NOR<OLWRUQLR.LUNNR
.DOHUYR3llNllQRWWDPDDQ\KWH\VSXKOLLNHQQ|LWVLMlWD
N|
LSXK

Ohjelman järjestää Ylitornion

AVAJAISET

lauantaina 26.1.2013

LAUANTAI 26.1.2013

* Kilpailu alkaa klo 10.15
Miehet
* Kilpailu alkaa klo 13.30

Olli Kannisto

Ylitornion soittajat ja
yleisö,
joht. Olli Kannisto

tohtori

Välimaa

www.aavasaksankisa.com

Naiset ja juniorit

Soili Tolonen

Suomalaisen ratsuväen
30-vuotisessa sodassa, marssi
säveltäjä tuntematon

Olli Kannisto

Välimaa, harmonikka

³ /RKLMlUYHQ QLHPHN
WXL DVXPDDQ<OLWRUQLRQ
NHHVVl WRGHOOLVHVVD NDQVDO
.D
SXVWDPDDKDQ 0LNRQ
LVl RQ
OLVPDLVHPDVVD DVXX NXQQLD
.DOOH+ROVWHUVMDlL
SRURLVlQWl PDDQYLOMHOLMl
WL $QQD V   RV
YHWHUDDQL \OLNHUVDQWWL
5DX
0LN WLR .DUXQJLVWD
+H DVXLYDW
NR -RKDQQHV +ROVWHU
V 7DDYHQLNXQ WRUSDVVD
OlKHOOl
 (OHWW\Ml
YXR Q\N\LVWl +ROVWHULD
+HLGlQ
VLD RQ MR WDNDQD  .RWRQD
NRWLQVD ROL HQQHQ 6XRPHQ
DVXPLVHQ PDKGROOLVWDD
K\Yl LWVHQlLVW\PLVWl
MllNlUL
WHUYH\V ,VlVWl SLWlYlW
KXRO HQ HWDSSLWDOR
.DOOH VDL
WD SRMDW 0DUNNX MD
+HLN WRQ NDXWWD KDOOLQWDDQVD RV
NL .RWLDYXVWDMD Nl\
NHUUDQ KHKWDDULD NlVLWWlYlQ 
.DUNL
SlLYlVVl DDPXOOD MD WHUYH\
DLVHQ WDORQ $QQD MD
GHQKRLWDMD SDULQ YLLNRQ
.DOOH
Yl VDLYDW\KGHNVlQODVWD/DXUL
OHLQ.XQQDQUXRNDSDOYHOXV
3HQWWL 0LNNR (OOL
WD WXOHH SlLYLWWlLQHQ
0DW
DWHULD WL /DXUL 3DDYR
1DQQL MD
6LLYRXVDSXDDQQHWDDQNHU
$QWWL 9DQKLQ ODSVLVWD
WDD NXXNDXGHVVD 6DXQRPL
/DX
ULKXNNXL+ROVWHULQPLHKLV
QHQ RQ PLHOXLVD WDSDKWXPD
WlYLLVLROLPXNDQDSXROXVWD
9DLQNHUUDQKlQRQRVDOOLVWX
PDVVD6XRPHQLWVHQlLV\\WWl
QXWYHWHUDDQLNXQWRXWXNVHHQ
+HLVWl NDNVL NDDWXL
3HQWWL
+ROVWHULQ VXYXQ MXXUHW
 6DOODQ 1HQlSD
RYDW5XRWVLQ/DSLVVD9XRQ
ORVVD MD 3DDYR 
QD  OlKWL HVLLVl
.LLUX .LHVWLQJLQ
3LUWWLMlUYHOOl
QDQHWHOlSXROHOWD-lOOLYDDUDQ
3DDYRQ PDDOOLVHW MllQWHHW
.LOOLQJLVWl SRURNDUMRLQHHQ
O|\GHWWLLQ MD WXRWLLQ
VLOORLQ SRURMD YDLYDQQXWWD
6XR 3DDYRYHOMHQ
PHQHWWlPLQHQ ROLLOPRLWWDQXWNLUMHHOOl3DD
PHHQMDVLXQDWWLLQ
SHUQDUXWWRD SDNRRQ MD
DVHW .DMDDQLQ KDXWDXVPDDKDQ WHNLPLHOHQNDWNHUDNVL6RWL YRQ
NDDWXPLVHVWD .LUMH RQ
ODVSDVWRUL /DXUL 6DORYDDUD
YLHOlWDOOHOOD

Pirjo Kauvosaari, p. 040 510 8966
pirjo.kauvosaari@tornionlaakso.net

YLITORNION
KUNTA

Tikkakosken mannekiinit

Tikkakosken mannekiinit
säestys Jorma Tuokko
Liikuntaesitys

YliVolin tanssijat, ohj.

tuntematon

Elsa Huhtanen ja Jussi
Juhlapuhe

Erkki Yrjänheikki, filosofian

Hiljaisuus Kati Välimaa
Taivas sylissäni

säestys Ilkka Korva, Jussi

Sivu 4

Hankkeet pähkinänkuoressa.
Sivu 6-7
Uudet ratkaisumallit
elävöittävät kyliä.
Sivu 8

Pienet kukkivat kummut

Tervehdyssanat
Karjalan jääkärien marssisävelmä
1790-luvulta, säveltäjä

Ylitornion soittajat, joht.

Valssi menneiltä ajoilta

klo 12.00

klo 12.30

Koulutushankkeilla
rohkeutta
yrittämiseen.

Pienet hankkeet
tuovat kylille työtä
ja toimeentuloa.
Sivu 5

Aavasaksan Kisa ry




Vuoden 2013 kulttuuripalkinnon
luovuttaminen

Anne Kaihua, sivistystoimenjohtaja

Virsi 170:1

Kunniavartio
Ylitornion Reservijärjestöt

Kahvitarjoilu

Ylitornion kunnantalolla

Päiväjuhla

Päiväjuhlan ohjelma

Liput saapuvat
Lippufanfaari

Sivu 3

TORSTAI 24.1.2013

12/2013

Itsenäisyyspäivän vietto
Ylitorniolla 6.12.2013
Ylitornion kirkossa klo
10.30
Päiväsaarna, kirkkoherra
Matti Salminen

vastaa Ylitornion kunnanhallitus

www.veenwaters.com


LP Autohuolto Oy
YLITORNIO

$YXNVLMXKOLHVLMlUMHVWlP

ja seurakunta.

0LNNR RQ ROOXW SRURPLHV
QHOMlSULNDWLD3ULNDWLHQWHK
DLYDQ SRLNDVHVWD DVWL
.RX WlYlQl ROL YDVWDDQRWWDD
OXPDWNDNLQ3HVVDORPSRORRQ
YL
KROOLVHQ HQVLLVNX MD
YLLY\W
WHKWLLQWDOYHOODSRUROOD.RX
Wll VXRMDMRXNNRQD 1H
OX ROL .XRSSDODQ WDORVVD
ROL
MD PLHKLWHWW\ QXRULPPLOOD
RSHWWDMDQD (HYD 1LNX
LNl
0D OXRNLOOD 0LNNR
VDL WDLVWH
WHPDWLLNDVWD WXOL WRGLVWXN
OXOlKHWLQ WHKWlYlQ .RPS
VHHQ Wl\VL  .LUNNRKHUUD
SDQLDQSllOOLNN|QlROLQXRUL
3HNND 7DSDQLQHQ ROL
ULS YlQULNNL 0LNNR
6LVWR 6LV
SLSDSSL6RWDYlHQMRNDNHV
WR \OHQL SXROXVWXVYRLPLV
WL  NXXNDXWWD 0LNNR
Nl VD NHQUDDOLQ YLUNDDQ
MD SLWL
YL .XRSLRVVD 3RKM5VVl
HQWLVHHQ OlKHWWLLQVl \KWH\W
 (QVLPPlLQHQ
OR Wl 6RWLODVSDVVLLQ
PHUNLWW\
PD WXOL YDVWD $8.Q
NXUV MlWDLVWHOXSDLNNRMDRYDW1XU
VLORPDQD  NNQ SDOYHOXV
PLMlUYL 0XRODD 0XRODDQ
DMDQMlONHHQ6\NV\OOlNXWVXL
6XXUVDDUL 3XQDVXR
.LOWHH
PLHVWl<+MDDOND
.lPlUlMD.DULVDOPL
QXWWDOYLVRWD
.DQQDNVHQ MRXNRW
MRX
7DOYLVRGDQ \NVLNN|
ROL WXLYDW SHUllQW\PllQ
NROPDQQHQ SULNDWLQ
Sll
NDK DVHPDVWD
YlOLDVHPDQ
GHNVDV NRPSSDQLD 3U
 NDXWWD WDNDDVHPDDQ
.DQQDNVHOOD6RGDQXKDQDO
PXX
WDPLD N\PPHQLl NLORPHW
ODROHWHWWLLQYLKROOLVHQK\|N
UHMl +\|NNl\V S\Vl\WHWWLLQ
Nl\NVHQSDLQRSLVWHHQROHYDQ
9XRNVHOOH
MXXUL .DQQDNVHOOD
6LQQH
NHVNLWHWWLLQ SXROXVWXVYRLPL
HQ NDNVL DUPHLMDNXQWDD
Nl
VLWWlHQ YLLVL GLYLVLRQDD
VHNl

$DYDVDNVDQ.LVDQP
DMDRQ
HGXVWDYDYDOLQWDMXK
NRXOXWXVWLODLVXXGHQ ODMD
SLWlPLVHOOH

7DUMRDPPHDVLDQPXNDLVHQ
MXKODVDOLQVHNlNDKYLMDUX VXXUNHLWWL|Q
RNDLOXDVWLDVWRQ
KHQNLO|OOHNXXOXWXVODLWWHHW
PLNURIRQHLQHHQ
VDXQDWLODWMQH

MIE KOJÄRV EN
Pe llo - Yli tor nio

Pyydä tarjous!

Kis ala ine n

ITSENÄISYYTEMME



Kaakamon kylä
kehittyy hankkeiden
avulla.

1

uutis et

OWDPPH
.DWVROLVlLQIRDNRWLVLYXL P
ZZZDDYDVDNVDQNLVDFR
Miekojärven 2WD\KWH\WWlMDVRYL
Veneseura 5LLWWD,UYDJVP

ry:n
julkaisu 2013
23. vuosikerta

LVHVVl

MDWNXXVLYXOOD

Torstai 26.9.2013

.LVDQPDMDWDLWHOWWD

-lUMHVWlWN|MXKODWNRWRQDVL"

7DUMRDPPHYXRNUDOOHP\|
V
MXKODWHOWWDD [P ODSLQNRWDDVHNl
NDKYLDVWLDVWRDMDllQHQWRLV
WRODLWWHLWD

Kuvat Jouko Sirkkala.

• TOIMITUS
• ULKOASU & TAITTO
• ILMOITUSVALMISTUS
• PAINATUS JA JAKELU

Kisalainen

Puiston laitteet tarjoavat
virikkeellistä toimintaa
varttuneemmillekin.
niin lapsille

kuin

Erilaisin järjestelyin
katsomoon saadaan
syksyn laulelmailllan
mahdutettua 500 henkilöä.
yleisöä.

Tässä

Veneillen ja herkutellen..

.

Kalakuningas 2012
Kalervo Koskela

2014
kalenteri 2014.indd 1

12.11.2013 12.46

Petri Muje
alatalousasiantuntija
Lapin Kalatalouskeskus
rojektipäällikkö Kajaanin
ammattikorkeakoulu

WWW.PIPELIFE.FI

Reilut kotimaiset - Pipelife Ympäristö
jätevesijärjestelmät kotiin ja mökille

Meiltä!

ennen niiden
käyttöä. Pyydykset voi desinfioida pakastamalla (-20 astetta väh. 24
tuntia), saunassa (väh. +70
astetta ja aika vähintään viisi
tuntia), keittämällä (vähintään
10 min. kiehuvassa vedessä –
huom. varmista, että pyydys
kokonaisuudessaan veden
alla) tai sprii-käsittelyllä
(3 osaa spriitä: 1 osa vettä,
vähintään 20 minuuttia –
huom. varmista, että pyydys
on kokonaan liuoksessa).
Muualla käytettyjen veneiden ja pyyntivälineiden olisi
hyvä olla kuivia ennen niiden
käyttöä esim. Miekojärvessä.
Rapuruton levittäminen
on rangaistava teko ja ennen
kaikkea sillä on pitkäaikaisia
vaikutuksia vesiluontoon.
Lisätietoa rapurutosta ja
jokiravusta löytyy muun
muassa Lapin kalatalouskeskuksen sivuilta, osoitteesta
www.uef.fi/rapukamu, elintarvikevirasto Eviran sivuilta
osoitteesta www.evira.fi.

www.puhdastulevaisuus.fi
/tuotehaku
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Miekojärven uutiset
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Suomen suurlähestystöjen henkilökunta
ruskaretkellä Miekojärvellä
Miekojärven kalastajat ja
veneseuran järvipelastusjaos
isännöivät Suomessa olevien
suurlähetystöjen henkilökunna perinteistä Lapin ruskamatkaa syyskuussa 2015.
Ammatti- tai niin kuin se
nykyään kuuluu sanoa kaupalliset kalastajat esittelivät
omaa elinkeinoaan muun
muassa maailman pohjoisimman kuhan pyyntiä ja uusittuja tiloja Sirkkakosken kalasatamahallissa.
Vieraita varten oli tehty
Miekojärveläisiä kalaisia
herkkutarjottimia, joista vieraat silminnähden pääsivät
nauttimaan.Herkkuja valmistelivat Muonion kalastusopasopiskelijat Sirkkalan
Joukon johdolla.
Miekojärvi näytti jälleen
parastaan, ja hyvä sää siivitti
venematkaa, jossa .kansainväliset vieraat saivat ihastella
ruskan värjäämiä rantametsiä

ja vaaramaisemaa.
Lounas nautittiin Metsähallituksen kämppäkartanossa.
Sen jälkeen arvovaltaiset
vieraat pääsivät osallistumaan perinteiseen rantanuotan vetoon Mustassalahdessa,
jossa isäntinä olivat ”vanhanliitonmiehet” Jussi Konttaniemi ja Erkki Sirkkala.
Komeasta aurinkoisesta
ilmasta nauttineet vieraat
saivat myös ihastella kohtalaista nuottasaalista, joka
koostui lähinnä muikuista.
Venematka päätettiin Mäntylaen koulutuskeskuksen
rantaan,josta vieraat jatkoivat
Rovaniemelle

Nuotanperä saapuu.

Diplomaattikunta tutustuu
kalasataman toimintaan.

Muikku on
hämmästyttävä
kala.

Tiesitkö...

Miekojärven Resort

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

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

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

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

moinamajat@hotmail.com

✒ Vapepa-harjoituksen yhteydessä kesällä 2015 selviteltiin mahdollisuutta löytää
pelastushelikopterille varalaskupaikka Miekojärven rannalle. Nyt hanketta on viety
eteenpäin ja se on esitelty
myös Metsähallitukselle.
Puistonjohtaja Hely Juntusen näkemyksen mukaan
asian toteuttaminen voisi olla
mahdollista. Varalaskupaikkaa suunnitellaan Miekojärven keskiosille lähelle muun
muassa suosittua Orhinselän
niemen retkeilyaluetta. Paikkana olisi Mäntylaen läheisyydessä olevan veneluiskan
yhteydessä oleva parkkipaikka.
Kesäkuun alussa Vapepan
ja järvipelastuksen vapaaehtoiset tarkistavat varalaskupaikan ympäristöä yhdessä
pelastushelikopteriasioiden
asiantuntijoiden kanssa.
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Ammattiopissa Miekojärvellä
Syksyllä 2015 saimme tutustua kolmen vuorokauden ajan
ammattikalastajan, uuden
kalastuslain mukaan kaupallisen kalastajan, työhön eri
kalastusmuotojen ja kalankäsittelyn osalta. Meitä oli
mukana toistakymmentä
Lappian ammattiopistossa
Muoniossa kalastusoppaaksi
opiskelevaa.
Lähes kaikille meille tämä
oli ensimmäinen käynti Miekojärvellä, joten hyvä opastus
oli tarpeen, jotta löysimme
perille Sirkkakoskelle Sirkkalan Erkin, Joukon ja
Jukan luo.
Tervetulokahvien jälkeen
saimme olla mukana kuuntelemassa Pro Agria Lapin /
Lapin kalatalouskeskuksen ja
Lapin kalatalouden toimintaryhmän asiantuntijoiden
alustuksia siitä, mitä tarkoittaa, kun kalasatamahallille haetaan EU-standardin
mukaista hyväksyntää elintarvikehuoneistoksi.
Kaupallisesti
kalastus tapahtuu Miekojärvellä nuottaamalla sekä
verkko- ja rysäkalastuksella. Kaikkiin näihin
kolmeen
kalastusmuotoon tutustuimme kokeneiden, ammattinsa osaavien
isäntiemme johdolla.
Erityisesti muikun nuottaus Erkin ja Konttaniemen Jussin kanssa oli mielenkiintoista samoin kuin
rysäkalastus, jonka saloihin
meitä opasti Koskelan Ilkka.
Saalisvarmuus näytti toimivan, ja kummassakin kalastusmuodossa on vielä etuna
se, että tarvittaessa pyydyksestä voi vapauttaa kalan sitä
vahingoittamatta.

Kuoreita a´la Sirkkala.

Oppilaat muikunperkausharjoituksissa.
Vapaa-ajan kalastajien
kalastustapaan eli Jigin heittelyyn pääsimme tutustumaan
Hasan veljesten ohjauksessa ja suosittuun vetouisteluun Miekojärvellä paneuduimme myös.
Tarinat suurista kuhista
ja haukikaloista kyllä kuulimme nokipannukahvia ja
lättyjä nauttiessamme, mutta
omat tuloksemme eivät olleet
niiden veroiset. Kaunis syyssää ilmeisesti verotti petokalojen ottihaluja.
Uudessa hienossa kalankäsittelylaitoksessa saimme
sitten oppia kalojen perkuusta, puhkomisesta, fileoinnista, nylkemisestä ja mädin
pesusta ynnä muusta. Tämä
kalojen käsittely oli hyödyl-

Mädinerottelua Erkki Sirkkalan kanssa.

linen, vaikka varmaan kaikki
olivat ennestään kaloja runsaastikin käsitelleet.
Erityishuomio oli hygieniassa, katkeamattomassa
kylmäketjussa, terävissä ja
laadukkaissa työvälineissä ja
ergonomisessa työasennossa.
Näistä osa-alueista me tulevat
kalastusoppaat ammensimme
monia hyviä toimintatapoja.

Herkkuja
diplomaateille
Kolmannen päivän aamuksi
nopealla varoitusajalla tullut
ulkomaisten diplomaattien
vierailu toi vielä muutamalle
meistä komennuksen keittiön
puolelle. Siellä saimme tehdä
upeita, maistuvia, Sirkkalan
isäntien kehittämiä makupa-

loja; kivisuolahauki-, graavikuha-, muikun mäti- ja savulahnamousseleipiä.
Kaupan tiskillä kotimaisen
kalan hinta usein mietityttää;
miksi kuhafile maksaa niin
paljon tai miksi siikaa ei ole
tarjolla?
Kaupalliset kalastajat on
se pieni ammattiryhmä, joka
yrittää pitää kotimaisen luonnonkalan kaupan tiskillä.
Suuri joukko väestöstä ei koskaan itse pääse kalastamaan.
Kaupalliset kalastajat tarjoavat meille ostomahdollisuuden puhtaaseen luomukalaan.
Näin ei tarvitse turvautua
”pussiloheen”.
Kolmen päivän aikana
näki, mitkä investoinnit ovat
kiinni kalastusveneissä ja

Verkonsoutajat.
-pyydyksissä ja miten paljon
aikaa kuluu itse kalastukseen
ja kalankäsittelyyn.
Kotimainen luomukala on
hintansa arvoinen ja laatu

huippuluokkaa. Tämän opin
näkemällä ja tekemällä kaupallisen kalastajan työpäivää.
Hannu Suominen

Nuotalla tarinointia vanhanliitonmiesten kanssa.

PÖRRÖPORO
Miekojärven alueella.

Länsirajan
Jäte ja Kuljetus Oy
Eino-Juhani 040 592 9145
tai 0400 392 923

Poronlihatuotteiden
erikoismyymälä
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Kesäseurat
Kirkastussunnuntaina
10.7.2016 klo 11–18
Lankojärven koululla
Ohjelmassa on ehtoollisjumalanpalvelus,
päiväseurat, matkalauluseurat,
sekä runon ja musiikin ilta.
Mukana mm. Ari Juntunen, Tuuli Pesonen,
Jaakko Rytisalo, Veijo Lohiniva, Lankomiehet ja
Lassi Vierikko, Eila Enbuske, Marianne Ylitalo ja
Mikko Pelkonen.

Tervetuloa rukoillen
Sanan kuuloon!
Pellon seurakunta ja
Lankojärven seuratoimikunta

Poikkinaintiajojen
pe 15.7. klo 21
ROHKIHALLISSA

Eini

Lämmittäjänä

Volgograd
Liput 20 €

PYREVÄSSÄ lauantaina 16.7.

Kirkan Hetki lyö

Mukana myös
Jarno Jokiharjun
ohella Oiva Nuojua ja
Kati Pohjanen.
Liput 15€

ROHKIHALLISSA
torstaina 25.8.
Tornedalsteatterin
meänkielinen
humoristinen

Malmin tie.
Liput 15 €.

SEO PELLO ja YLITORNIO palvelevat matkallanne
-pikaruokaravintola

-autovuokraus
myös vakuutusyhtiöiden
sijaisautot

Pellossa
MOTELLI JÄTKÄNKOLO
hotellitason huoneita
motellihintaan
www.seomaki.ﬁ
SEO YLITORNIO, 040 558 8867, ylitornio@seomaki.fi
SEO PELLO, 016 513131, pello@seomaki.fi
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Tarkista veneesi varusteet ennen kesän
ensimmäistä reissua
1. Veneessä pitää olla kellunta-pelastusliivit jokaisella henkilöllä. Muista tarkistaa
paukkuliivin patruunoiden kunto.
2. Veneessä pitää olla tarkistettu sammutin jos konetehosi on yli 25 kw. Sijoita
sammutin paikkaan josta se on helppo
löytää.
3. Veneen köydet: tarkista että veneestä
löytyy tarpeeksi köysiä veneen kiinnitykseen ja tarpeeksi pitkä, Miekojärvellä
10 m oleva ankkuriköysi ja ankkuri.
4. Fenderit eli lepuuttajat laiturikiinnityksiin turvaamaan turhat kolhut.
5. Veneestä pitää löytyä vähintäänkin
mela tai puoshaka.
6. Veneessä täytyy olla tyhjennysastia tai/
ja toimiva pilssipumpu.
7. Venekuomun hoito-ohje
• Poista lintujen jätökset välittömästi
kostealla sienellä tai kankaalla.
• Pese ikkunat vedellä 1–2 kertaa kesässä
harmaantumisen vähentämiseksi. Ikkunamuovi heikentyy kylmässä, käsittele sitä
erityisen varovasti.
• Puhdista kuomu makealla vedellä ja

miedolla saippualla pehmeää harjaa
tai sientä käyttäen. Huuhtele runsaalla
vedellä ja kuivaa huolellisesti.
• Voitele kuomun vetoketjut silikonisprayllä 1-2 kertaa kesässä.
• Säilytä kuomu talven ajan kuivassa paikassa, ei milloinkaan veneessä. Huomaa,
että kuomun taitoksiin jää useimmiten
kosteutta pesun jäljiltä, joten kuivaa
kuomu huolellisesti, avoimena ennen
säilytystä. Näin ehkäiset homeen kehittymisen taitoksiin.
• Irrota kuomu veneestä trailerikuljetuksen ajaksi.

Veneen tarkistus ennen vesille laskua
Kannattaa tarkistaa veneen pohja ja runko
sekä kaikuluotaimen anturi
– Mikäli et tehnyt veneen puhdistusta
syksyllä nostaessasi venettä, se kannattaa
tehdä ennen vesille laskua. Jos veneesi
on alumiininen niin kannattaa katsoa, että
puhdistusaineet sopivat alumiinipinnoille,
tuulilasille, venekuomulle jne.
– Tarkista akun virtatilanne ja lataa se
täyteen
– Tarkista veneen muut virtalaitteet mm.
valot
– Tarkista ja öljyä veneen lukot
– Moottorin huolto: vähintään tulpat,
peräöljyt on vaihdettava, samalla tark-

Veneen
pleksilasin
puhdistaminen
Lika ei helposti tartu pleksilasin pehmeän muotoisiin pintoihin. Pöly ja lika
poistetaan pinnoilta käyttäen nukkaamatonta, pehmeää pyyhettä tai sientä,
joka on kastettu vedessä. Puhdistusvaikutusta voi tehostaa miedolla, neutraalilla astianpesuaineella.
Älä koskaan pyyhi pleksilasia kuivalla pyyhkeellä tai paperilla. Vältä
käyttämästä mitään hiovia tai liuottavia
pesuaineita.

istettava ohjaus, on syytä laittaa prässillä
vaseliinia niille varatuille paikoille.
– Jos moottorissasi on polttoainesuodatin,
se kannattaa vaihtaa aika ajoin. Vanha
polttoaine voi tuottaa ongelmia - tarkista
että tankki on täynnä uutta polttoainetta.
– Tarkista myös letkujen ja liittimien
kunto.
– Ennen vesillelaskua tarkista pohjatulppa
ja sen kunto. Syytä on tarkistaa myös
pohjavanereiden kunto ja kiinnitykset
sekä itsetyhjennysventtiilien kunto.
Ja eiku veneilemään! Ja muista: Miekojärvellä on aina liivit päällä – ei veneen
pohjalla!!!
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Miekojärven tapahtumakalenteri
Toukokuu
29.5. Mäntylaen siivoustalkoot: piha
ja kämppä kuntoon
29.5. Veneseuran vuosikokous

Kesäkuu
Miekojärven Uutiset jakelussa viikosta 23 alkaen
19.6. Veneilykauden avajaiset Sirkkakosken vene- ja kalasatamassa klo 13
• veneilyturvallisuusasiaa: pelastusvene Tiirapaasi esittelyssä peruskunnostuksen jälkeen
• kahvitarjoilu
Miekojärven Järviluuta vko 25: rantojen ja rantautumispaikkojen siistimistalkoot
24.6. Veneseuran Juhannusliputus
juhannusaattona Orhinselän hiekkasärkällä klo 18

kalasatama klo 12–19
Motonet-cupin osakilpailu
24.7. Tuoreen kalan Kuhakunkku
Kalamarkkinat klo 15–18
• Sirkkakosken sataman piha-alue,
tuotto käytetään järvipelastustoiminnan tukemiseen

Elokuu
6.8. Kesäkokoontuminen Mäntylaessa klo 18
• Onkimestaruuskilpailut

Syyskuu
17.9. Vetouistelun Ruskalutreffit ja
veneseuran mestaruuskisa klo 12–19
• lähtö ja punnituspaikka Sirkkakosken vene- ja kalasatama
Miekojärven avoin kesäkalakisa
käynnissä koko kesän (päättyy 17.9.)
• Sinustako Miekojärven kalakuningas 2016? Ilmoita saaliisi.
Miekojärven veneseuran kotisivuilta
voit seurata saalistilastoja ja sieltä
löydät lajeittain Miekojärven suurimmat kalat myös kuvina!

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

Heinäkuu
1.-2.7. MSO- vesi- ja maastoetsintäkurssi Mäntylaen koulutuskeskuksessa Miekojärvellä
23.7. Napapiirin kuhakunkku -vetouistelukilpailu Miekojärvellä
Kisakeskus Sirkkakosken vene- ja

Kaikkea
kotiin...
PELTITYÖ KOIVUMAAT OY
• PELTIKATTOREMONTIT
• VESIKOURUT

puolipyöreät ja kantikkaat täysmittaisena

• KAIKKI PELTITYÖT

040 709 0653 / Hannu

• Alkkulanraitti 75 • 95600 Ylitornio • 040-5689145
• Avoinna: ma-pe 9.00–18.00 • la 9.00–14.00

TRAKTORI- JA KAIVINKONETYÖT
• kaivuu, maansiirto ja lumityöt•

Marko Buska
0400 226422

Hierontaterapia Soleus

Soili Ilmavirta – koulutettu hieroja-MST-refleksologi
Pellontie 25 (Wellness Sentterissä) 95700 Pello
044 058 2756 • www.hierontaterapiasoleus.fi

Lumityöt • soranajo • pihaturvetukset
• maanmuokkaustyöt jyrsimet

Klassinen hieronta • Koko kehon vyöhyketerapia • Vauvahieronta
Intialainen päähieronta • Hot stones • Lahjakortit hoitoihin

parturi-kampaamo

Sirkkakoski p. 040-508 9114

Mitsubishi Electric
ILMALÄMPÖPUMPUT
Ä
PY YDOUS!
TAR J

nykyaikaisilla laitteilla

etti

Kauppatie 48 Pello

L LINNA

puh.

040 9635281
Tiina Kaitala

Moottorikelkan osia ja tarvikkeita.
Kauttamme myös traktorin osat ja tarvikkeet.
Parturi-kampaaja
kosmetologi
Marketta Mäntyranta
Kauppatie 36, Pello
Puh. 040-533 7122

asentaa alueellamme

Sähköasennus

KIVILOMPOLO OY

Parturi – Kampaamot

anttikivilompolo@hotmail.com, p. 050 302 6482

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

0400 697 876
www.lohiniva.fi

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

Miekojärven
uutiset
26 vuotta
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JE-maalaus

Sisä-ja ulkomaalaukset sekä tapetointityöt.
Sammaleen- ja homeenpoisto ja puhdistustyöt
Biocomp menetelmällä katoilta ja seinistä.
UUTUUTENA monipuhalluslaitteisto
mm. soodapuhallus. Maalinpoisto rakennuksista,
veneistä, huonekaluista, autoista, yms.

Kysy rohkeasti lisätietoja.
Jukka Enbuska, Pello
+358 50 592 5844
enbuju@hotmail.fi

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

Testaa netissä, millainen Maestro sinulle sopii!

www.viihdevayla.fi

TAUSTAMUSIIKKI – KARAOKE – ÄÄNENTOISTO
Juuri niin kuin haluat.

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

• Kiinteistöhuolto
• Mökkien huolto ja
kunnossapito
• Viemärityöt
• Konehuolto
• Kelkat ja Mönkijät
Arttu Talka • 040 4194564 • www.kkhtalka.ﬁ • Ym. Pienkoneet
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Vesiretkeily suuressa nosteesssa
Miekojärvellä
Miekojärvi retkeilymahdollisuuksineen tarjoaa harvinaisen hyvät puitteet lappilaisessa vaaramaisemassa,
sillä upean kalaisan järven
ympärille ja sen saaristoon on
rakennettu upea palveluverkosto.
Retkeilijöiden palvelut
koostuvat suosituimmille
rantautumiskohteille rakennetuista kelolaavuista, joissa
on turvalliset tulistelupaikat,
puuhuolto hoidettuna ja puuseet.
Vaarasaaaressa olevia laavuja ja varaustupia yhdistää
saarta kiertävä upea luontopolku, jonka varrelta voit
löytää muun muassa lähdepaikkoja ja kunnostettuja
niittylatoja. Hyvät mustikkamaat ja hillasuotkin tarjoavat
suuhunpantavaa. Retkeilypalveluiden ja muun muassa pitkospuiden huollosta saamme
kiittää Metsähallituksen luontopalveluja.
Satamien veneluiskista on
hyvä laskea niin veneitä kuin
kanootteja. Kala-ja venesatamien sekä saariston veneiden
kiinnityslaitureista ja niiden

huollosta vastaavat Pellon
ja Ylitornion kuntien tekniset toimistot. Miekojärvestä
löytyy virallinen veneilykartta retkeilykarttatietoineen
1:30 000.
Miekojärven merkityt
veneilyreitit ja kummelit
paikantavat vesiretkeilijöille
heidän sijaintinsa esimerkiksi
syksyn sumujen aikaan. Yksi
suosituimmista kohteista
on Pieskänjupukan näköalapaikka, josta voit nähdä
koko Länsi-Lapin suurjärvet.
Jupukkaan voit nousta järveltä tai pitkoksien päähän
voit siirtyä Miekojärven länsipuolen niin kutsutulta Pakisjärventieltä.
Retkeilystä Miekojärvellä
löydät lisää tietoa www.luontoon.fi/miekojarvi tai veneseuran sivuilta www.miekojarvi.fi .

Retki-lehden jutun
innoittamana
rovaniemeläismeloja
retkeili Pitkäsalmessa
toukokuussa.
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Kuntien tekniset toimistot palvelevat
veneilijöitä ja mökkirakentajia 2016
Pellon teknisen toimiston yhteystiedot:

Kunnaninsinööri Tapio Lindén 0400 358 584
Rak.mest. -tarkastaja Pekka Tuomas 040 721 9496
Rakennustarkastaja Esa Kassinen 040 634 1900
Toimistosihteeri Maarit Lampela 040 713 2714
Olemme kesälomalla 4.7.–7.8.2016 välisen ajan. Ko. Aikana
viranhahaltijoita tavoittaa www/pello/yleista/yhteystiedot kohdassa
tekninen ilmoitetun mukaisesti.

MIEKOJÄRVEN KALASATAMA, Sirkkakoski
Laituripaikka 64,52 eur + alv %
Hallimaksu 1200 eur + alv %
Hallimaksu enintään 3 kk 600 eur + alv %

KARHUMAAN VENE SATAMA PAIKKAMAKSUT
Laituripaikka 52.85 eur/ vuosi
Molemmista venesatamista löytyy vielä vapaita paikkoja, myös
lyhyemmäksi aikaa.

Ylitornion kunnan muuttuneet numerot/yhdyshenkilöt:
Jarmo Jaako, kunnaninsinööri 040 5844 046
Heikkilä Lea, toimistosihteeri 0400 220 340
Mikkilä Kari, rakennusmestari, 0400 818 056
Rakennusvalvonnan päivystävä nro 0400 698653
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Napapiirin Kuhakunkku
Vetouistelukilpailu Miekojärvellä
la 23.7. klo 12–19
Kisakeskus:
Palkintoina:

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

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

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

Vapaita venepaikkoja löytyy Pessalompolon kala-ja venesatamasta
Pessalompolon laituripaikka 59,50 €, ranta 25,50 €,
Pessalompolon kalasataman huoltorakennus 178,10 €/ vuosi
Vietonen ja Raanujärvi laituri 34 €, ranta 17 €.
Hinnat sisältävät 24% arvonlisäveron.
Varaa venepaikkasi Pessalompolon, Vietosen ja Raanujärven satamissa,
varaukset 0400 220340

• •

Jouko ja Miekojärven kuha 5,2 kg

• •

Tiesitkö...
✒ Kotimainen alumiiniveneenvalmistaja Faster tuo
kaudelle 2016 kaksi uutta

Tuotto käytetään Veneseuran
vapaaehtoisen
järvipelastustoiminnan
rahoittamiseen.
järj. Miekojärven Veneseura Trolling Team

keularampillista Faster 545
CC/SC -mallin mökkiluokan venemallia. Kahdeksan hengen veneet voidaan
varustaa 80–100 hv koneella.
Suomen Savonlinnassa tehdään veneisiin uistelutargat
ja nyt uutuutena moottoreihin asennettavat uistelujarrut.
Yritys on Ykköskaide Oy.

Tiesitkö...
✒ Matti Sirkka ja hallitseva
2015 Miekojärven kalakuningas Tero Sirkka ovat hankkineet uuden vetouisteluveneen.
Veneseuran Trolling Team
onnittelee.
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Tiesitkö, kesän tärppejä

Miekojärven paistettua kuhaa
nahkapäällinen kuhafile 4 kpl (yht n. 1 kg)
valkopippuria jauhettuna
merisuolaa
oliiviöljyä
voita
timjamia muutama oksa
2 kpl valkosipulinkynsi
1/2 kpl sitruuna
gourmet annokseen lisäksi:
valkoviini
parmesaanijuusto

Kaikuluotain–karttaplotteri-yhdistelmät kehittyvät.
Tämän vuoden venemessuilla esiteltiin OPM
Internationalin markkinoille tuoma monitoimianturi. Tämä tarkoittaa, että monitoimianturilla ajettu jälki on 50 metriä molemmin
puolin venettä, 10 metrin syvyisessä vedessä.
*****
Aikanaan Miekojärven uistelumaratonissakin korkealla olleet uistinmerkit tuovat
uutuuksia kesälle 2016.
Nils Masterin uutuusväri on Pinkki, Rapalalta tulevat satulamalliset uintilevyt, HKvarmalta on tullut Leija-vaappu kuhalle ja
taimenelle.

Leikkaa nahkapäälliset (=suomustetut) kuhafileet ensin ruodottomiksi, mikäli et ostanut
niitä valmiiksi ruodottomina. Voit käyttää myös nahattomia fileitä, mutta niistä ei tule yhtä
maukas lopputulos. Suolaa ja mausta valkopippurilla fileet molemmin puolin valmiiksi huoneenlämpöön odottamaan paistamista. Valele muutama teelusikallinen valkoviiniä fileiden
päälle nahattomalle puolelle. Anna marinoitua ja lämmetä huoneenlämpöisiksi.
Laita paistinpannulle valmiiksi muutama oksa timjamia ja viipaloidut valkosipulikynnet. Kaada niiden päälle oliiviöljyä marinoitumaan muutama ruokalusikallinen kalamäärän
mukaan.
Paista fileet hieman ennen tarjoilua, kun muut tarjottavat ovat valmiina. Kypsymisaika on
muutama minuutti. Laita paistinpannun levy täydelle teholle niin, että öljy alkaa kiehua ja
laita sen jälkeen kuhafileet pannulle nahkapuoli alaspäin.
Älä jätä valkosipulinviipaleita ja timjaminoksia fileiden alle etteivät ne pala vaan siirrä
ne fileiden vierelle. Laske levyn lämpöä heti 4:ään (1-6 asteikolla). Anna fileiden paistua
80 prosenttia kypsäksi. Lisää sen jälkeen pannulle voipalasia noin 8 teelusikallista. Voin
sulettua öljyn sekaan ala valella fileiden yläpintaa rasvaseoksella niin, että fileet kypsyvät.
Sammuta levy ja purista sitruunan mehu fileiden päälle. Valele vielä juuri ennen tarjoilua
fileitä rasva/sitruunaseoksella niin saat kauniin ja maukkaan pinnan fileille. Sormisuolalla
voit vielä hieman pintaa suolata varovaisesti.
Täydennät vielä makuelämyksen tasoa, kun lisäät raastettua parmesaanijuustoa fileiden
päälle ennen kuin puristat sitruunamehut. Silloin älä enää lisää sormisuolaa, koska parmesaani on suolainen juusto.
Kuhafileiden kumppaniksi käyvät salaatit, perunamuusi ja ehkä parhaiten juurespaistos,
jossa porkkanaa, palsternakkaa, bataattia ja fenkolia. Tässä on maukas ja erittäin terveellinen ruoka koko perheelle ja kelpaa tarjoilla myös parhaille vieraille.
Kaikkea hyvää Miekojärven kalasta, jo vain!

*****
Melonnan harrastajat ovat löytäneet Miekojärven. Upean reportaasin Miekojärvestä
löydät RETKI 4/16 -lehdestä. Suosittelemme. Miekojärven luontomatkailun mahdollisuuksista löydät lisää tietoa Metsähallituksen sivuilta luontoon.fi.
*****
Mäntylaessa talkoiltiin toukokuussa.
Kämppä ja sauna siivottiin lattiasta kattoon.
Kiitos talkooväelle.

*****
Pello on saamassa Ritavalkean alueesta merkittävän matkailun vetovoimatekijän. Yhteistyötä viritellään myös Miekojärven suuntaan.

Kesän tärppejä veneilyssä
Muistithan, että
• polttoaineet on syytä pestä välittömästi
veneen maalipinnoilta.
• lumiiniveneen pesussa ei saa käyttää
alkoholipitoisia puhdistusaineita.
• muovipulpetteja ja muovipintoja ei saa
pestä liuotinaineella.
• ässä tärppejä hyvistä venemaaleista:
empel-venemaalit, www.hempelyacht.fi,
international-venemaalit, www.yachtpaint.
com tikkurila: veneiden pintakäsittelyopas,
www.tikkurila.fi
• Suvi-veneet on tuonut tälle kaudelle mallistoonsa kaksi upeaa uutukaista: 444:n sekä
5750 Duon. Suvi 444 on hyvin tyypillinen
neljän hengen mökki- ja kalastusvene sisäsaaristoon ja pienille järville.
• Suvi 5750 Duo on toinen kauden uutuuksista. Kyseessä on hyvin myös meriolosuhteisiin sopiva mökki-, kalastus- ja yhteysvene kuudelle. Se halkaisee aallot nätisti ja
on miellyttävä ajaa.

T. kotikokki Jouko

Lisää tietoa facebookissa miekojärven kala -sivuilla.

Kuhakunkku 2015 punnitusteltta.

Polarväylä
Vesirakentamista Lapin sisävesillä
vuodesta 2003.
• veneväylien tarkistustyöt
• veneturvallisuuslaitteiden
kunnostukset
• satamien ja laitureiden huollot
• sukellustyöt
• moottorikelkkareittien kunnostus
Olemme mukana tukemassa
järvipelastustyötä
0400 393 215
0400 228 590

•

YLIRANTA

Pellontie 131, 95700 Pello
p. 512 341

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

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

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

KAUPPIAS HOITAA HOMMAN

www.k-market.com

Käytössämme myös
pikkubusseja
invavarustuksella ja
linja-auto. 50 paikkaa.
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Napapiirin tuntumassa, kauniilla vaara- ja järviseudulla
sijaitseva Miekojärvi on keskiosaltaan erämainen, suosittu
veneily- ja uisteluvesi. Järvelle on rakennettu runsas palveluvarustus. Miekojärven molemmissa päissä on kalasatamat,
joista voi lähteä vesille isollakin veneellä.
Vesiala: Noin 5000 ha
Kalastuskausi: Koko vuosi
Lupahinnat: 8 €/vrk, 15 €/vko, 30 €/kausi
Yhteislupavesi, hinta voi muuttua.
Kaikki alle 18-vuotiaat saavat luvista 50 prosentin alennuksen mutta alle 15-vuotiaat voivat kalastaa huoltajansa
luvalla samaan saaliskiintiöön. Perheluvan hinta ja saaliskiintiö on kaksinkertainen.
Verkkokaupasta voit ostaa luvat suoraan ja maksaa yleisimmillä maksutavoilla.
Erälupien palvelunumero: 020 69 2424
Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös erälupien
puhelinpalvelu. Avoinna arkisin 8–16.

Kuvan Lanko Pekasta on maalannut Tapani Rantala.
tuuria yllä. Moneen kertaan olivat
ääneen kerrotut ja luetut Grimmin ja
Topeliuksen sadut sekä tietenkin äidin
omat keksinnöt kuin myös maailman
kuulut poikakirjat esimerkkinä näistä
RLStevensonin Aarresaari.
Niihin aikoihin oli tärkeää, että opettaja järjesti koululla äitienpäiväjuhlan
ja harjoitutti oppilailla ohjelman niihin.
Niinpä äitimme keksikin jo siinä vaiheessa, tietäen pikkupoikansa kyvyt,
itselleen helpohkon ja pojalleen mieluisan tehtävän, Pekkahan ei ollut ujo.
Siitäpä vain toimeen.
Niinpä Äitimme luki Pekalle pari
kolme kertaa pitkähkön sadun Peukaloisesta. Sadussa oli jännä juoni, jota
poika kuunteli korvat hörössä, mikä oli
äidin idean tarkoituskin.
Äitienpäiväjuhlassa kolmivuotias
pikkupoika nousi sitten luokkahuoneen
opettajakorokkeelle ja aloitti sadun
kerronnan. Päällään sadunkertojalla
olivat polvihousuasu ja paita, jonka
väljää etumusta koristi suuri langalla
ommeltu hörökorvainen istuvan jäniksen kuva.
Kuuluvalla äänellä pikkumies kertoi
ärrääpäräyttäen Peukaloisen jännistä
vaiheista, aina välillä vilkaisten luokan
suuresta ikkunasta näkyvää kaunista
männikköä ja sitten taas yleisöä, Pessalompolon äitejä, isiä ja lapsia, jatkaen
kunniakkaasti loppuun saakka.
Pihalla tuli sitten palautetta. Äidit

siellä: ”Kyllä se on tuo Koulun Pekka,
on sillä kauhean hyä muisti, miten voi
ollakki niin hyä, pikkupojala. Ja ossaa
kertoa. Kyllä se opettaja hoksaa”, arvelivat vielä emännät. Emäntien arvelut
varmasti hivelivät äitiäkin. Kuinkas
muuten.
Tämähän oli oikeastaan jo veljeni
Pekan alkutaivalta kertojana ja juontajana aivan kansanrunoutta mukaellen:
”Siitäpä nyt tie menevi. Ura uusi urkenevi”.
Lopuksi Pekalta kuultua Miekojärven vanhoista ystävistä:
Metsäteknikko Liikavainio halusi
käydä vielä vanhoilla päivillään Järvellä, jonka alueen ja saarien metsiä oli
ikänsä hoidattanut. Vaarasaaressakin
oli käyty. Tultuaan reissultaan takaisin Sainmaanpäähän kysyi Sainmaan
Eemi, vanha hevospelien aikuinen
alueen tukinajaja ystävältään: ”No,
mitäpäs se pähtyri Järvellä näki?”
Tähän Liikavainio hieman haikeana
tuumasi :”Kyllä se on Eemil Sainmaa
sillä tavalla, että metsä senkun kasvaa
ja miehet vaihtuvat.”
Tervanpolttaja, pakinoitsija, pähtyri, tukinajaja ja monet muut vanhat
Miekojärven ystävät, entisiä asukkaita
ja uittomiehiäkään unohtamatta, ovat
poissa
Olkoon Miekojävi sen nykyisille ja
tuleville ystäville sydämenasia.
Matti Rantala

Virkisty – majoitu Mäntylaessa
Mäntylaen koulutuskeskus palvelee niin
jäsenistöä kuin muitakin vieraita koulutusvirkistäytymis- tai hengenluontitilaisuuksissa.
Mäntylaesta löytyy 22 petipaikkaa, sähköt,
jääkaappi ja hella sekä iso pirtti koulutus- ja
palaveripitopaikaksi.
Rantasaunasta löytyy yksi petipaikka lisää,
aurinkoterassi ja ulkogrillauspaikka. Jäsenille
käyttöoikeus avainpantin kautta, joka on 25 €.
Omaan käyttöön Mäntylaen voi vuokrata
80–100 € vuorokausihintaan.
Jos olet kiinnostunut vuokrauksesta, voit
tarkistaa Mäntylaen varaustilanteen Veneseuran kotisivuilta www.miekojarvi.fi ja
tehdä varauksen sihteeri Seppo Joonalta p.
0400 179 024.

•
•

Miekojärven
virkistyskalastuslupa
2016

Pekasta Pekkaan
Elipä Pessalompolossa ennenvanhaan
eräs Pekka. Jostain etelänpuolelta tullut
mies jo aikoja sitten. Kukaan ei oikein
silloin tiennyt, koska ja mistä. Tildansa
täältä kuitenkin löysi ja tänne Peräpohjolaan jäi. Tervanpolttajana Miekojärven Raakon syvissä erämaissa uurasti
tämä Pekka ja oli nimeltään Pekka
Toffer, kyläläisten tuntema Tohverin
Pekka.
Kylällä, Hauanmäen kauniin männikön keskellä seisovan uudenuutukaisen
koulun naapurina vaimo Tilda emännöi parin lehmän, pienen perunamaan
ja peltotilkun turvin heidän näppärää
hirsitaloaan. Pekka kun taas samosi
syys-ja talvikaudet pitkin Miekojärven
erämaita. Metsästi, kalasti, nosti tervaskantoja ja pilkkoi niitä kirveen, sahan,
kiilojen ja lekan avulla tervahautaan
sopiviksi.
Raakon kämpässä olivat tietysti
piisi, pieni pöytä ja makuulaveri.
Ruoka, riistakeitot ja käristykset tehtiin
tietenkin piisissä ja valo talvi-iltaisin
tuli hyvistä tervaspirstoista. Kaverina
Pekalla Raakossa oli terhakka tyttärenpoika Mauno.
Me, koulun pojat, pikkuveljemme
Pekka mukaanlukien tarkkailimme lauantai-iltapäivisin näkyikö naapurimme
pihalla poroa rekineen. Olivatko Pappa
ja Manu-poika tulleet mammaa tervehtimään ja tarkistamaan riittäisivätkö
puut liiterissä ja heinät ladossa jatkoon.
Pekka, Tohverinpappa, oli pikkupoikien ystävä ja hyvä kaveri, jutusteli
meille piisinloisteessa kuin vertaisilleen. Ei aliarvioivasti, vaan oikeasti.
Jutut olivat hyviä käsittäen enimmäkseen metsästystä ja kalastusta: hirvenhiihtoa, riistan ansa- ja loukkupyyntiä,
siis eräpolkua kulkien. Pekka käytti
erämaasta puhuessaan sanaa kiveliö,
joka toi ainakin minun mieleeni selvää
tarunhohtoisuutta, sadunomaisuuttakin.
Mikko ja mie, Matti, koulun kaksoset ja pikkuveli Pekka sekä naapurin
poika, Vuonorovan Ilmari, olimme
innokkaimmat papan kaverit niin, että
Pappa joskus myöhemmässä vaiheessa
vanhemmilta pojilta perimäämme korsuun muurasi luonnonkivistä komean
nurkkapiisin. Omat kyvyt kun eivät
siihen vielä tässä vaiheessa riittäneet.
Pikku-Pekan kertojanuran alkutaival alkoi jo tällöin. Tohverihan oli niin
paljon Lapin mies, että etelän miehet
sannovatkin aivan kunnioittavasti: ”Ko
Lapin mies kertoo, vastuu siirtyy kuuntelijalle.” Sehän on kertakaikkiaan niin.
Pitihän äitimmekin kerronnan kult-

•
•

Luvanmyynti Miekojärvellä:
Sirkkakoski Ilkka Koskela p. 0400 393 215,
Pello: SEO Pello
Rovaniemi: Metsähallitus/Pilke-talo
MOBIILILUPA
Soita haluamasi lupatyypin numeroon:
Lupatyyppi
Numero
Hinta
Vuorokausi
0600 55 1640
8,01 € + mpm
Viikko

0600 55 1641

15,02 + mpm

Alle 18-v
vuorokausi

0600 55 1643

4,01 € + mpm

Alle 18-v
viikko

0600 55 1644

7,51 € + mpm

Sirkan Osakaskunnan lupahinnasto 2016
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.

•
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MEILTÄ KAIKKI
RENGASKOOT
AUTOON KUIN AUTOON.

myynti,
huolto ja
varaosat
Tiesitkö...

myynti, huolto ja
sicam pyöränsuuntaus
varaosat

✒ Miekojärven kesäkalakisa
käynnissä. Tarkista tilanne
netissä www.miekojarvi.fi.

Maanmuokkaus tm;n
Kari Romakkaniemi
Jokelantie 7, 95790 Lampsijärvi

Puh. 0400 397 339

Ma-Pe 9-20
La 9-18
Su 11-18

Mobil öljyhuolto
SOITA TAI TULE KÄYMÄÄN LIIKKEESSÄMME.

Auto- ja konehuolto Naasko Ky
Alkkulanraitti 118, 95600 YLITORNIO • Puh. 0400 296 771 / 0500 480 039
ma-pe 8.00-17.00, sesongissa myös lauantaina ja sopimuksen mukaan

Tervetuloa
paikalliseen!
Tule omistaja-asiakkaaksi Pohjolan Osuuspankkiin.
Olemme valmiit palvelemaan sinua tulevaisuuden
muuttuvissa tilanteissa. Toimimme osana kotimaista
OP Ryhmää, joka on tunnustettu Euroopan
vahvimmaksi pankiksi.

Voit varata ajan osoitteessa op.fi
tai soittamalla 010 2539 301.

Uutistoimisto Bloomberg vertaili maailmanlaajuisesti pankkeja vuonna 2015 ja totesi OPn
Euroopan vahvimmaksi sekä maailman kahdeksanneksi vahvimmaksi pankiksi. OP Ryhmän
010-yritysnumerot: kiinteän verkon lankaliittymistä ja kotimaisista matkapuhelinliittymistä
0,00835 e/puhelu + 0,167 e/min. Numerot 0100 0500, 0100 05151, 0303 0303
0,00835 e/puhelu + 0,12 e/min. Kaikki hinnat sisältävät alv. 24%.

Puh 0046 927 22050

•

