uutiset

Sinivalkoisin tunnelmin

Pelastushelikopterilla
varalaskupaikka Miekojärvellä.

100 h Uistelumaraton
heinäkuussa.
Kuva Santatelevision

Pe llo - Yli tornio

Miekojärven
Veneseura ry:n
2017
julkaisu 2014
24.
27. vuosikerta
vuosikerta
Kuvat Jouko Sirkkala.

MIEKOJÄRVEN
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Miekojärvellä
toiminnan vuodet
Sanotaan, että pitää tuntea
historiansa, jotta voi elää
vahvasti. Sen koin konkreettisesti kun viime kesänä kuokimme Pieskän kalakentälle
pientä perunamaata. Näillä
sijoilla oli jo neljä sukupolvea kalastanut ruokaa talveksi ja myyntiin. Vanhan
kalakentän rauniolla kuusen
rungot olivat jo vahvoja ja
kertoivat siitä, että aikaa oli
vierähtänyt siitä kun savu
nousi tämänkin kalakentän
piipusta. Esi-isien kuokkimalta kentältä ei löytynyt
kuin yksi pieni kivi, joten
tuo työ oli tehty jo aiemmin.
Poistin päältä turvekuntan ja
pian saimme istuttaa Lapin
puikulat valmiiseen pehmeään maahan.
Riihet muistuttava tuosta
vanhasta ajasta ja Pohjoisen Kenttälahden kalakammien pohjat tai oikeammin
painautumat useista asuin-

sijoista. Sieltä löysimme
myös maatuneen tulisijan.
Vaikka sammal oli jo lähes
peittänyt tulisijan rungon,
löytyivät sieltä käsintehdyt
tiilet lähes uuden veroisina.
Puhdistimme ne kutakuinkin alkuperäiselle paikalle
ja kun elokuun lopulla illat
alkoivat hämärtyä syttyivät
jälleen tulet esi-isien kammiin. Nyt piirtäen varjoja
kammin pohjalle nousseille
vankoille puunrungoille.
Elokuun lopun ensipakkaset nipistelivät perunan
kaalia Sirkkakoskella ja
meidän saaren puikulat jatkoivat kasvamistaan vielä
syyskuussa. Niinpä sen
toisen keiton perunat valmistimme ylpeänä vasta
syyskuun lopulla, ennen
siirtymistä talvipesään.
Länsi-Lapin
Miekojärvellä eletään vahvasti
luonnon kierron mukaan.

Puhtaat vedet, komeasti
kaartuvat vaaramaisemat
ja upea saaristo kalavesien
ympärillä tarjoavat niin
paikallisille kuin lomalaisille ja mökkiläisille upeat
puitteet työhön ja virkistäytymiseen. Veneily ja vesillä
liikkuminen – mennäänpä
sitten kalaan, uimarannalle
tai vaikka marjastamaan –
meitä kaikkia yhdistää kiinnostus ja kunnioitus luontoa
kohtaan.
Kesän 2017 isona kuvana
on yleinen kasvava kiinnostus ja arvostus kotimaisiin
sekä paikallisiin elintarvikkeisiin kuten kalaan.
Nekin, jotka eivät kenties
itse kalasta, osaavat kyllä
hakea tuoreen kalan satamasta. Elokuussa vietettävä
Lapin maakunnan suurin
yleisötapahtuma Pellon
Korjuu -maaseutunäyttely
on ottanut teemakseen juuri
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Kommodorin puheenvuoro

lähiruuan ja se kertoo maakunnan oman väen kiinnostuksesta
Lapin puhtaisiin tuotteisiin.
Vuosisadan kylmin kevät
saattelee myös veneilijät vihdoin vesille. Veneseuran puolesta muistutan säännöstä, että
Miekojärvelle ja vesille ei lähdetä ilman kelluntavarustusta.
Lähtiessäsi vesille muista myös

kerrata veneilysäännöt ja kunnioittaa muita vesillä liikkujia.
Hauskaa ja turvallista veneilykesää – nähdään Miekojärvellä!
Kiitokset tässä lehdessä
ilmoittaneille yrityksille ja
muille tahoille – Miekojärven
Veneseura ja järvipelastuksen
vapaaehtoiset kiittävät!

Jukka Sirkkala
kommodori

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu harjoittelee Miekojärvellä
Länsi-Lapin alueen Vapaehtoisen pelastuspalvelun
(Vapepa) jäsenet ovat harjoitelleet jo kahtena peräkkäisenä vuotena Miekojärven
Veneseuran Mäntylaen tukikohdassa. Alue tarjoaa hyvät
olosuhteet niin koulutustilaisuuksien järjestämiseen kuin
harjoitteluun maastossa ja
vesillä.
Aloite koulutuksien ja harjoitusten järjestämiseen on
tullut veneseuran taholta. Miekojärven Veneseuran pelastusjaosto on jo vuosia vastannut
järven pelastustoiminnasta,
mutta on havaittu tarvetta
myös maastossa tapahtuvaan etsintään ja yhteistyön
kehittämiseen myös muiden
pelastustyötä tekevien tahojen
kuten esimerkiksi Vartiolentolaivueen Rovaniemen tukikohdan kanssa.

Sysäyksen yhteistyöhön
lentopelastusyksikön kanssa
antoi taannoinen potilaan
nouto saaresta. Tämän tapahtuman seurauksena on Lapin
Vapepassa aloitettu turvallisuuskoulutus toiminnasta
ilma-alusten kanssa. Koulutusta on annettu jo kahden
vuoden ajan Lapin Vapepan
kolutustilaisuuksissa.

Koulutusta MSOetsintään
Miekojärven koulutuksissa on
perehdytty Suomessa vajaan
kymmenen vuoden aikana
käyttöön otettuun MSOetsintämenetelmään (Managing Search Operations) ja
sen toteuttamiseen käytännön
etsinnöissä.
Etsintämenetelmässä profiloidaan kadonnut laajan tiedostopohjan perusteella joka

on kerätty vastaavista tapauksista, jaetaan etsittävä alue
etsintälohkoihin ja suoritetaan etsintää kolmihenkisillä
partioilla aloittaen arvioinnin
perusteella todenäköisesti
”kuumimmilta” lohkoilta.
Kouluttajana on toiminut
MSO-toimintaa Suomessa
kehittänyt ylikostaapeli Jari
Seppälä Lapin Poliisilaitokselta. Kyseinen MSO-etsintämenetelmä on ollut toisen
maailmansodan jälkeen laajassa käytössä muun muassa
USA:ssa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa,
Norjassa ja Ruotsissa. Alun
perin sen kehittivät munkit
1500-luvulla.

perustamista ja toimimista.
Vapepa-keskus on toiminnan
kannalta keskeinen toimipiste
johon vapaaetoiset ilmoittautuvat, josta johdetaan toimin-

taa ja hoidetaan joukkojen
huolto. Kouluttajina ovat toimineet Vapepan kouluttajat
Pekka Koivukangas ja Pentti
Parkkila.

Mäntylaelle
helikopterilla
Koulutuksessa on harjoiteltu
myös Vapepa-keskuksen

Pekka Koivukangas ja Pentti Parkkila opastavat Veli
Ajankia Vapepa-keskuksen toiminnoissa.

Helikopterin miehistö esittelee vartiolentolaivueen Rovaniemen tukikohdan
Agusta–Bell 412 -helikopteria ja sen varusteita Vapepan henkilöstölle 2016
koulutustilaisuuden yhteydessä Mäntylaen laskupaikalla.

Pelastusvene Tiirapaasi partioi, valvoo ja avustaa.

Miekojärven Veneseuran aloitteesta Metsähallitus
raivasi puustoa Mäntylaen
veneenlaskualueelta siten
että siihen saatiin pelastushelikopterille laskukelpoinen
alue alkukesästä 2016. Vartiolentolaivueen Rovaniemen
tukikohdan miehistö kävi tarkastamassa laskupaikan kesän
2016 koulutuspäivien aikana
ja totesi sen käyttökelposeksi.
Nyt olisi kuitenkin huolehdittava siitä että alue pysyisi
käyttökelpoisena, eli sinne
ei pysäköitäsi ajoneuvoja ja
peräkärryjä eikä sitä käytettäisi leiriytymiseen. Samoin
veneet tulisi sijoittaa sivummalle eikä suoraan alueen rantakaistalle. Alueen status olisi
lähinnä sama kuin autiotuville
raivattujen helikoptereiden
laskupaikoilla. Olisi myös
hyvä saada alueelle sen käyttötarkoitusta osoittavat liikennemerkit. Jatkossa tulisi harkita pysäköintialueen raivaamista kauemmaksi rannasta.
Sippo Nevalainen
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Sininen biotalous uuteen nousuun Lapissa
Arktinen biotalous on nyt kovassa huudossa. Se luo työtä ja
uudenlaista toimeentuloa koko Lappiin hyödyntäen biotalouden
mahdollisuuksia. Arktisen biotalouden neljä pääteemaa ovat
elintarvikkeet ja luonnontuotteet, hajautettu uusiutuva energia,
sininen biotalous sekä puurakentaminen.
Kesäkuussa julkaistaan Arktisen biotalouden kehittämisohjelma, joka linjaa alalla tarvittavat konkreettiset toimet vuoteen 2025. Lisäksi elintarvikkeista ja hajautetusta uusiutuvasta
energiasta on julkaistu omat ohjelmansa. Elintarvikeohjelma
sisältää linjaukset myös lappilaisen kalatalouden tarvittavista
toimenpiteistä.
Hanke on yksi tärkeä työkalu maaseutuklusterissa, joka pyrkii
toimillaan pysäyttämään pääomapaon Lapista. Klusterin keskiössä ovat yrittäjät kaikilta biotalouden aloilta. Yrittäjiä halutaan
tukea ja auttaa seuraavalle tasolle liiketoiminnassa: selvitetään
ongelmat ja ratkotaan ne yhdessä!

Kärkenä sininen biotalous

kisälli-toimintaa, jolla alan opiskelijat kytketään entistä vahvemmin käytännön työhön ja lappilaisten vesistöjen salaisuuksiin ammattilaisten opastuksen ja neuvonnan kautta. Lapin kasvavaan matkailunosteeseen on tärkeä kytkeä paikallisen kalan
potentiaalin hyödyntäminen.
Sinisen biotalouden kokousten myötä olemme päässeet jalkautumaan kentälle ruohonjuuritason toimijoiden pariin. Kokouksissa on paitsi mietitty seuraavia konkreettisia edistysaskeleita myös luotu verkostoja kalastajien, koulutuksen, päättäjien
ja kehittäjien välille.
Kalastajat ovat saaneet kertoa kohtaamistaan haasteista,
joihin on sittemmin tartuttu. Voimme auttaa kalastajia vain silloin, kun tiedämme, mihin apua tarvitaan.
Olemme muun muassa olleet teemaryhmän pyynnöstä yhteydessä Eviraan kalanmassaukseen liittyen. On tärkeää saada selvitettyä vääriä tulkintoja kuten kävi kalanmassauksen kanssa.
Kalanmassaus on jatkossakin sallittua laitoshyväksytyissä kalahalleissa, kunhan vain elintarvikehygienia sekä laitostilat ovat
kunnossa.

Kokoontuminen Sirkkakoskella

Lapissa valtava potentiaali jatkojalostetulle
puhtaalle ja laadukkaalle kalalle
Kalapuolen logistiikan voimme saada kuntoon sähköisen
alustan käyttöönoton kautta ja elintarviketalo-konseptia hyödyntämällä. Jatkossa voimme tarjota koulutusta tuotekehityspuolelle, mikä voi houkutella alueelle uusia kalastajanalkuja.
Aktiivista tiedottamista tarvitaan, jotta puhdasta lappilaista
lähiruokakalaa aletaan arvostaa ja käyttää.
Miekojärvellä tehtiin kuitenkin muutakin kuin istuttiin
pöydän ääressä kokoustamassa. Kokousporukalle esiteltiin
hienoa talvista Miekojärveä ja sen pyydyspaikkoja – ja nousipa
katiskasta muutama miekojärveläinen kuhakin! Lisäksi saimme
tutustua Sirkkakosken kalasataman tiloihin.
Päivä oli erittäin antoisa ja hedelmällinen koko Lapin sinisen
biotalouden kannalta. Tätä työtä on tärkeää jatkaa yhdessä kohti
vahvempaa kalatalouden tulevaisuutta!
Ota yhteyttä: Arktinen biotalous
Projektipäällikkö Tanja Häyrynen,
tanja.hayrynen@lapinliitto.fi, 040 704 3130
Projektikoordinaattori
Johanna Asiala, johanna.asiala@lapinliitto.fi
040 661 2592
Johanna Asiala

Yksi Arktisen biotalouden kärjistä on sininen biotalous. Sinisen
biotalouden teemaryhmässä olemme tehneet töitä lappilaisen
kalatalouden paremman tulevaisuuden puolesta. Haluamme,
että tulevaisuudessa julkisissa ruokailuissa kuten kouluissa ja
vanhainkodeissa tarjoillaan paikallista kalaa vähintään kerran
viikossa.
Lisäksi teemme töitä sen eteen, että alueelle saadaan uusia
ammattikalastajia. Yksi keino tähän on vahvistaa mestari–

Teemaryhmä kokoontui keskellä sydäntalvea Pellon Miekojärvelle tutustumaan Sirkkakosken kalasatamaan. Samalla pohdittiin isolla porukalla, millaisen vision haluamme luoda siniselle
biotaloudelle Lapissa. Myöhemmin visio on saanut rinnalleen
konkreettisia toimenpiteitä.

Sirkkakosken kalasatamahallin
investointi saa jatkoa
Kesällä 2016 valmistuneen
peruskorjauksen jälkeen kalasatamahalli on myös laitoshyväksytty. Kalasatamahallin
investoinnit saavat kuluvan
kesän aikana jatkoa, kun
hallin yhteyteen rakennetaan

56 m2 suuruinen pyydysvarasto.
Rakennushanke käynnistyy kesäkuun puolessa välin
ja valmista pitäisi olla syyskuussa. Hankkeen kustannusarvio on noin 135 000 euroa,

mistä ELY-keskuksen tuki on
noin 105 000 euroa.
Rakennusurakoinnista
vastaa Remonttimies Heikki
Hamara Tervolasta, sähköurakoinnista Länsi-Lapin Sähkö
Oy.

Arktinen biotalous.
Vasemmalla projektikoordinaattori
Johanna Asiala,
oikealla projektipäällikkö Tanja
Häyrynen.

Miekojärven veneseuran info
Meripelastusseura ja Miekojärven veneseuran järvipelastus
hakee pelastusaluksensa
TIIRAPAASIN miehistöihin
uusia, innokkaita ihmisiä. Tule
mukaan ja aloita elämäsi paras
harrastus!
Vapaaehtoinen meripelastustoiminta vaatii sitoutumista,
mutta antaa myös paljon. Kanssaihmisten auttaminen, mahdollisuus päästä vesille ilman omaa
venettä sekä monipuolinen pelastus- ja merenkulkukoulutus ovat paketti, mitä mikään
muu harrastus ei tarjoa. Teemme yhteistyötä VAPEPA:n Pellon ja Ylitornion paikallistoimikuntien kanssa muun muassa koulutustapahtumia järjestäen.
Emme edellytä veneilykokemusta tai muuta erityisosaamista. Halu auttaa, into oppia
uutta ja mahdollisuus sitoutua aikaa vievään harrastukseen riittävät. Mukana on sekä
miehiä että naisia, ja naisten osuus kasvaa koko ajan. Ammattialoja on edustettuina sairaanhoitajasta kirjanpitäjään ja palomiehestä kosmetologiin. Jokaisesta voi tulla yhtä
hyvä meripelastaja!
Hälytysmiehistöissä toimivilta edellytetään vähintään 18 vuoden ikää, mutta jo
16-vuotiaana voi päästä pelastusalukselle harjoittelijaksi.
Tervetuloa mukaan! Ota yhteyttä tai tule mukaan tapahtumiimme
Miekojärven veneseura: www.miekojarvi.fi
Mäntylaen koulutuskeskus, seuran asiat:
sihteeri, taloudenhoitaja: seppo.joona@pp.inet.fi, p. 0400 179024
Veneseura, järvipelastus: kommodori jukka_sirkkala@msn.com, p. 0400 228 590
Järvipelastus, avustustehtävät:
Tiirapaasin päällikkö ilkka.koskela@pello.fi, p. 0400 393215
hallituksen jäsen markku.sirkka@pp.inet.fi, p. 044 5615398
Miekojärvi uutiset: julkaisija Miekojärven veneseura.
Painos 7000 kpl. Painopaikka Suomalainen lehtipaino, Kajaani
Taitto Meän Tornionlaakso
Vast. päätoimittaja Jukka Sirkkala
Kannen kuvat: Santatelevision ja Jouko Sirkkala
Mäntylaen virkistys-ja koulutuskeskuksen vuokraus
Seppo Joona: seppo.joona@pp.inet.fi, p. 0400 179024
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ElinaS Détendre
Koulutettu hieroja,
urheiluhieroja
hermoratahieroja.

Ajanvaraukset 0400 946 996

Väylänvarrentie 14 as 3, 95700 PELLO
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Vuonna 2015 Lapin ELYkeskuksen toimesta aloitetut
Miekojärveen laskevien jokiosuuksien kalataloudelliset
kunnostukset Pellon ja Ylitornion kuntien alueella saadaan
päätökseen kuluvan kesän
2017 aikana.
Alkuperäiseen kunnostusohjelmaan kuuluivat Aalisjoki, Konttajoki, Luomalanjoki, Alposjoki ja Ylinen
Alposjoki. Kesän aikana
kunnostetaan vielä Ylisen
Alposjoen koskijakso ja tehdään kutusorastuksia Aalis- ja
Konttajoella. Töihin päästään

kun nähdään kevään ja kesän
eteneminen.
Valmistuvilla kalataloudellisilla kunnostuksilla
pyritään monipuolistamaan
virta-alueiden jokiympäristöä
palauttamalla uitonaikaiset
peratut virta-alueet lähemmäksi niiden luontaista tilaa.
Kunnostuksessa otetaan huomioon myös muut vesistön
virkistyskäyttömuodot.
Kalataloudellisista kunnostuksista hyötyy eniten uhanalainen taimenkanta, jonka
lisääntymisen ja poikastuotannon edellytykset paranevat

Attendo Katajahovi on Ylitorniolle (Asematie 1) avattu täysin uudenlainen
ikäihmisten hoivakoti, jossa luovuus kukoistaa ja kulttuuri elähdyttää.
Attendo Katajahovin Kulttuuri & Taide -teemakodissa nautitaan
voimaannuttavista elämyksistä, esteettisestä ympäristöstä ja asukkaiden
mieltymyksiin sopivista kulttuuriaktiviteeteistä.
Moderni 30-paikkainen Attendo Katajahovi sopii kodiksi ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevalle, toimintarajoitteiselle henkilölle.
Lue lisää: www.attendo.fi/katajahovi

Soita ja kysy lisää:

Mirja Koskela p. 044 494 3580, mirja.koskela@attendo.fi

•

•

kunnostuksen myötä.
Ely:n näkemys on, että
jokien kalastusrajoituksia
olisi syytä jatkaa.
– Mielestäni taimenen
kalastus pitäisi jättää väliin
muutamaksi vuodeksi jokiosuuksilla, ja vesien omistajien olisi syytä harkita tarkkaan, kannattaako istutuksia
tehdä. Nyt on syytä antaa koskiosuuksien ja jokien omien
luonnonpoikastuotannon
elpyä, Jarmo Huhtala Lapin
ELY -keskuksesta arvioi.

Teollisuustie 5–7 • 96300 Rovaniemi

uusi teemahoivakoti ikäihmisille

•

Miekojärveen laskevan joen
virtavesikunnostus päätökseen

Kuva Aliselta Alposjoelta
heti kunnostuksen
jälkeen.

Attendo Katajahovi

•

– aina
ensin
meille –
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Tengeliön joen ja Miekojärven uiton historiaa
Tengeliönjoesssa uitettiin
puuta vuosina 1886–1964.
Tengeliönjoen vesistön uittoa
koskevia uittosääntöjä ja
niiden täydennyksiä annettiin
vuosina 1886, 1910, 1920,
1921, 1925, 1931, 1934,
1958, 1959 ja 1967. Pääosin
Oulun läänin maaherran antamat määräykset määrittivät
vesistön käyttöä uittoon sekä
uittorakenteista suurempien
koskien patoja, uittoruuhia ja
ohjeseiniä. Määräysten ulkopuolelle jäivät koskien raivaus ja pienemmät rakenteet.
Rakenteita tehtiin usein tarpeen, ei uittosäännön mukaan.
Työ tehostui sotien jälkeen,
jolloin koneiden kehittyessä
ja yleistyessä erämaissa oli
mahdollista helposti raivata
enemmän kuin luvat sallivat.
Sodan jälkeisessä Suomessa
oli myös yhteiskunnan toimivuuden kannalta tärkeää
saada teollisuus ja ulkomaankauppa nopeasti käyntiin.
Ensimmäinen lauttaus- ja
uittosääntö annettiin Tengeliönjoen vesistöön 1886.
Uittosääntö oli vielä hyvin
yleispiirteinen ja vesistön alaosiin keskittyvä. Määräyksiä
annettiin lähinnä kokoamisja erottelupuomeista. Erityisesti huomioitiin kalastuksen
tarpeet. Uitto koski vain kuorittua puuta ja sen piti päättyä
vuosittain 20.9. mennessä.

Tengeliönjoki
uittokelpoiseksi
Seuraava uittosääntö annettiin 1910, jolloin vesistö jaettiin uittopiireihin ja tehtiin
päätös Tengeliönjoen koko
vesistön kunnostamisesta uit-

Kunnostus
kalavedeksi

1920-luvulla uittolautta Haapakoskella. Kuva Arne Enbuska.
tokelpoiseksi valtion varoin.
Uittosääntöön tehtiin muutoksia 1920, jolloin valtio
lunasti tiettyjä uittoon tarvittavia maa-alueita ja vahvisti
taksat uitettaville puille. Valtion rakentamien uittorakenteiden lopputarkastus julkaistiin 1921.
Tässä yhteydessä valtio
siirsi uittorakenteet vuonna
1917 perustetulle Tengeliönjoen uittoyhdistykselle,
joka sitoutui pitämään laitteet kunnossa ja maksamaan
lunastuskustannukset. Vastineeksi yhdistys sai periä uittomaksuja uittajilta. Vuoden
1925 muutos uittosääntöön
käsitteli kotitarveuittoa.
Suurempi lisäys Tengeliönjoen vesistön lauttaussään-

töön tuli vuonna 1931, jolloin
Tengeliönjoen uittoyhdistys
anoi Konttakönkään uittoruuhen uudelleen rakentamista.
Uusi ruuhi valmistui vuonna
1932. Työt teki TornionMuonionjoen sivuvesistöjen
uittoyhdistys, johon Tengeliönjoen uittoyhdistys oli
yhdistynyt.

Sota pysäytti savotat
Sota-aika rajoitti uittoa.
Paljon työvoimaa vaativat
suuret savotat ja uitot pysähtyivät miesten ollessa rintamalla. Uitto elpyi sodan
jälkeen, joskin se kärsi työvoiman ja kaluston puutteista
pitkään.
Sodan jälkeen vuosina
1958 ja 1959 annettiin uit-

tosäännön täydennyksiä.
1950-luvulla rakennettiin
uusia ja korjattiin vanhoja
säästöpatoja ja ohjeseiniä.
Nyt uittouomia raivattiin
myös koneellisesti. Merkittävä ja näkyvä hanke
oli suuren oikaisu-uoman,
Suezin kanavan rakentaminen Konttajokeen. Kanavan
rakentaminen ei kuitenkaan
näkynyt uittosäännöissä.
Tehostumista tapahtui
myös hallinnossa, kun paikallinen uittoyhdistys oli liitetty
osaksi Länsi-Lapin uittoyhdistystä.

Uiton asema heikkeni
Huolimatta uittoväylien
parantamisesta uiton asema
alkoi heiketä 1950-luvulla.

Uitto vaati paljon työvoimaa,
ja palkkakustannukset olivat
voimakkaassa nousussa
olojen rauhoittuessa. Tieverkon kehittyessä puunkuljetus siirtyi pyörille ja uitolle
korjatut vesistöt vapautuivat
uuteen käyttöön. Uitto päättyi Tengeliönjoen vesistössä
1964 ja Tornionjoella 1971.
Uittosääntöjen ja rakenteiden purkaminen alkoi 1970ja 1980-luvuilla. Tengeliönjoen uittosääntö kumottiin
vuosina 1982–1992. Uiton
päättymisen jälkeen seurasivat nopeasti uittosääntöjen
ja -rakenteiden purkaminen.
Tavoitteena oli uuden ajan
hengessä jokien virkistyskäytön ja kalastuksen palauttaminen.

Uiton rakenteet olivat vähitellen syrjäyttäneet kalastuksen ja herättäneet paljon
kiistaa vesien käytöstä. Uiton
rakenteet ja puhtaaksi raivatut
jokiuomat estivät monin paikoin kalojen nousun.
Tengeliönjoen vesistössä
ensimmäinen jokien ennallistamiseen tähtäävä kunnostussuunnitelma valmistui 1976.
Uittosääntöjen kumoaminen
ja jokien ennallistaminen
toteutuivat 1980-luvun alkupuolella. Ensimmäisessä,
pääosin 1983 toteutetussa
kunnostuksessa suisteet, säästöpatojen kynnykset ja pohjalevyt purettiin.
Hanke oli mittava, Tengeliönjoen vesistössä se tarkoitti
30 säästöpadon purkamista.
Lisäksi siirrettäviä massoja
hajotettavissa ohjeseinissä
oli yhteensä noin 1600m3 ,
ja yksittäisiä kiviä siirrettiin
jokeen kosteiksi noin 2500
m3.
Vuoden 1976 suunnitelmassa osa uittorakenteista
säilytettiin, koska 1970-luvun
alun öljykriisi oli tuonut esiin
mahdollisuuden autokuljetusten haavoittuvuudesta. Vesilain mukaan vesistöihin täytyi
jättää niin sanottu kriisiajan
uittoväylä. Lisäksi monien
säästöpatojen päälle oli rakennettu käytössä olevia siltoja.
Yksittäisiä kohteita haluttiin
myös jättää samaan aikaan
suunniteltujen retkeilyreittien
nähtävyyksiksi.
(Heiskanen & Luoto 2014)

Miekojärven tiktaalit
1950-luvulla uittoyhdistys
rakennutti Miekojärvelle niin
sanotun tiktaalilinjan Sirkkakosken ja Pessalompolon
välille. Linja oli noin 20 kilometriä pitkä ja tiktaaleja oli
noin 500 metrin välein. Tiktaalit (riippapollarit) olivat
uittopuomeja, jotka oli ankkuroitu kettingeillä järven
pohjaan.
Tiktaalit
poistettiin
1970-luvulla. Poistotyö toteutettiin puutteellisesti siten,
että osa tiktaaleista jäi järveen pystyyn. Ne haittaavat
vieläkin kalastusta ja vesillä
kulkemista. Tiktaalit haittaavat erityisesti nuotta- ja verk-

kokalastusta. Vaaratilanteita
vesiliikenteelle voi aiheutua,
jos puomien painotus pettää.
Sirkan osakaskunta on
tehnyt suunnitelman tiktaalien
paikantamiseksi ja poistamiseksi Miekojärvellä. Kevään
2017 aikana osakaskunta on
pyrkinyt selvittämään tiktaalien sijoituspaikkoja aikalaisten antamien tietojen perusteella.
Ensimmäisessä vaiheessa
kesän 2017 aikana toteutettaisiin tiktaalien paikantaminen
ja merkkaaminen. Toisessa
vaiheessa ne poistettaisiin
vesistöstä.
Osakaskunta on jättänyt

vuonna 2016 avustushakemuksen Lapin ELY -keskukselle (Vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustaminen).

Lokki tiktaalilla.

RM Sähkö OY

Tilausajot
Miekojärven alueella.

0400 697 876
www.lohiniva.fi

040 725 9213
-

Sähköasennukset
Sähköurakointi
Sähkösuunnittelu
Uudis- ja saneerauskohteisiin

Matti ja Mika Rousu | rmsahko@outlook.com
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Kaikkea
kotiin...
• Alkkulanraitti 79 • 95600 Ylitornio • 040 568 9145
• Avoinna: ma-pe 9.00–18.00 • la 9.00–14.00

PÖRRÖPORO
Poronlihatuotteiden
erikoismyymälä

YLIRANTA
Pellontie 131, 95700 Pello
Avoinna: ma-la 8–21, su 11–21
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Miekojärven ja Tengeliön joen
historiaa vuosilta 1906–1920
Vesistöalueen kuvaus: ”Kysymyksenalainen Haapakoski
sijaiten Tornionjokeen laskevan, suurenpuoleisen Tengeliönjoen alapäässä saa
vetensä useista suuremmista
ja pienemmistä järvistä ja
lammeista ynnä laajoilta
suomailta Kolarin, Turtolan ja Rovaniemen pitäjissä.
Pitkähkö Airiselkä eroittaa
sen vedet laajasta Kemijoen
vesistöstä.”
”Vesistön tunnusomaisimpana piirteenä ovat sen kookkaat säiliöjärvet niitä yhdistävine vuolaine ja suuriputouksisine jokineen. Ylipäässään
on mainittu Tengeliönjoki
haarautunut useampaan pienempään vesistöön, joista
suurin osa yhtyy korkeiden
vaarain ympäröimässä ja laajassa Miekojärvessä, jota siitä
syystä voitanee pitää koko
vesistön varsinaisena kokoamissäiliönä.”
”Tähän laskevista vesistöistä ovat mainittavimmat
seuraavat, nimittäin: lännestä
tulevat Alposjärvien vedet,
idästä mahtavan Kaaranneskosken kautta virtaavat
Raanujärven vesistön vedet
ja pohjoisesta Sirkkakosken
kautta purkautuvat Aalis- eli
Konttajoen vedet. Miekojärvestä alaspäin on Tengeliönjoki muodostunut lampimaisista laajennuksista, joita
yhdistää vähäiset nivat ja
kosket sekä juoksee se tällaisena aina Törmäslompoloon
saakka, josta se sitten muuttuu
varsinaiseksi joeksi.”
”Heti mainitun lompolon
alapuolella seuraa joessa noin
kaksi kilometriä pitkä Luo-

niokoski ja jokunen matkaa
tästä alaspäin vähäiset Tiskiniva, Haapaniva, Hooriniva
ja Juopakoski, mistä sitten
joki suvantona laskee Portimojärveen. Aivan kohta
tämän alapuolelta alkaa 1,5
kilometriä pitkä, 9,27–10,61
metrin putouksinen toiminimi
And Kunt & C:lle kuuluva
Portimokoski, jonka vasemmalla rannalla sijaitsee vanha,
nyttemmin käyttökelvoton
vesivoimalla käynyt saha.
Oikealla rannalla on myöskin
ollut aikoinaan kaksi kotitarvemyllyä, mutta ovat ne jo
hävitetyt.”
”Tästä alkavan 1,5 kilometriä pitkän ja melkein virrattoman suvannon jälkeen, jonka
poikki kulkee Ylitornion–
Raanujärven maantien lautta,
seuraa nyt kysymyksessä
oleva 600 metriä pitkä ja 4,5
metriä pudottava Haapakoski,
jonka vasemmalla rannalla
on turbiinilla käypä Riekkolan mylly ja sirkkelisaha
sekä oikealla rannalla edellistä vähän ylempänä vähäpätöinen vesirattaalla pyörivä

Arttu Talka • 040 4194564 • www.kkhtalka.ﬁ

• Mökkien ja
muiden kiinteistöjen
huolto- ja
saneeraustyöt
• Pihat ja
piharakennukset

mylly, niin kutsuttu Harilan
mylly, sekä samalla rannalla
kosken alaosassa toinen aivan
rappiotilassa oleva mylly, niin
kutsuttu yhtiön mylly.”
”Nyttemmin ei ole koskessa poikki kosken kulkevaa
patoa, vaan otetaan vesi mainittuihin laitoksiin erityisiä
luonnon muodostamia myllykanavoja myöten. Paitsi tässä
mainittuja laitteita on kosken
alaosassa vielä Kruunun
äskettäin rakennuttama uittomöljä. Haapakosken vesivoima ja siinä olevat saha- ja
myllylaitteet ovat oston kautta
joutuneet hakijalle, jonka toimesta mainittu koski on Oulu
läänin Kuvernöörin lokakuun
25 päivänä vuonna 1916 antamalla päätöksellä n:o 25772
muodostettu itsenäiseksi
Haapakoski-nimiseksi koskitilaksi.”
”Jonkun matkaa Haapakosken alapuolella on vähäputouksinen Kuurroskoski, mikä
usein keväisin ja syksyisin jää
kokonaan Tornionjoen korkealle nousevan tulvan alle, joka
joskus kohoo aina Haapakos-

ken jalkaan saakka. Koskessa
ei ole nyttemmin vesilaitosta,
mutta on sen perustamiseen
tammikuussa vuo 1916 pidetyllä katselmuksella ehdotettu
lupa myönnettäväksi. Kolme
kilometriä Kuurroskosken
alapuolella yhtyy Tengeliönjoki Tornionjokeen, mikä
taas Tornion kaupungin alapuolella laskee hyvin vuolaana Pohjanlahteen. Kalastus
vesistön alaosalla on vähempiarvoista, mutta ylisissä
järvissä kylläkin melkoinen.
Arvokkaimmista kaloista
nousee ainakin siika jokeen.
Mitään suurempaa merkitystä
kalastukselle ei siis Tengeliönjoella ole.”
Lähde: Oulun läänin
maaherran päätös toiminimen Aktiebolaget Tengeliö
Osakeyhtiö täällä tekemään
hakemukseen saada lupa
vesilaitoksen perustamiseen
Ylitornion pitäjässä olevaan
Tengeliönjoen Haapakoskeen.
Annettu Oulun lääninkansliassa toukokuun 28 päivänä
1920.

TRAKTORI- JA KAIVINKONETYÖT
• kaivuu, maansiirto ja lumityöt•

Marko Buska
0400 226422
marko.buska@co.inet.fi

Hautakivien lisänimikaiverrukset + alan työt
Petri: 0400 394 619
Taksi Maarit: 050 5566 008

Tilausajot, ajoneuvohuollot

Tmi Tomi Rautio
040 720 2314

Mainostoimisto, tulostuspalvelu

• Uudisrakentaminen • Korjausrakentaminen • Vahinkosaneeraukset
• Pyydä tarjous kesän maalaus-, ulkoverhous-, ikkuna- ja
kattoremontteihin! • Pyydä ilmainen remonttiarvio
• Muista kotitalousvähennys
Remontit myös
osamaksulla.
Lisätietoja :

040 589 5799

Puh. 040 520 9934 • Ari-Pekka Mäkikyrö
www.makikyro.com
Rakennusurakointi MaxBro Oy

Rajalinjat Oy
040 565 5711
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Myös ilmastointihormien
puhdistukset.
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Tiesitkö Miekojärven historiasta

Uudesta kalastuslaista
poimittua

Miekojärvellä Kaaraneskoskessa sijaitsevan Kaaraneksen masuunin on rakentanut
Svansteinin ruukinpatruuna
Olof Ekström vuosina 1804–
1805. Sen tarkoituksena oli
sulattaa Miekojärven ja Vietosen järvimalmia sekä Karhunjupukan malmiesiintymää
niin sanotuksi takkiraudaksi,
jonka jälkeen se kuljetettiin
Köngäksen ruukkiin Ruotsin
puolelle valssattavaksi.
Masuuni on tehty luonnonkivistä ilman laastia ja on
noin neljä metriä korkea ja
sivuiltaan kahdeksan metriä
leveä, nelikulmainen kiukaan muotoinen rakennelma.
Parhaiten löydät masuunin
ajaen Kaaraneskosken tietä
noin seitsemän kilometriä.
Masuunin toiminta lopetettiin
jo kesällä 1806 sen haljettua.

Miekojärvi kuuluu leveyspiirin 64 ja leveyspiirin 67 väliseen alueeseen.

• Suomensukuisen kansan
uudisasutus on levinnyt Tengeliönjokivarteen Tornionjoen suunnasta 1500-luvulta
lähtien. Ennen pysyvää asu-

Rasvaevällisen taimenen alamitta on Miekojärvellä 60 cm,
rasvaeväleikatun taimenen alamitta 50 cm.
Harjuksen alamitta on 35 cm ja se on rauhoitettu 1.4.–31.5.
Jokirapu on rauhoitettu 1.11.–21.7. kello 12 saakka.
Kuhan alamitta on 42 cm, (Kaupalliset kalastajat: 40 cm
sisävesillä vuoden 2018 loppuun).

1930-luvulla juhannuksen
viettoa Kaaranneskosken
rannalla, masuuni takana.
Kuva Arne Enbuska.
tusta Miekojärven alue on
ollut erä- ja kalastusalueena
Tornionjokivarren asukkaille.
Kalastuksesta Miekojärvellä
on tietoja 1500-luvun alkupuolelta lähtien.
• Vaarasaaren Pieskänsalmen Kenttälahden seutua

on käytetty kalakenttänä jo
vuosisatojen ajan. Kalakenttä
oli kalastajien käyttämä tukikohta, jossa he myös asustivat
kalastusaikana.
• Ensimmäiset uudisasutustilat
perustettiin
Miekojärven
suunnalle

1730–1740-luvuilla. Tieyhteys Pessalompoloon saatiin
Ylitornion suunnasta 1920luvun lopulla ja Sirkkakoskelle Pellosta 1930-luvulla.
Sitä ennen alueelle kuljettiin
vesitse tai vanhoja ”kulkukeinoja” eli polkuja pitkin.

Nuorenmetsän kunnostukset,
maanmuokkaukset,
tiet ja ojat,
vaihtolavakuljetukset.

Kuva Santatelevision

Suunnitteletko uraa kalastajana
Maanrakennus
Kari Romakkaniemi
Jokelantie 7, 95790 Lampsijärvi

Puh. 0400 397 339

KODINKONE- JA
TV-HUOLTO
TIMO LAKKAPÄÄ

Puh. 0400 935 967
Kuka voi rekisteröityä
kaupalliseksi
kalastajaksi?
Kaupallinen kalastus on toimintaa, jossa kalaa pyydetään myyntitarkoituksessa tai
jossa pyydetyt kalat tai osa
niistä myydään. Kaupalliseksi kalastajaksi voi rekisteröityä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka
asuinpaikka tai kotipaikka
sijaitsee Euroopan unioniin
tai Euroopan talousalueeseen
kuuluvan valtion alueella ja
joka kalastaa Suomen alueella
tai talousvyöhykkeellä taikka
niillä vesillä, joissa Euroopan
unionin yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevan lainsäädännön perusteella saa kalastaa.

Miten
rekisteröityminen
tehdään?
Kalastaja rekisteröityy lain
87 §:n mukaisesti kaupallisten kalastajien rekisteriin.

Rekisteröitymishakemus
kaupalliseksi kalastajaksi
tehdään Varsinais-Suomen
ELY-keskukselle. Kaupallisen kalastajan rekisteröinti
on voimassa enintään kolme
vuotta kerrallaan. ELY-keskus antaa kaupalliselle kalastajalle todistuksen rekisteriin
kuulumisesta.
Kaupallisten kalastajien
rekisteriin rekisteröidään
luonnolliset ja oikeushenkilöt,
joiden tarkoituksena on saada
myyntituloja (liikevaihtoa)
itse kalastamansa tai lukuunsa
kalastetun kala- tai rapusaaliin tai niistä jalostettujen
kalastustuotteiden myynnistä.
Muut kuin kaupallisten kalastajien rekisteriin merkityt
toimijat eivät saa myydä sisävesiltä tai merialueilta kalastamaansa tai lukuunsa kalastettua saalista. Poikkeuksen
tekee sisävesillä satunnainen
vähäisen kalaerän myyminen
suoraan kuluttajalle.

Miten kaupalliset
kalastajat
luokitellaan?
Kaupalliset kalastajat jaetaan
ryhmiin I ja II. Ryhmään I
kuuluvat luonnolliset henkilöt tai yhteisöt, joiden itse
pyytämän kalan tai siitä jalostettujen kalastustuotteiden
myynnistä kolmen viimeksi
kuluneen tilikauden aikana
kertyneen liikevaihdon keskiarvo ylittää 10 000 euroa. He
voivat myös olla uusia kaupallisia kalastajia, jotka esittävät ELY-keskuksen hyväksymän suunnitelman siitä, miten
kalan tai siitä jalostettujen
kalastustuotteiden myynnistä
kertyvä liikevaihto ylittää 10
000 euron määrän viimeistään
kolmantena tilikautena rekisteröitymisestä.
Ryhmään II kuuluvat muut
kuin ryhmään I kuuluvat kaupalliset kalastajat. Lisäksi
kalastaja sijoitetaan ryhmään
II, jos suunnitelma liikevaih-

don kehittymisestä ei toteudu.
Kaupallisten kalastajien
jako ryhmiin tehdään rekisteröitymisen yhteydessä ja
tämän jälkeen kolmen vuoden
välein, tai kalastajan omasta
pyynnöstä.

Mitkä ovat kaupallisen
kalastajan velvoitteet?
Kaupallinen kalastaja on velvollinen pitämään muualla
kuin merialueella tapahtuvasta kalastuksestaan päiväkirjaa ja vähintään kerran
kalenterivuodessa ilmoittamaan Luonnonvarakeskukselle pyytämänsä ja lukuunsa
pyydetyt saaliit.
Saaliin myyntioikeus on
vain kaupallisilla (I tai II lka)
kalastajilla.
Lisätietoja kalastuslaista
löydät muun muassa Kalatalouden keskusliitosta: www.
ahven.net tai www.mmm.fi/
kaupallinen kalastus.

Mellantie 4, 95600 Ylitornio
050 352 7872
www.rousu.fi

Monipalvelu Lappilainen
www.monipalvelulappilainen.com

040 720 3480
Mari Vierelä

Muist
kotitalo a
vähenn usys!

Kotikäynnit laajalla alueella!

Ylitornio-Matarenki-Pello-Roi, EI PERITÄ KM-KORVAUSTA
Asiointi- ja kotipalvelu, siivous, talonmiespalvelu
• Jalkahoidot • Wilde Pedic -geelaus
• Ripsien kestopidennykset • Kultakasvohoito ja
rakennekynnet • ym. kauneudenhoitoa
Silkkikukka-asetelmat ja lahjatuotteet
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Kalastaja Erkki Sirkkala miehen ikään
Istumme
toukokuisena
aamuna 8.5. Sirkkakoskella
Erkki Sirkkalan pirtissä.
Vuosisadan kylmin kevät
ihmetyttää. Nuoremman
polven kalamiehet Jouko
Sirkkala ja Ilkka Koskela
ovat tulleet juuri talviverkoilta
ja avannot piti edelleen sahata
auki. Erkki muistaa että monet
kerrat ollaan päästelty niityltä
kutuhaukia avovedestä ennen
vappua ja onpa aikainen
jäiden lähtö koko Miekojärvestä tapahtunut vuonna 1990
juuri 8.5.
Tuleva kesä on Erkille merkittävä, sillä ansiokalastuksen
alkamisesta tulee 60 vuotta
ja heinäkuun alussa edelleen
kalastustöitä tekevä Erkki ylittää 80 vuoden merkkipaalun.
Tarinoissa ja muisteloissa
aloitamme ehkäpä normaalia
kauempaa. Kalastus on ollut
sirkkakoskelaisille aina tärkeä
juttu. Isovanhempien vanhempien kerrotaan siirtyneen Pieskän kalakentille 1800-luvun
lopulla heti kun kesän maatyöt oli saatu tehtyä. Pieskän
saareen rakennettu kalakenttä
antoi suojaa viikkoja, jopa
kuukausia jatkuneelle muikun
kalastukselle.
Verkot olivat harvinaisuuksia vielä pitkään ja nuottakuntaan saattoi kuulua useampiakin perheitä. Muikut suolattiin
30 kilon nelikkoihin maakellareihin ja talvella ajettiin hevosella kylille. Usein osoitteena
oli juuri Rovaniemen markkinat. Näin ovat muistelleet
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tehtävänä oli myös tulien teko
ja ruoka tehtiin viiden litran
valurautapadalla. Perämiehet
jakoivat saaliin, ja jos saalis
oli pieni, puittioiden osuus
saattoi jäädä hyvinkin pieneksi.
Lapsuus ajan kalamuisteloista päällimmäiseksi tulevat
onkireissut Kaaraneskoskelle,
sen upeille luonnonputouksille, josta saattoi olla saaliina
kahdesta kolmeen kiloa rautuja ja harreja.

Ansiokalastus käyntiin

2016:
Erkki on saanut kasvot
Lokka-verkon pakettiin.
Erkille suvun kalastusperinnettä jatkaneet sedät ja tädit.

Puittiona Marjetan
nuottaporukalle
Erkki pääsi maistamaan työtä
nuottamiehen apulaisena eli
puittiona syyskuussa 1952.

Työ oli raskasta kun puittioiden tehtävänä oli soutaa
tervaveneet apajille, nuotat
veteen ja keluamaankin pääsi.
Nuotan veto oli sitten jo tähdellisempää työtä ja yleensä
sen tekivät nuotan omistajat
eli perämiehet. Puittioiden

Talvinuotan veto.
Kuvassa Aati Horneman,
Erkki Sirkkala ja Yrjö
Juuso.

1957:
Ensimmäiset
pintaverkkomuikut
Moinalahdensuulta.

Erkki muistelee, että alkutahdit omalle kalastusuralle
alkoivat vuonna 1954 kun
hän sai ostaa Halos-Junnulta
kaksi muikkuverkkoa. Kalakaveriksi tuli serkku Antti,
jonka kanssa innostuttiin
hankkimaan myöhemmin
lisääkin verkkoja. Erkin lyhyeksi jääneeltä armeijareissulta
Oulun Hiukkavaarasta oli tuomisena ajatus, miten muikkua
voisi saada jo kesällä.
Kalastusreissuilla Miekojärvellä oli nähty, että selät
olivat täynnä muikkuparvia,
mutta niitä ei saatu pohjaverkoilla. Olipa joku armeijakaveri tiennyt, että etelässä
kalastajat kohottavat muikkuverkot pintaan.
Puuvillanuottien loppuminen oli päättänyt nuotta-ajan
Miekojärvellä. Nailonverkkojen saanti 1960-luvulla oli
innostanut sirkkakoskelaisetkin hurjaan muikunpyyntiin.
– Verkkoja oli lähes joka
talossa, Erkki muistelee.
Ongelmana oli että verkkokausi oli vain kolme viikkoa
lokakuussa muikun kutuaikana. Erkin armeijassa kuulemaa ideaa alettiin kokeilla
heinäkuussa 1957. Styroksia
ei ollut juurikaan saatavilla tai
ainakin se oli kallista, joten
”kohoja” veisteltiin muun
muassa kuivista kuusikepeistä.
Heinäkuun illan hämärtyessä serkukset lähtivät kokeilemaan ”ideaansa”.
– Verkot oli ehdittävä kokemaan aamulla varhain ennen
muita kalamiehiä. Yllätys
oli suuri, kun verkot olivat
täynnä muikkua, Erkki muistelee ja nauraa makeasti.
Muutkin kalamiehet yrittivät muikunpyyntiä, mutta
saaliina oli kesäistä pohjakalaa, särkeä, ahventa ja kiiskeä.
1963: Oskari ja Erkki
talviverkoilla.
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Salaisuus kesti kaksi
viikkoa

Kokeilu
Koutusjärvessä
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valtaisia saaliita särkiä, kiiskiä, ahvenia ja norsseja.
– Silloin tällöin saimme
pieniä saaliita muikkuja, joka
antoi toivetta. Mutta ymmärsimme, että niin kutsuttu
roskakala eli vähäarvoisempi
kala kuten nykyisin kuuluu
sanoa, oli valloittanut apajat.
Vasta vuonna 1979 nuottasaaliit alkoivat kasvaa ja
alkoivat isot vuodet nuottakalastukselle.
– Nuottaporukoita oli kai
parhaimmillaan 45 ryhmää
ja se tarkoitti kovaa kilpailua.
Apajilla jonotettiin tietyillä
tuulilla omaa vetoaikaa.

– Pian huhut lähtivät kulkemaan kylässä: ”Mites teillä
voi olla näin paljon kalaa”.
Hankimme lisää verkkoja ja
saimme Konttisen kaupalta
ostettua styrokslevyjä, joista
veistelimme lisää kohoja.

Huhut ja uteliaisuus kylässä
kasvoivat. Kyselijöitä riitti ja
katsojia, kun miehet päästelivät isoja saaliita verkoista.
Salaisuus kuitenkin säilyi ja
kohot piilotettiin aina. Niinpä
poikien serkku Aati oli päättänyt selvittää mistä ihmeestä
oli kysymys.
Aati oli päässyt yllättämään
Antin ”rysänpäältä” eli veistämässä kuusikeppiä. Sirkkakoskelaiseen tapaan Aati oli
todennut, että ”Jaaha” ja se ei
tällä kertaa tarkoittanutkaan
”Terve mitäs sulle kuuluu”,
vaan Aati oli ymmärtänyt
mistä oli kysymys.
Muutaman päivän päästä
oli selillä jos minkälaista viritelmää, kalloonoita ja ämpäreitä, verkkoja kohottamassa.

•

Saunanporstuasta
kalasatamaan

1971:
Isä ja poika poseeraavat
Miekojärven taimen kanssa.

Hyvät saaliit innostivat serkuksia kokeilemaan muikunpyyntiä myös naapurijärveltä. Idea muikkuverkkojen
kohotuksesta oli mullistanut
kalastuksen ja entinen kolmen
viikon muikkusesonki olikin
nyt 3,5 kuukautta.
Kun Miekojärven rantavedet alkoivat tehdä kärpäsensiipeä, päättivät Erkki ja
Antti lähteä kokeilemaan
tuuriaan myös yläpuoliselle
Koutusjärvelle. Ensimmäisen
syystalven kokemuksesta viisastuneena huomattiin, että
muikun kutu olisikin Koutusjärvellä vasta joulukuussa
jään alla.
– Palasimme sinne jouluna
1958–59. Kokeilujen jälkeen
huomasimme, että jos verkot
heitti illalla ja meni aamulla
kokemaan ne olivat tyhjiä.
Yllätyimme, kun muikku ui
verkkoon keskipäivällä 12–14
välillä.

Nyt vain koottiin vahingoittumaton saalis uudelleen talteen.
Jäätyneet saaliit tuotiin
repussa erämaiden läpi myöhemmin Sirkkakoskelle.

Serkukset vastaan
kärppä

Kalakämppä valmistui
1962

– Pyysimme siis ”kalikkakalaa” eli muikut jäädytettiin
irrallaan perkaamattomana
lumen päällä. Olimme tasoittaneet jäälle lumipöydän,
jonne ladoimme muikut jäätymään päivittäin. Yleensä
kokosimme edellisen päivän
saaliin pois yön jälkeen ennen
verkoille menoa. Myrskylyhty jäi vartioimaan saalista
yön ajaksi.
Yllätys oli suuri kun yhtenä
aamuna lumipöydällä ei ollut
ainuttakaan kalaa.
– Meidät on ryöstetty! serkukset totesivat.
Tarkempaa rikospaikkatutkintaa tehdessään Erkki
ja Antti huomasivat kärpän
jäljet tai oikeammin polulta
se näytti.
– Päätimme lähteä seuraamaan jälkiä ja kuinkas kävikään, sieltähän me löysimme
lumikätkön alta koko saaliin.

Kalakämpän valmistuminen
Miekojärven länsirannalle
antoi tukikohdan kalastustyölle. Myöhemmin valmistunut sauna toimi kalojen
perkkuupaikkana reilut parikymmentä vuotta. Kalastus
tapahtui kuitenkin pääosin
avovesikausilla.
Talvikalastus oli toki myös
koko ajan käynnissä, mutta
saalis käytettiin lähinnä
omaan käyttöön.

1980:
Miekojärvi vapaustaistelu. Kuvassa
Yrjö Juuso, Erkki ja Seppo Räty.

1980-luvulla virisi kalastuskoulutusta. Oli kursseja, jossa
selviteltiin myös talvinuottauksen tuottoa Miekojärvellä.
Ympäristökeskus aloitti vanhojen apajapaikkojen raivaukset. Erkkikin oli mukana
Pellon kunnan aktiivisessa
kalatalousryhmässä, joka
alkoi kehittää kalatalousasioita.
Kunnalta saatiin tukea kalaveden hoitoon, muun muassa
roskakalan pyydystämiseen.
Sitä Erkki pyysi kymmenen
vuoden aikana yksinkin 50
000 kiloa. Oulun yliopiston tutkijat tutkivat samaan
aikaan kutukalan liikkumista
Miekojärvellä (ahven, särki,
kiiski). Merkittävämpänä
kalataloustyöryhmän aloitteena Suomessa Erkki pitää
kuitenkin ensimmäisen sisävesisataman saantia juuri
Miekojärvelle vuonna 1987.
Sataman tulo lisäsi kalastusintoa ja pian huomattiin,
että satama jäi liian pieneksi.
Pellon kunnan aktiivisuudella
Sirkkakosken satamahallin
laajennus saatiin jo vuodelle
1990.

Kiinnostus
kalastukseen jatkuu
1984:
Erkki ja
muikkutuotteita.

Erkki jaksaa muistuttaa kun
olemme vesillä, ettei kalaa
oteta, vaan se annetaan. Siinä
vanhemman kalamiehen viisaudessa piilee ajatus, että
emme todellakaan voi tietää
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kaikkea mitä veden alla tapahtuu ja mitkä asiat milloinkin
vaikuttavat kalakantojen nousuun tai romahdukseen.
Erkki
on
nähnyt
1950–60-lukujen huippuvuodet kuhanpyynnissä ja
sen että 1970-luvun jälkeen
kuha katosi Miekojärveltä.
Sirkan osakaskunta (entinen
kalastuskunta), jossa Erkki on
ollut aktiivisesti mukana, on
ollut yksi merkittävä toimija,
jotta vihdoin kuhan palautushankkeet saatiin käytäntöön
vuonna 1996.

Koneet ja laitteet
helpottamaan
Nyt alkanut uusi buumi
ansio- ja ammattikalastuksen
(nykyisin pitää sanoa kaupallisen kalastuksen) ympärillä
on Erkin mielestä pitkälti
kuhan ansiota. Erkki pitää
tärkeänä myös muiden kalalajien pyyntiä ja tuotteiden jatkojalostamista. Aina on ollut
tärkeää innostaa kalanostajia
kokeilemaan eri kalalajeja ja
tapoja valmistaa herkullista
kalaa.
Kun Erkki on myymässä
kalaa, voi olla varma, että hän
on valmis antamaan muutaman reseptin kaupantekijäiseksi. Erkki on mielissään,
että kalastustyö jatkuu Miekojärvellä ja että satamahallin uudistustyöt saatiin tehtyä
vuonna 2016 ja ne jatkuvat
kesän 2017 aikana.
Nykyaikaiset koneet ja
laitteet helpottavat kalastajia
järvellä ja uudet kalojen käsittelytilat antavat kalastajille
mahdollisuuden tehdä vaativaa kalastustyötä tulevaisuudessakin. Miekojärvi ja sen
ympäristövedet ovat sellaisia
kalavesiä, joissa on mahdollisuus jatkaa kalastuselinkeinoa.
Palaamme vielä Erkin
ansiokalastuksen aloitusvuoteen 1957. Erkki muistelee,
että he näkivät Antin kanssa
ensimmäiset lokit tuona
vuonna Miekojärvellä. Pianhan me niistä kaverit saimme,
kun vain jaksoimme jakaa
saalistamme niiden kanssa
Erkki naurahtaa.

Nuottaus palaa
Miekojärvelle
Vuonna 1974 Erkki päätti
rakentaa oman nuotan. Talven
ahkerointi autotallissa toi
tulokseksi nuotan, jolla aloitettiin reilun 20 vuoden tauon
jälkeen nuotta-apajien uudelleenperkaus. Muikut piti kyllä
pyytää aina vuoteen 1979 asti
käytännössä verkoilla. Vanhat
nuotta-apajat tuottivat vain
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Jouko
Sirkkala
p. 040 766 5399
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Tervetuloa Pellonkorjuuseen kokemaan kuinka
maaseutu elää, maistuu ja tuntuu
Ylämaan karja

KOLARI 63 km

Lammaspelto

P Parkki

NÄYTTEILLEASETTAJAT

HUO

Liput
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Kesäkahvila

LT O

Auditorio
Leikkipuisto

Lounasravintola

"Vanhat ajoneuvot"
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Ruokakuja

Info

Hyvinvointikeskus
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Pellonkorjuun suunnitelmat ja järjestäminen ovat täydessä vauhdissa,
ja vauhti senkun kiihtyy elokuuta
kohti. Pellonkorjuu-maaseutunäyttely järjestetään 11.–13.8. Pellon
koulukeskuksen ympäristössä.
Pellonkorjuun teemana on
Luomu-, lähi- ja villiruoka – Syötävän hyvvää! Näyttelyviikonlopun
aikana saa nauttia herkullisesta lähiruuasta sekä paikallisista tuotteista
ja tornionlaaksolaisesta osaamisesta.
Ohjelma alkaa perjantaina Rohkihallilla 1950-luvun iltamilla ja
jatkuu vilkkaana koko viikonlopun. Näyttelyn avaa kansanedustaja
Mikko Kärnä. Lavalla nähdään
viikonlopun aikana The Meänland,
Muumit, Jukka Poika ja pikkukakkosesta tuttu Jokeri Pokeri Boxtaikuri.
Puhetta lähiruoasta jatketaan
lavalla koko viikonlopun. Made in
Pello -osastolla on paikallisia tuotteita myynnissä ja TV-kokki Janne
Pekkala grillaa päälavalla Miekojärven kalaa ja muita paikallisia
herkkuja.

P Parkki

Lauantai-iltana kokoonnutaan
perinteikkäälle urheilutalolle Ponnella jorathaan -tapahtumaan. Esiintyjinä Harri Kuusijärvi, The Meänland, Jukka Poika ja Dj Stormy,
Diandra ja Iskuporakone. Näyttelyviikonloppu päättyy sunnuntai-iltana
Jarno Jokiharjun tähdittämään
Juice-musikaaliin.

Päätähtinä eläimet työssä
ja vapaalla
Maaseutunäyttelyn päätähtiä ovat
tietenkin eläimet! Viikonlopun
aikana voi rapsutella possuja ja
ihailla pikkujyrsijöitä sekä seurata
vaikkapa hevosten työnäytöstä, kengitystä, lännenratsastusta, hevosten
match showta, lammaspaimennusnäytöstä tai virkakoirien työnäytöstä. Messuhallin ja erilaisten
myyntiosastojen lisäksi voi kierrellä
eläinkentällä, metsäosastolla, konekentällä ja perinneosastolla.
Jos näyttelyssä kiertely alkaa
väsyttää, voi piipahtaa hetkeksi
hyvinvointikeskukseen, jossa on tarjolla erilaisten terveysmittausten ja

Jukka Poika

Diandra
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TORNIO 116 km

Trendiruokaa Miekojärvestä
Lapin puhdas sisävesikala on
huomioitu yhtenä painopistealueena toukokuussa 2017
julkistetussa Lapin elintarvikeohjelmassa muun muassa
poron ja luonnontuotteiden
rinnalla. Ohjelman laatimiseen liittyvissä työpajoissa
on ollut mukana myös LänsiLapin tärkeimmän kala-aitan
Miekojärven kaupallisia
kalastajia.
Lapista tunnetaan kansallisesti Tenon lohi, Kitkan viisas
ja Inarin siika, mutta maamme
pohjoisin kaupallisesti kalastettava kuhakanta, Miekojärven kuha, on vähitellen
muodostumassa vastaavaksi
brändiksi. Alueella asuville
ja mökkeileville Miekojärven
kala on lähiruokaa niin itse
pyydettynä kuin kaupallisilta
kalastajilta ostettuna.
Puhdas paikallinen kala on
myös merkittävä osa kokonaisuutta rakennettaessa Lapista
ruokamatkailukohdetta; tätä
työtä on tehty muun muassa
Lapin ammattikorkeakoulun
vetämässä, Lapin ELY-keskuksen EU:n maaseuturahastosta rahoitetusta Makujen
Lappi -tiedotushankkeessa.
nykyaikaisilla laitteilla

Moottorikelkan osia ja tarvikkeita.
Kauttamme myös traktorin osat ja tarvikkeet.

Tämänkin lehden teille teki
Meän Tornionlaakso.

Haasteena jatkuvuus
Yhtenä tulevaisuuden haasteena on kaupallisen kalastuksen jatkuvuus. Miekojärven
kaupalliset kalastajat tekevät
jatkuvuuden varmistamiseksi
yhteistyötä Kemissä tulevaisuuden kaupallisia kalastajia

ja kalanjalostajia kouluttavan
Lappian kanssa muun muassa
tarjoamalla harjoittelumahdollisuuksia alan opiskelijoille.
Aina hyväkään kalastaja ei
saa toivottua saalista. Sirkkakosken uusittu kalasatama,
yhteisesti sovitut korkealaatuiset toimintatavat sekä
yhteistyössä Pohjoisimman
Lapin kalaleaderin ja Lapin
kalatalouskeskuksen kanssa
päivitetty kaupallisten kalastajien ajantasainen osaaminen
luovat erinomaiset edellytykset hyvä- ja tasalaatuisen järvikalan tarjoamiselle.

Kalaa myös
pakasteena
Jatkossa Sirkkakoskella
panostetaan myös ammattimaisesti tuotettujen pakasteiden säilytykseen – näin voidaan varmistaa korkealaatuisten kalatuotteiden saatavuus
kaikissa olosuhteissa. Itse
kalastuksen osalta kaupallisen kalastuksen sesonkia on
voitu pidentää hydrokopterin
hankinnalla.
Jos kalaonni ei ole ollut
myötä, kannattaa Miekojärven kalaa kysyä läpi vuoden
suoraan kaupallisilta kalas-

tajilta Ilkka Koskelalta (p.
0400 393 215), Jukka Sirkkalalta (p. 0400 228 590) ja
Jouko Sirkkalalta (p. 040
766 5399, myös rapuja).
Rapusesongin aikana heinäkuun lopusta elokuun loppuun Sirkkakosken jokirapuja
on saatavissa myös Eeva
Koivurannalta (p. 050 377
9134).
Petri Muje

Projektipäällikkö,
Lapin ammattikorkeakoulu
ja kalatalousasiantuntija,
Lapin kalatalouskeskus

Jouko nahoittaa kalaa.

Jauhettua haukifilettä ja
makoisat haukipihvit.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Miekojärven uutiset
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

11

tietoiskujen lisäksi vaikkapa pieni
hierontatuokio tai eksoottinen tankotanssiesitys. Hyvinvointikeskuksessa esiintyvät myös hassunhauskat lääkäripellet.
Vanhalla hirsipuolella voi ihailla
kuvataideseuran taidenäyttelyä
ja Rohki-hallissa on koiramaista
ohjelmaa tarjolla koko viikonlopun, ja voi testata vaikkapa jousiammuntaa.

Tavoitteena 10000 kävijää
Näyttelyviikonloppuun odotetaan
paikalle 10 000 kävijää. Näyttelyn
järjestää Pellon kunta. Näyttely
on auki lauantaina ja sunnuntaina
kello 10–17.
Lippujen hinnat eivät päätä
huimaa: aikuiset 15 euroa ja alle
15-vuotiaat viisi euroa, alle neljävuotiaat ilmaiseksi.
Kahden päivän lipun saa 25
eurolla ja perhelipun 30 eurolla.
Tervetuloa koko perheen voimin
hienoon maaseututapahtumaan
Pellonkorjuuseen!

Miekojärven kalaa,
suoraan kalastajilta
JK-tuotanto, Jukka Sirkkala p. 0400 228 590
Lapin villikala, Jouko Sirkkala P. 040 766 5399
Ilkka Koskela p. 0400 393 215
Jussi Konttaniemi p. 040 733 5945
Erkki Sirkkala p. 040 532 1965

Kuva Mikko Törmänen

Sirkkakosken kalasatamahalli
laitostunnus F85451

Tsekkaa ohjelma:
www.pellonkorjuu.fi
Janne Pekkala

- Teräsportaat, -kaiteet
- Törmäyssuojat
- Rakennuspeltityöt

- RST-tuotteet
- Tilaustyöt ja alihankinta
- Asennukset

www.tornionlaaksonteras.fi
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Aavasaksan
GRILLI
puh. 045 843 5770

Kimmo Juvani
+358 400 693 143

• 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

- Ilmastointihuollot + vuodonhakulaitteisto
- Jakopää-, alusta- ja jarrutyöt
- Vetokoukkuasennukset + koodaukset
- Polttoainelämmittimien korjaukset
- Vianhakuun useita testereitä
- FORTE-moottorinhuuhtelu + hoitotuotteet

•

•

•

•

•

Miekojärven uutiset
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Suomi 100 – sadan tunnin uistelumaraton
Napapiirin Miekojärvellä

Piipahda uusitulla
terassillamme!

•

Miekojärven veneseuran vetouistelun harrastajat tempaisevat 18.–23.7. välisenä aikana
sadan tunnin ajan tuoretta järvikalaa Euroopan pohjoisimmasta kuhavedestä joka päivä
kello 15–18 pidettäville kalamarkkinoille. Valtioneuvoston kanslia on 26.5. liittänyt
Suomi 100 – sadan tunnin uistelumaratonin osaksi Suomen
itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.
Olemme järjestämässä
Miekojärvellä ja Sirkkakoskella Suomi 100 -juhlavuoden
kunniaksi sata tuntia kestävän
uistelumaratonin. Kahdeksasta kymmeneen venekuntaa uistelee kukin vuorollaan
keskeytyksettä sadan tunnin
ajan kalastaen Euroopan pohjoisinta kuhakantaa ja muita
petokaloja. Tavoitteena on
tuoda satamaan kalamarkkinoille tuoretta kalaa usemman
kerran päivässä.
Tapahtumaan liittyen järjestämme yhteistyössä Ammattiopisto Lappin kalastuskoulutuksen kanssa myös petokalatutkimusta. Tuoduista petokaloista otetaan suomunäytteet
ja mittauksien perusteella

tehdään kaloista takautuvat
kasvun määritykset.

Seuraa vuoronvaihtoa,
katsasta kalansaalis
Yleisöllä on mahdollisuus
osallistua
tapahtumaan
paikan päällä ja varmistaa
saatu saalis, kun venekunnat
vaihtavat uisteluvuoroa Sirkkakosken satamassa. Vuorot
ovat kello 14-21, kello 21–7
ja kello 7–14.
Mukaan ovat lupautuneet
seuraavat venekunnat miehistöineen: Arto Ylisirkka,
Veli Koivuranta, Markku
Sirkka, Seppo Joona, Raimo
Palokangas, Kalervo Koskela, Tero Sirkka, Asko
Saukkoriipi ja Jukka Sirkkala. Saalistilastoja voi myös
seurata myös veneseuran kotisivuilta www.miekojarvi.fi

Tuoreen kalan
kalamarkkinat
Järjestämme Sirkkakosken
kalasatamassa kalamarkkinat
joka päivä kello 15–18. Haluamme edistää sillä kotimaisen
paikallisen järvikalan käyttöä
ja innostaa ihmisiä kalastusharrastuksen pariin. Yleisöllä

on mahdollisuus myös tutustua tai liittyä mukaan Miekojärven järvipelastus- ja veneseuratoimintaan.
Tapahtuman järjestämisessä
on mukana veneseuran ja järvipelastuksen sekä Sirkkakosken kylän aktiiveja. Mukaan
on lupautunut myös Miekojärvellä lomailevaa porukkaa.
Miekojärvellä toimivat 1. ja
2. lk:n kaupalliset kalastajat
opastavat ja näyttävät kalanjalostukseen ja ruuanlaittoon
liittyviä niksejä.

Napapiirin
Kuhakunkku
vetouistelukilpailu
Uistelumaratonin sisällä käydään myös avoin uistelukilpailu lauantaina 22.7. kello
12–19. Kuhakunkkukisassa
on luvassa rahapalkinnot.
Arvokkain palkinto arvotaan
osallistujamaksun lunastaneiden kesken.
Kisakeskuksena toimii
Sirkkakosken satama. Kuhakunkku-uistelukisa on myös
Motonet-Cup:in päätösosakilpailu.
Tapahtuma päättyy sunnuntaina 23.7. kalamarkkinoihin

Miekojärven Resort

kello 15–18 ja veneseuran
avoimiin onkimestaruuskilpailuihin satamassa kello
16–18. Ilmoittautuminen
tapahtuu paikalla. Kisassa on
yksi yhteinen kilpailusarja,
jonka osallistumismaksu on
viisi euroa. Palkintoina on
luvassa tavarapalkintoja.

Tervetuloa
uistelumaratoniin
Lapissa on Euroopan puhtain
ilma ja puhtaimmat vedet.
Järvet ja joet ovat antaneet
Lapin ihmisille yhden tärkeimmän elinkeinon ja ruuan
sekä syyn kylien perustamiselle.
Esi-isämme ovat kalastaneet myyntiin kalaa näiltä
vesiltä itsenäisyytemme alkuajoista asti ja nyt me viidennen polven kalastajina jatkamme esi-isiemme työtä.
Suomessa ja Lapissa on
huomattu, että puhdas lähiruoka on arvokkaimpia omaisuuksia, mitä meillä suomalaisilla on olemassa. Järvien
kalat, metsien marjat ja sienet
ovat superfoodia, joista me
suomalaiset voimme olla
ylpeitä.

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

95635
Tikiläntie
136,Kaulinranta
95635 Kaulinranta

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

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

•

•

•

•

•

•

•

Koskien matkailullinen arvo
on huomattava. Kosket ja
vaelluskalat ovat vetonauloja, jotka tuovat paikkakunnalle tuloja sekä suoraan että
välillisesti. Hyvin toteutettu
kunnostus ja toimiva kalatie
tuovat myös säästöjä, kun hoitokustannukset pienenevät.
Kalateiden rakentamisessa on
olennaista varmistaa emojen
ylösvaelluksella myös poikasten turvallinen alasvaellus.
Luonnonmukainen kalatie on
aina parempi vaihtoehto kuin
tekninen.
Vaelluskalat ovat vesiluonnon indikaattoreita, harvinaisia ja haluttuja arvokaloja.
Vaelluskalojen elvyttäminen
on myös kotiseututyötä. Kun
aliarvostettu tai vesirakentamisen vuoksi alennustilassa
oleva vesistö elpyy, nousevat lähitonttien arvot ainakin
niiden silmissä, joilla on kiinnostusta vaelluskaloja kohtaan.
Vaelluskalojen elvyttäminen on myös vesiluonnon
turvaamista ja vedenlaadun
parantamista. Sen vuoksi
vaelluskalatalkoisiin
osallistuu usein ihmisiä,
joilla ei ole kiinnostusta
kalastamiseen. Vaikka
vaelluskalojen elvyttäminen lähtisikin liikkeelle kala-alan harrastajista, osakaskunnan tai
kalastusalueen toimesta,
kannattaa aina yrittää kutsua myös muita
aktiivisia yhdistyksiä tai
toimijoita mukaan. Vaelluskalojen elvyttäminen
onnistuu parhaiten, kun
se on yhteinen ponnistus.
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Koskien kunnostuksilla ja
kalateillä vauhtia vaelluskaloihin ja
kalastusmatkailuun

Vaelluskalojen elvyttäminen, talkookunnostukset,
vesiensuojelutyö, kalaston
seuranta, istutukset ja muu
tätä tukeva toiminta kiinnostavat usein paikallisia toimijoita ja myös mediaa. Vesistöt ja kala-asiat ovat suoma-
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•

•

13

Parhaimmillaan näistä tulee
uusia vetonauloja luontomatkailun vauhdittamiseksi.

Vaelluskalojen
elvyttämisen keskeiset
kysymykset

laisille tärkeitä ja saavat ihmiset yhdistämään voimansa
hyvän asian puolesta.
Tärkeintä toiminnan edistämisessä on tahtotila, ennakkoluulottomuus ja aloitteellisuus. Kaikissa vesistöissä
voidaan tehdä parannuksia.

Yksittäinen toimenpide, kuten
kalatie tai talkookunnostus ei
tavallisesti riitä, vaan usein
tarvitaan monipuolisempaa
kuviota. Toimenpiteen vaikuttavuus riippuu siitä, miten
tärkeään kohtaan se osuu
monimuotoisessa kokonaisuudessa. Kalatie saattaa olla
hyvinkin merkittävä ratkaisu
emokalojen kutuvaelluksen
helpottamisessa.
Vaikka monissa vesissä on
tehty yksittäisiä kunnostuksia, voivat tulokset joskus
jäädä vaelluskalojen osalta
odotettua heikommiksi. Koskien kutusoraikot ovat voineet
joko liettyä tai huuhtoutua
pois, ja siten muuttua lisääntymiskelvottomaan kuntoon.
Jos yksikin lenkki kalan elinkierrosta puuttuu, tilanne voi
kääntyä huonoksi.
Vaelluskalojen kantojen kehittyminen edellyttää
vähintään siedettävää ympäristöä kalojen elinkierron
kaikkien eri vaiheiden osalta.
Onnistunut elvyttäminen
edellyttää hyvää seurantatietoa ja pitkäjänteistä työtä.
Elvyttäminen on tarkkuutta,
paikallistuntemusta ja osaamista vaativa kestävyyslaji.
Lisätietoa vaelluskalojen
elvyttämisestä löytää esim
Vaelluskala ry:n kotisivuilta
os. www.vaelluskala.net
Teksti ja kuvat:
Henrik Kettunen

PELTITYÖ KOIVUMAAT OY
• PELTIKATTOREMONTIT
• VESIKOURUT

puolipyöreät ja kantikkaat täysmittaisena

• KAIKKI PELTITYÖT

040 709 0653 / Hannu

Puh. (016) 425 0030

Optikon palvelut
Silmälääkärin
palvelut
Piilolasit ja -nesteet

p. 016 571 261
www.lapinkatse.fi
Ylitornio, Alkkulanraitti • Palvelemme: ma-pe 10–17

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

Tarkista kesän
aukioloajat
www.avainasemat.fi
Kilpisjärventie 30, 95600 YLITORNIO
(SEO Ylitornio)

•

Käytössämme myös
pikkubusseja
invavarustuksella ja
linja-auto. 50 paikkaa.
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Metsähallituksen kuulumisia...
... Miekojärveltä
Metsähallituksen eräsuunnitelija Tapani Partanen
tuntee hyvin toimialueeseensa
kuuluvat Miekojärven vedet.
Kysyessäni Tapanilta hänen
näkemyksiään Miekojärven
kalavesien hoitoon hän toteaa:
– Näkisin, että Miekojärven kalakantaa hoidetaan
parhaiten kalastamalla järveä
mahdollisimman paljon ja
kalastuksen olisi kohdistuva
koko kalastoon. Tällä hetkellä
ei kalastuspaine ole niin suuri,
että kalastusta pitäisi mitenkään rajoittaa.
Miekojärvi
tunnetaan
nimenomaan muikusta ja
mailman pohjoisimmasta
luontaisesti lisääntyvästä
kuhakannasta. Kuhanäytteiden (viimeisimmät määrittelyt
2015 näytteistä) perusteella
luontainen lisääntyminen
on niin runsasta (luontainen
lisääntyminen noin 87 ja istutettu noin 13 prosenttia), joten
näyttäisi, että kuhan tuki- istutuksien osalta pidetään välivuosi.
Muikun kannat ovat heilahdelleet johtuen ehkä kylmistä
sateisista kesistä. Tengeliön
kalastusalueen kokouksessa
Miekojärvelle myönnettiin
Sirkan osakaskunnan esityksestä 1500 euroa vähempiarvoisen kalan pyyntiin.
Muikun ravintokilpailijoiden
poistamiseen tähtäävän pyynnin hoitavat osakaskunnan
osakkaat.
Mitä hyötyä siitä on järven
kalakannalle ja mitä kaloja
kannattaisi pyytää, on koko-

naan oma juttunsa. Miekojärvi
on iso järvi ja järven kalojen
pyynti noin pienenä kuviona
ei taida paljoa heilauttaa kalakantoja pyydetäänpä sieltä
mitä lajeja tahansa. Kuvio
on enemmänkin sosiaalisen
toiminnan aikaansaamista
järvellä eli kun se liikauttaa
ihmisiä pois sisätiloista, on se
jo hyvä asia.
RKTL eli nykyinen LUKE
ei ole valitettavasti juurikaan
selvitettänyt tutkimusmielessä Miekojärven kuha- ja

muikkukantaa. Viimeisimmän
kyselytutkimuksen (2014)
teki Metsähallituksen EeroJuhani Laine Mieko-RaanuVietosen kalastajille.
Miekojärvelle myytiin 322
virkistyskalastuslupaa kesällä
2016. Ollaan tietenkin kaukana parhaista 1990-luvun
taimenvuosista, jolloin virkistyskalastuslupia myytiin lähes
1500. Viimeisimmän kyselytutkimuksen perusteella kaupalliset kalastajat pyytävät
puolet Miekojärvestä saaliste-

tusta kuhasta ja vapakalastajat
toisen puolen. Tämän päivän
tiedon mukaan kuhaa on saatu

edelleen hyvin sekä ammattilaisten että vapakalastajien
keskuudessa.

Virtavesikunnostus ja
vaelluskalat
Tapani pitää Miekojärveen
laskevien jokien koskiosuuksille tehtyjä ennallistamiskunnostuksia hyvänä.
Tiedustellessani hänen
näkemystään vaelluskalojen
mahdollisuudesta palata Miekojärveen Tapani arvioi seuraavaa:
– Näkisin, että ensin on selvitettävä mitä kaloja reitille
on noussut ja tutkittava sitten,
onko jokeen nousijoita ja jos
on, ”testata” tutkimuksella
alas vaeltavien smolttien ja
siianpoikasten mahdollisuutta
päästä mereen ja sen jälkeen
alkaa rakentaa nousijoille
kalaporrasta.
– Meritaimenistutukset
voidaan tehdä esimerkiksi
Tornionjoen mädillä tai pienpoikasilla Tengeliön reitin

Isak ja ahven...

sivujokiin ja -puroihin, jossa
istukkaat leimautuvat kyseisiin vesiin. Jos ne selviävät
merestä nousemaan syntymävesille, olisi pyritävä tarjoamaan mahdollisuus nousta
esimerkiksi kalateiden tai
-portaiden kautta.
– Virtavesikunnostuksien
jälkihoitona on pyritty viemään istukkaita tai mätiä
kyseessä oleviin kohteisiin.
Olisi hyvä, jos saisimme jatkossa Tornionjoen taimenen
mätiä tai poikasia istutuksiin.
Aimo Sirkka on vienuyt
taimenen mätiä keväällä
2016 Miekojärveen laskeviin
jokiin. Katsotaan tulevalle
vuodelle, miten istutuksia
jatketaan. Koutusjoki jätettiin
väliin, kun sinne tulee Ison
kalan kohde -projektin kautta
muita kuvioita.
Kalastusterveisiä lähetti
Tapani Partanen

eräsuunnittelija
p. 0206397693
tapani.partanen@metsa.fi

... ja ravut.

Koutusjärvi osana Isoja elämyksiä Pohjolan kalavesiltä -hanketta

Koutusjärven kalastus ja kalavedenhoito muuttuvat
Isoja elämyksiä Pohjolan
kalavesiltä -hankkeen tavoitteena on kasvattaa PohjoisPohjanmaan, Lapin ja Kainuun maakuntien kalastuksellista vetovoimaa rakentamalla
kestävän kalastuksen mallikohteita vapakalastajille.
Hanke aloitettiin 1.9.2016
ja on kestoltaan kolme vuotta.
Hankkeen rahoitus tulee
80-prosenttisesti Euroopan
aluekehitysrahastosta. Metsähallituksen Eräpalveluiden
osuus hankkeen rahoituksesta
on 20 prosenttia.
Hanke pyrkii tietoon pohjautuvaan kalavesien hoitoon
sekä edistämään kestävää
kalastusta. Hankkeeseen valikoiduissa vesistöissä kalakantoja hoidetaan pitkäjänteisesti
muun muassa poikasistutuksin. Kalastusta säädellään
tutkittuun tietoon perustuen
siten, että suurten petokalojen
määrä vesistöissä olisi mahdollisimman runsas.

Eri tyyppisiä
elämyskalavesiä
Hankkeeseen valikoituneet
”elämyskalavedet” ovat eri
tyyppisiä ja kokoisia, pääasiassa järviä. Kohdevesien

Isot kalat saivat
kalamiehet
liikkeelle 23.3.
Koutusjärven
tiedotustilaisuuteen.

valinnassa on käytetty vesistökohtaista mallintamista,
joka kertoo kyseisen vesistön
lajikohtaisista tuotto-odotuksista. Käytettävien istukkaiden alkuperään ja kantaan
kiinnitetään erityistä huomiota, jotta istukkaat sopisivat mahdollisimman hyvin
juuri kyseiseen vesistöön.
Pääasiallisena hoitokalana
hankkeen järvivesissä käytetään taimenta.
Koutusjärven kokonais-

pinta-ala on noin 220 ha josta
niin sanottua valtion vettä on
211 ha. Koutusjärvi on erämainen kaunis järvi, jonka
rannat ovat luonnontilaiset.
Koutusjärvessä tiedetään
olevan muikkua, joka on istutettavien taimenenpoikasten
pääasiallinen ravintokala.
Hankkeen myötä Koutusjärvi
tulee olemaan tarkan seurannan kohteena ja muun muassa
kalastoseurannoilla selvitetään Koutusjärven kalakanto-

jen tilaa ja muutosta hankkeen
edetessä.

Vapakalastuskohteita
matkailijolille
Suomalaisittain kalastus on
erittäin tärkeä harrastus ja
vapaa-ajanviettotapa. Kalastusmuotojen suosiossa mitattuna vapakalastus on nousemassa reilusti ohitse pyydyskalastuksen.
Vapakalastus kiehtoo erityisesti nuorempaa kalastajien

sukupolvea. Isoja
elämyksiä Pohjolan
kalavesiltä -hanke
vastaa kalavedenhoitotavoitteellaan
kalastusmuotojen
suosion kehitykseen.
Vetovoimaiset vapakalastuskohteet ovat myös ensiarvoisen tärkeitä alati kehittyvälle kalastusmatkailulle.
Kalastusmatkailijat arvostavat
tiukkoja kalastuksensäätelytoimenpiteitä, koska ne ovat
tae elinvoimaisista ja tavoittelemisen arvoisista kalakannoista.

Korvaava kalavesi
keskusteluissa
Koutusjärveen istutettavat

taimenet tulevat olemaan kolmivuotiaita, noin 30 cm pitkiä,
joilta on poistettu rasvaevä,
jotta istutusalkuperää olevat
kalat voidaan erottaa luonnon
kudusta syntyneistä. Lakisääteinen alamitta rasvaeväleikatuille taimenille on 50 cm.
Odotettavissa on, että vuonna
2017 istutettavat kalat ovat
alamitan ylittäviä kahden,
kolmen kasvukauden jälkeen.
Koutusjärvellä kalastetaan
vuonna 2017 yleiskalastusoikeuksin sekä Metsähallituksen Länsi-Lapin vieheluvalla.
Tulevaisuudessa kalastusjärjestelyt tullaan laatimaan siten,
että järven pyyntiponnistus
ja saalis ovat mitattavissa ja
kalastus järjestettävissä tietoon
pohjautuen kestävästi.
Koutusjärveä kalastaneiden
pyydyskalastajien kanssa on
keskusteltu korvaavan pyydyskalastusveden valikoimista
hoitokohteeksi, jota hoidetaan
pyydyskalastuksen ehdoilla.
Koutusjärvi kuuluu Tengeliön vesistöalueeseen ja laskee
vetensä Koutusjoen kautta
Miekojärven länsirannalle.
Markku Vierelä

Projektipäällikkö
Metsähallitus Eräpalvelut
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Venemaailmassa tapahtuu

Alumiiniveneiden valmistajat yhdistivät voimiaan
Vuodenvaihteessa Yamarin-veneistä tuttu Kesko myi keväällä
Yamarin-veneliiketoimintansa Yamaha Motor Europe N.V.:n
omistamalle tytäryhtiölle Inhan Tehtaat Oy Ab:lle. Yamahan
vapaa-ajan koneiden Suomen edustus siirtyy Konekesko Oy:ltä
Yamaha Motor Europe N.V.:lle.
Kauppa sai vahvistuksen 20.4. Samalla on hyväksytty Yamahan vapaa-ajan koneiden Suomen edustuksen siirto Konekesko
Oy:ltä Yamaha Motor Europe N.V.:lle.
Jatkossa se tarkoittaa meille, että alumiinisia Bustereita valmistava Inhan tehtaat vankistaa asemiaan alumiiniveneiden valmistajana ja myyjänä.

HONDA BF20 TESTIVOITTAJA
Honda sai upean testivoiton
ajankohtaisessa kokoluokassa
eli 20-hevosvoimaisten kattavassa testivertailussa uusimmassa Vene-lehdessä (Vene
2/2016). Mukana olivat käytännössä kaikki tunnetut perämoottorivalmistajat moottorillaan.
Honda nappasi pokaalin
kotiin kaikilla tärkeimmillä
osa-alueilla: suorituskyky, taloudellisuus ja äänitaso – ominaisuuksia ja argumentteja,
joilla on tässä kokoluokassa
käyttäjälle mitä käytännöllisin
merkitys. Hinta asettuu kesän
2017 aikana 3 500–4 400 euron
paikkeille.
Lapin jälleenmyyjät ovat
Rauta ja kone Nippeli Ylitorniolla, Koneliike Korteniemi
Rovaniemellä ja Tatun Tarvike
Torniossa.

UUTUUKSIA VENEMESSUILLA
Yamaha-perämoottoreista esillä ovat muun muassa kauden
2017 uutuudet F100, F25.
Yamaha F100 -perämoottori tarjoaa enemmän tehoa ja
paremman kiihtyvyyden. Yamaha on tehnyt uusimman sukupolven F100-perämoottoristaan entistäkin kevyemmän ja kompaktimman kokoisen. Uusi F100 on myös entistä tehokkaampi
ja vauhdikkaampi.

F25 kalastusveneisiin
Yamahan tarunhohtoinen kaksisylinterinen nelitahtimoottori
F25 on nyt noin 25 prosenttia kevyempi kuin aiemmin ja siis
entistäkin kätevämpi kantaa. Kun avaat uutuusmallin kaasun,
huomaat heti miten tehokkaasti Yamahan innovatiivinen tekniikka toimii. F25-moottorissa on ominaisuuksia kuin suuremmassakin koneessa ja ainutlaatuisen suorituskykyinen tehopaino-suhde. Lisäksi se toimii erittäin taloudellisesti.

UUTUUS SILVERILTÄ
Kotimainen alumiiniveneiden valmistaja Silver esittelee tälle
kaudelle uutuuden Silver Shark BRX.
Pehmeästi kulkeva, jäykkärakenteinen Shark BR-alumiinirunko toimii uuden Shark BRX-mallin perustana vaalien sen
erinomaisia ajo-ominaisuuksia ja ketteryyttä.
BRX-mallissa on täysin alumiinista valmistetut sisälaidat,
säilytystilat, keskitakapenkki sekä klaffipenkit perässä. Lisäksi
kaiteet ovat 30 millimetrin paksuisesta alumiiniputkesta valmistetut. Shark BRX on vene sinulle, joka arvostat helppohoitoisuutta, kestävyyttä ja vaivattomuutta.

räätälöidä omiin tarpeisiin sopivaksi.
Kalastajia yhdeksäntuumainen Raymarine a98 palvelee erinomaisesti kalakaiun myötä. Veneessä on myös Trolling Control
-uistelunopeuden säätö sekä hydrauliohjaus. Veneen hinta tullee
olemaan noin 24 500 euroa ja esimerkiksi Hondan 80 hv moottoripaketilla 34 500 euroa.
Venettä myy Lapissa Koneliike Korteniemi Rovaniemellä.

BUSTER S
– Buster S täydennettynä kalastusvarustuksella on erinomainen
vene erityisesti heittokalastukseen ja vertikaalijigaukseen suojaisilla sisävesillä, varustepaketin tuotekehitykseen osallistunut
kalastusopas Jani Ollikainen kertoo.
Buster S –kalastusvarustepakettiin kuuluvat vapalaatikko,
kalastusistuimella varustettu heittotaso sekä keulamoottoriteline. Kahvaohjattavaan Buster S -malliin on saatavilla lisäksi
vapalaatikon kylkeen asennettava moottorin mittariteline.
Esimerkiksi vapalaatikon voi hankkia myös erikseen. Samat
varusteet sopivat kahvaohjattavan veneen lisäksi myös Buster
S:n sivu- ja keskipulpettiversioihin. Varusteet voidaan myös
irrottaa veneen käyttötarkoituksen muuttuessa.

Heittotasolla mukavuutta ja lisätilaa
Reilunkokoinen heittotaso tarjoaa kalastajille korotetun turkin,
joka parantaa näkyvyyttä ja helpottaa vapakalastusta. Heittotason alla on runsaasti säilytystilaa retkitarvikkeille ja kalastusvarusteille, jolloin tavarat saadaan pois kalastajien tieltä. Säilytystilat avautuvat kahden heittotason takareunaan sijoitetun suuren
kannen kautta.
Heittotason etureunassa on Buster S:n perusvarustukseen
kuuluvan keulalaatikon lisäksi erillinen säilytystila esimerkiksi ankkurille ja lepuuttajille. Heittotasoon kuuluu irrotettava
kalastusistuin.
Heittotason lisäksi kalastajille jää väljää liikkumatilaa myös
veneen turkille.
Keskilinjasta hieman sivuun kiinnittyvä keulasähkömoottoriteline jättää keulakannelle reilusti astinpintaa helpottaen veneeseen nousua laiturilta. Teline sisältää lisäksi knaapille uuden
asennuspaikan telineen ulkopuolella, joka kiinnityspisteen
lisäksi suojaa moottoria.

Kevyt ja kätevä kuljettaa
Uutuusmallissa on kaksi lepotukea (sivulla ja takana),
entistä paremmat kantokahvat ja akuton elektroninen
polttoaineen ruiskutus, ja se on täysin yhteensopiva
Yamahan LAN-järjestelmän ja digitaalimittareiden
kanssa.

HELPPO JA TURVALLINEN
Tämä moottori käynnistyy kylmänäkin yhtä helposti kuin auto,
myös talvivarastoinnin jälkeen. Yamahan oman tarunhohtoisen
PrimeStart™ -automaattirikastustoiminnon ja uuden akuttoman
elektronisen polttoaineen ruiskutuksen ansiosta moottori käynnistyy joka kerta ensi yrittämällä. Yamahan Y-COP-ajonesto tuo
omistajalle mielenrauhaa, ja valinnaisena lisävarusteena on tarjolla uistelunopeuden säätö.
Valinnaisena lisävarusteena moottoriin voi hankkia kookkaan, monitoimisen ohjausvarren.

Tämä mainio lisävaruste tuo kaikki moottorin
hallintaominaisuudet kätevästi kuljettajan ulottuville.
Tavallista suurempi ohjausvarsi tuo lisämukavuutta
ohjaamiseen, käsittelyyn ja hallintaan. Se parantaa
F25-moottorin käytön nautittavuutta entisestään niin
venesatamassa varovasti liikuttaessa kuin moottorin
tuottamalla suurella nopeudella kiidettäessä.
Uutuuden hinta-arvio on noin 5000 euroa.
Yamahaa myy Lapissa Tarvikekeskus Rovaniemellä ja Tatun
Tarvike Torniossa.

Jämäkkä seitsemän hengen venepaketti (pituus 6,15,
leveys 2,17) soveltuu niin yhteysveneeksi kuin kalakaveriksi vetouistelijalle. Moottorisuositukset 80–115 hv.

Huippuluokan perusvarustelu
Tämän päivän trendin mukaisesti veneen perusvarustelukin
on huippuluokkaa. Kuljettaja ja kartanlukija istuvat tukevissa,
kokopehmustetuissa kuppi-istuimissa. Ohjauspulpettien tuulilasi on karkaistua lasia, joten se mahdollistaa myös tuulilasinpyyhinten asennuksen.
Kaksiosainen pulpettien väliovi kuuluu tietenkin uuden
Shark BRX:n vakiovarustuksiin, kuten myös takaosan kaksi
klaffipenkkiä jotka yhdessä kiinteän keskitakapenkin kanssa
muodostavat kokoleveän takapenkin. Keskitakapenkin ja klaffipenkkien istuintyynyt sisältyvät myös pakettihintaan.
Vakiovarusteet eivät toki tähän lopu. Uudessa Shark BRXmallissa on vakiona myös Raymarine a98-karttaplotteri, jossa
on kalakaiku ja NMEA2000-verkko. Näyttö tukee yleisimpiä karttaformaatteja kuten C-Map, Navionics ja Lighthouse.
Lisäksi kosketusnäytölliseen monitoimilaitteeseen ovat sisäänrakennettuna WiFi- ja Bluetooth-toiminnot. Voit siis vaivattomasti päivittää laitteesi sekä saada uusimmat ominaisuudet
nopeasti käyttöösi.
Näyttö keskustelee Honda-perämoottorin kanssa, joten kaikki
tärkeimmät moottoridatat näkyvät reaaliaikaisesti. Näyttö tulkitsee myös Honda ECO-moottoridatan ja kertoo kuljettajalle
taloudellisimman ajotavan. Näyttönäkymä on erittäin helppo

Buster S painaa vain 260 kiloa ja kulkee kevyesti
henkilöauton perässä jarruttomalla trailerilla. Jos
moottoriksi valitsee 20-hevosvoimaisen mallin,
ei venettä tarvitse rekisteröidä. Parhaiten vene
toimii Yamahan uudella 25 tai 30 hevosvoimaisella
moottorilla.
– Buster S on 2–3 hengen kalastusporukalle helposti kuljetettava täsmäase. Pienellä koneella on pieni kulutus ja paketti
on todella käytännöllinen. Haukikaislikoissa ja karikoissa pieni
keulamoottori on kätevä ja helppokäyttöinen, Ollikainen toteaa.
Buster S:stä on saatavilla kolme eri versiota: peräpenkiltä
ajettava moottorin kahvasta ohjattava S, sivupulpetilla varustettu S1 ja keskipulpettiversio Scc.
Kalastusvarustepaketti voidaan jälkiasentaa kaikkiin vuosimallin 2017 Buster S -versioihin. Lapissa Busteria myyn muun
muassa Tarvikekeskus Rovaniemellä.
Buster S: pituus 4,43 m, leveys 1,81 m, henkilöluku 4,
koneteho 20–30 hv.
Suositushinnat (sis. alv) alkaen noin 15 000 euroa
Esimerkkejä lisävarusteista:
• Vapalaatikko (5–6 kpl 8,5-jalkaista vapaa)
590 euroa + asennuskulut
• Heittotaso ja irrotettava kalastusistuin 895 euroa +
asennuskulut
• Keulamoottoriteline 130 euroa + asennuskulut
• Mittariteline moottorin LAN-mittarille 65 euroa +
asennuskulut.
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Tiesitkö että...
• Pellon kunta panostaa
lähiruokaan. Tulevaisuudessa voi olla, että keskuskeittiö tarjoaa koululaisillekin
kotikunnan perunoita, juureksia, metsämarjoja ja Miekojärven kalaa.
• Ammattiopisto Lappia
käynnistää kalastusopaskoulutuksen (vuosikurssi
II) Muoniossa. Käytännön
harjoituspaikkana on muun
muassa Miekojärvi. Teemana järvikalastus: jigi, vetouistelu, seisovat pyydykset,
kalaruuan valmistus ja kalanjalostaminen.
• Miekojärvellä järjestettävä 100 tunnin uistelumaraton järjestetään nyt kolmannen kerran muutaman
vuoden tauon jälkeen.
• Kesäkalakisan 2016 voittaja ja hallitseva kalakunkku
on Veli Koivuranta.
• Miekojärven uitonaikaisten riippupollareiden eli
tiktaalien kohtaloa selvitellään tulevan kesän aikana.
Paikallistoimijana on
Sirkan osakaskunta. Kevään
aikana on koottu tietoa ja
yritetty selvittää tiktaalien
sijaintia. Kesän 2017 aikana
tiktaalit yritetään löytää viistokaikuluotauksella.
• Veneseuran järvipelastus pelasti kesällä 2016 pohjoismyrskyssä irronneen

poijukiinnityksessä olleen
purjeveneen.
• Tengeliönjoen kalastusalue tukee yhteistyössä
Sirkan
Osakaskunnan
kanssa tulevana kesänä
kuljetustuella vähempiarvoisen kalan, kuten pienen
särjen ja kuoreen eli norssin
pyyntiä. Tavoitteena parantaa
muikun elinolosuhteita ravintokilpailua vähentämällä.
• Pellon kehitys teetti
lähiruokaselvityksen. Selvityksen teki Risto S. Saukkoriipi ja totta on, että Pellon
keskuskeittiössä ei juurikaan
ole käytetty pellolaisia raakaaineita. Nyt puhaltavat myönteiset tuulet.
• Tengeliönjoen säännöstelyn kehittämisselvitys on
valmistumassa. Vuonna 2010
Ylitornion kunnan aloitteesta
laaditun selvityksen laatijana
on Lapin ELY -keskus. Selvityksessä annetaan toimenpidesuositukset säännöstelystä
aiheutuvien haittojen vähentämiseksi.
• Tengeliönjoki saa
alkunsa Kolarin ja Pellon
kuntien alueilta useista pienistä joista ja järvistä.
Tengeliönjoen valumaalueen eteläosa sijaitsee Ylitornion kunnan alueella. Tengeliönjoen kokonaispituus on
22 kilometriä. Valuma-alu-

een suurimmat järvet ovat
Raanujärvi, Iso-Vietonen,
Miekojärvi, Iso-Lohijärvi
ja Portimojärvi. Portimojärvestä Tengeliönjoen vedet
laskevat Portimokosken voimalaitoksen kautta Aavasaksan vaaran pohjoispuolitse
Tornionjokeen.
• Miekojärvi sijaitsee napapiirin molemmin
puolin sekä Pellon että Ylitornion kuntien alueella. Se
on pinta-alaltaan 53.3 neliökilometriä ja rantaviivaa on 107
kilometriä. Tutkimuksissa on
todettu, että järven ekologinen tila on hyvä ja se on luokilteltu suuriin humuspitoisiin
järviin. Keskisyvyys on 6,54
metriä. Kokoluokassaan Miekojärvi on Suomen 76. suurin
järvi ja siinä on 17 saarta ja 17
eri kalalajia.
• Miekojärvellä ovat veneja kalasatamat veneenlaskuluiskineen Pessalompolossa
(Ylitornio) ja Sirkkakoskella
(Pello) sekä venesatama ja
veneenlaskuluiska Karhumaan kaava-alueelta (Pello).
Kuntien tekniset toimistot
vastaavat venepaikkojen
vuokrauksesta.
• Valtio omistaa 83 prosenttia Miekojärven vesistä
ja samoin suurimman osan
saarista, jotka kuuluvat myös
rantojensuojeluohjelmaan.

JÄRVIKALALLA ON KOVA KYSYNTÄ – KALASTAJIA KAIVATAAN
Korkealaatuisella järvikalalla on nyt hyvät markkinat. Kuluttajat osaavat vaatia
kestävästi kalastettua, kotimaista järvikalaa, ja ovat myös valmiit maksamaan
hyvästä tuotteesta. Perinteisiä arvokaloja, joilla Lapin ammattikalastajien tili on
pääasiassa tehty, ovat olleet muikku ja siika. Näiden lisäksi kuhan, ahvenen, hauen
ja mateen merkitys on kasvanut viime vuosina.
Järvikalastus tarjoaa nyt hyviä mahdollisuuksia työllistymiseen, joko osa-aikaisena
tai päätoimisena kalastajana. Kalakannat mahdollistavat nykyistä huomattavasti
tehokkaamman, mutta silti kestävän kalastuksen. Miekojärvellä on nyt erinomaiset, laitoshyväksynnän saaneet kalankäsittelytilat, jossa käsitellyn kalan voi myydä
minne hyvänsä. Markkinointi ei tuota ongelmia, ja kalan hinta on hyvä.
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Oli vesi sitten lämmintä tai kylmää, yllättäen veden varaan joutuminen ajaa helposti
paniikkiin. Tärkeintä on koettaa pysyä mahdollisimman rauhallisena ja keskittää energia pelastumiseen.
Vinkkejä vedestä pelastautumiseen:
– Pysy rauhallisena ja huuda apua.
– Jos vene kaatuu, pysy sen luona.
– Yritä kiivetä takaisin veneeseen tai pohjan
päälle.
– Jos kaverisi putoaa veneestä, rauhoita, ota
kättä pidempää avuksi ja pelasta.
Huuda apua, ja kun pääset puhelimeen,
soita numeroon 112.
Kännykkään ladattava Suomi 112 -sovellus paikantaa sijaintisi soittaessasi hätänumeroon. Löytyyhän sovellus jo sinun ja
lähimmäistesi puhelimesta?

Hypotermia
Kun ihmisen ruumiinlämpö laskee alle 35
asteen, puhutaan hypotermiasta. Vesi tunkeutuu vaatteiden läpi hetkessä ihmisen
joutuessa veteen. Vesi jäähdyttää elimistöä
monta kertaa nopeammin kuin yhtä lämmin
ilma.
Kuinka kauan kylmässä vedessä kestää,
riippuu sekä veden lämpötilasta että uhrin
iästä, kunnosta ja ruumiinrakenteesta.

Kylmäsokki
Kun ihminen esimerkiksi putoaa yllättäen
kylmään veteen, laukaisee tämä joukon
vasteita. Elimistö toimii ensimmäisten
sekuntien ajan refleksinomaisesti. Paniikki
ja pakokauhun tunne saavat uhrin ”haukkomaan henkeä”, jolloin hän vetää helposti
vettä keuhkoihinsa.
Liikahengityksen seurauksena veren hiilidioksidipitoisuus laskee, mikä heikentää
tajunnan tasoa.

Hypotermian oireet
Voimakas ihon jäähtyminen on myös tuskallisen kivuliasta. Kun sisäelinten lämpötila
laskee alle 36 asteen, alkaa ilmetä seuraavia
oireita: nälkä, huonovointisuus, puhumattomuus, väsymys, huonotuulisuus, sammalteleva puhe sekä sekavuus.
Kun sisäelinten lämpötila laskee alle 30
asteen, vaipuu suurin osa ihmisistä tajuttomuuteen. Hermojen johtumishäiriöstä seuraa
kuolemaan johtava sydämen kammiovärinä.
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uhriksi.
2. Etsi mukaasi sopiva apuväline kättä
pidemmäksi. Sellaiseksi sopii köysi, riuku,
oksa, airo tai oma takki.
3. Lähesty pelastettavaa vahvan jään suunnasta, konttaa ja ryömi viimeiset metrit. Auttaessasi levitä jalkasi painon tasaamiseksi.
4. Jos auttajia on useampia, voitte muodostaa pelastusketjun.
5. Liikuttele kylmettynyttä erittäin varovaisesti. Hieronta, alkoholi ja nopea lämmittäminen voivat aiheuttaa vaarallisen jälkijäähtymisen.
6. Suojaa vedestä autettu lisäjäähtymiseltä ja
toimita terveyskeskukseen.
7. Jos uhri on tajuton, varmista hapensaanti,
suojaa lisäjäähtymiseltä ja toimita uhri nopeasti sairaalaan. Älä elvytä tajutonta uhria.
Syvästi alilämpöisen painantaelvytys voi
aiheuttaa hengenvaarallisen sydämen kammiovärinän.

Tajuissaan oleva uhri
Tajuissaan oleva uhri voi vaipua tajuttomuuteen ensiavun ja kuljetuksen aikana. Tämän
vuoksi olisi hyvä selvittää tapahtumien
kulku uhrin kanssa.

Tiedoksi lääkärille:
– Arvio hypotermian vaikeudesta (onko
jäähtyminen tapahtunut nopeasti vai hitaasti)
– Sairastaako uhri jotain perustautia
– Onko uhri nauttinut lääkkeitä tai alkoholia.

Jos uhri puhuu, kysy häneltä:
– Onko muita uhreja?
– Onko uhri tietoinen ajasta ja paikasta;
muistaako hän kuinka kauan on ollut kylmässä?
– Onko hän nauttinut lääkkeitä tai alkoholia?
– Sairastaako hän esimmerkiksi hengitys- tai
verenkiertoelinsairauksia tai diabetesta?
– Onko hänellä vilunpuistatuksia?
– Onko hänellä kivuliaita alavatsan kouristuksia?
– Ovatko raajat tunnottomat?

Hypotermisen uhrin auttaminen
Hypotermista uhria on vältettävä hieromasta, sillä verenkierron vilkastuminen voi
aiheuttaa jälkijäähtymisen.
Älä nosta tai kuljeta kainaloista, äläkä
liikuttele rajusti, ettet laukaise tahattomasti
sydämen kammiovärinää. Älä anna alkoholia. Puhu uhrille ja rohkaise häntä!

Kalastusta elinkeinona harkitsevan ei tarvitse pelätä toiminnan aloittamisen
vaatimaa paperisotaa, sillä kalatalouden toimintaryhmä tarjoaa ilmaista apua ja
neuvontaa sekä avustaa yrittäjiä esim. investointitukien hakemisessa. Käytännön
apua ammatinharjoittamiseen järjestyy myös toimintaryhmän rahoittamien
koulutus- ja kehittämishankkeiden avulla. Mikäli olet kiinnostunut kaupallisen
kalastuksen aloittamisesta tai kalanjalostus- tai vesiviljely-yrityksen perustamisesta, ota yhteyttä!

Osaa auttaa kaveria
1. Toimi ripeästi, mutta siten, ettet itse joudu

Pellon kunnan tekninen toimisto palvelee
veneilijöitä ja mökkirakentajia 2017
Rakennusluvat:
Rakennustarkastaja Esa Kassinen p. 040 634
1900, esa.kassinen@pello.fi.
Venesatamat:
Yhteyshenkilö Maarit Lampela p. 040 713
2714, maarit.lampela@pello.fi.
Miekojärven kalasatama, Sirkkakoski
Sirkkakosken venesatama, venepaikka 80
euroa, sis.alv

Hanke on osittain Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tukema.

•

Viisaasti vesillä

Pello, Inari, Sodankylä ja Kemijärvi kuuluvat Euroopan meri- ja kalatalousrahaston
rahoittamaan Lapin kalatalouden toimintaryhmään. Ryhmä edistää alueensa
elinkeinokalataloutta oman kehittämisstrategiansa mukaisesti. Päätavoitteita ovat
• elinkeinon kannattavuuden parantaminen
• elinkeinon jatkuvuuden turvaaminen
• kalavarojen täysimääräinen ja kestävä hyödyntäminen.

Markku Ahonen
hankekoordinaattori,
Lapin kalatalouden toimintaryhmä
markku.ahonen@pll.fi,
040 704 6094

•

Miekojärven kalasataman kalan käsittelyhalli:
Koko vuosi 1488,00 euroa, sis. alv

Enitään kolme kuukautta 744,00 euroa,
sis. alv
Vapakalastajat 3kk/vuosi 372,00 euroa,
sis. alv
Miekojärven Karhumaan venesatama,
venepaikka 52,45 euroa, sis.alv.
Molemmista satamista löytyy sekä kelluvia
että telarantapaikkoja. Vuokraus myös lyhyemmäksi aikaa mahdollinen.
Karhumaan kaava-alueen vesihuolto:
Maarit Lampela, päivystys p. 0400 291 935
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Miekojärven tapahtumakalenteri
Kesäkuu

Heinäkuu

Vko 23 Miekojärvi Uutiset ilmestyy
* infopisteet Pello ja Ylitornio
* veneilyliikkeet Kemi-Tornio,
Rovaniemi
* Miekojärven satamat Sirkkakoski,
Pessalompolo

Ti 18.7.
Suomi100 – 100 h Uistelumaratonin
startti klo 14 Sirkkakosken satamassa.

La 10.6.
Uistelumaratonin palaveri klo 10,
Mäntylaki
* ohjelman sopiminen
Mäntylaen siivoustalkoot klo 12–16
* pirtti, sauna ja pihamaat kuntoon
* eväät ja sauna tarjotaan
Miekojärven VENESEURAN
VUOSIKOKOUS klo 16
Su 11.6.
Veneilykauden avajaiset
Pessalompolon satamassa klo 13
* lipunnosto, musiikkia, veneturval
lisuus –tietoiskuja
* kahvitarjoilu
* Tiirapaasi paikalla (säävaraus)
Pe 23.6.
Veneilijöiden Juhannusliputus
Orhinselänhiekkasärkällä
* Lipun nosto klo 18

Ke-pe 19.–21.7.
Uistelumaraton: vaihdot päivittäin
satamassa klo 7, 14 ja 21
Tuoreen kalan kalamarkkinat
Sirkkakosken satamassa joka päivä
klo 15–18
La 22.7.
Uistelumaraton: vaihdot satamassa
klo 7 ja 12
Napapiirin kuhakunkku Vetouistelukisa klo 12 -19 – Motonet Cup:in
päätösosakilpailu, kisakeskus Sirkkakosken satama.
Rahapalkinnot, arvokkain palkinto
arvotaan osallistujamaksun lunastaneiden kesken.

Su 23.7.
Suomi100 – 100 h Uistelumaratonin
päätöstapahtuma ja kalamarkkinat
Sirkkakosken satamassa klo 15–18.
Veneseuran avoimet onkimestaruuskilpailut klo 16-18
Ilmoittautuminen paikan päällä.
Yksi yhteinen kilpailusarja, osallistumismaksu on 5 €.
Palkintoina on luvassa tavarapalkintoja.

Syyskuu
La 23.9.
Veneseuran uistelumestaruuskisa
klo 12–18 Sirkkakosken satamassa.
Kesäkalakisan päätös –
Kalakunkku 2017-kiertopalkinon luovutus.
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PYREVÄSSÄ su 6.8. klo 16
Suomen lupaavin uusi artisti.
Vuoden mielenkiintoisin tulokas

Elias Kaskinen &
Päivänsankarit
Lämppärinä Mansesteri. Liput 15€
ROHKIHALLISSA pe 11.8. klo 19
Suomi 100 v. Nostalginen matka sanoin
ja sävelin suomalaiseen sielunmaisemaan,
matkanjohtajina kuninkaalliset

Tiina Räsänen
ja Petri Hervanto

Lopuksi tanssia. Liput 15 €

ROHKIHALLISSA SUPERKONSERTTI
la 23.9.2017
2017 grammyvoittaja

Johanna Rusanen
ja tenorien tenori

Jyrki Anttila
14.10. Meän 100 vuotta

Musiikkinäytelmä pellolaisin voimin
Kirsti Hanhirovan siivittämänä.

Tuoreen kalan kalamarkkinat klo
15–18

ROHKIHALLILLA
su 3.12.
Einin

Kuhakunkku uistelukisan punnitus
ja palkintojenjako klo 19 alkaen.

juhlakiertueen huipennus.

Merkitse pyydyksesi oikein

95780 Sirkkakoski
Puh. 0400 299 893

www.moinamajat.net

moinamajat@hotmail.com

metriä vedenpinnan yläpuolelle ulottuvaan lippusalkoon kiinnitettyä vähintään 20 cm korkeaa ja leveää neliön
muotoista lippua.
– Pinnan läheisyyteen asetettu
pyydys (muikkuverkot ja rysät) tulee
varustaa kahdella salkoon kiinnitettävällä lipulla.
– Lippuun on merkittävä pyydyksen asettajan nimi ja puhelinnumero ja
kalastusoikeuden osoittavat kalastuslupamerkit.

MÖKILLE
MIELI?

Lounasbuffet 9,50€
ma-pe klo 11–15
Kammarin listalta myös
maukkaat á la Carte-annokset

Tervetuloa!

Majoitu mukavasti Hotel Kievarissa
Lisätietoja puh. 040 640 2486
Alkkulanraitti 67, 95600 Ylitornio
+358 40 640 2486, +358 16 571 201

Polarväylä

Laatumaa myy ja vuokraa tontit
Miekojärvellä Karhumaan kaava-alueella.
Alue sijaitsee Miekojärven länsirannalla
Sirkkakoski-Pakisjärvi metsäautotien varressa.
Vaikka kaikki tontit eivät ole omarantaisia,
ranta on lähellä ja kaikkien alueen asukkaiden
käytössä.

HOTEL KIEVARI

Vesirakentamista Lapin sisävesillä
vuodesta 2003.

Alueella on satama sekä kaksi venevalkama-aluetta veneen laskua ja pitoa varten.
Pinta-alat alk. 1400 m2. Hinnat alk. 5500 €.
Meillä on paljon kohteita koko Suomessa.
Tutustu tarjontaamme ja valitse omasi!

• veneväylien tarkistustyöt
• veneturvallisuuslaitteiden
kunnostukset
• satamien ja laitureiden huollot
• sukellustyöt
• moottorikelkkareittien kunnostus
Olemme mukana tukemassa
järvipelastustyötä

laatumaa.fi

0400 393 215
0400 228 590

myynti@hotelkievari.fi
myynti@hotelkievari.fi
www.helenankievari.com
www.helenankievari.com

Miekojärven
MoinaMajat

Muistathan, että Miekojärven veneilyreiteillä on veneliikennettä varsinkin
lomakausina merkittävästi. Tällöin on
tietenkin vältettävä pyydyksen heittämistä suoraan veneilyreitille.
Seisovat ja kiinteät kalanpyydykset
(verkot ja rysät) on aina merkittävä
yhdellä tai useammalla lippusalolla
sekä tarvittaessa välikoholla.
Pyydyksen merkitsemiselle asetetut
vaatimukset:
– Pyydysmerkkinä käytetään 1,2
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myynti, huolto
ja varaosat

alk. 2995,Kuvan
koneita
alk.179,-varastossa.
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MEILTÄ KAIKKI
RENGASKOOT
FILLARISTA PILLARIIN.

•

Akkukäyttöisiä
laitteita laaja
valikoima.

alk. 139,alk. 429,alk. 1499,-

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

SEO PELLO ja YLITORNIO palvelevat matkallanne
-pikaruokaravintola

-autovuokraus
myös vakuutusyhtiöiden
sijaisautot

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

Mitsubishi Electric
ILMALÄMPÖPUMPUT
Ä
PY YDOUS!
TAR J

asentaa alueellamme

Sähköasennus

KIVILOMPOLO OY

Retkeilyreitit ja polut
• Pieskänjupukan näköalapolku, 1,6 km
Polku ei ole pitkä, mutta
vaatii kuntoa, sillä se nousee
jyrkkää rinnettä Pieskänjupukan päälle. Kiipeäminen kuitenkin kannattaa, sillä laelta
on mahtava näköala Miekojärvelle. Polulle pääsee sekä

Miekojärven itäpuoliselta
tieltä että rantautumalla Miekojärven rantaan, josta polku
lähtee. Polku on merkitty
maastoon oransseilla maalimerkeillä.
• Miekojärvi–Vietonenpatikkareitti, noin 23 km
Miekojärven ja Vietosen
välissä kulkee puutolpilla ja
valkoisilla maalimerkeillä
merkitty reitti, jolle pääsee
Sompasen luontopolulta tai
Miekojärveltä Orhinselänniemestä tai Mäntylaen pysäköintialueelta. Patikkareitti
kulkee vaaramaisemissa ja
käy muun muassa Raakonvaaran ja Lehtilaen huipulla.
Patikkareitille tulee pituutta
yhteensä noin 23 kilometriä,
mutta siitä voi kulkea myös
lyhyempiä osuuksia.
Nähtävää: Orhinselän
hiekkasärkkä, Raakonvaara.
Palvelut: Orhinselänniemessä kota, laavu ja tulentekopaikat, Raakonlahdessa
laavu ja tulentekopaikka,
Sompasenvaaralla kota ja

Sirkkakoski p. 040-508 9114

anttikivilompolo@hotmail.com, p. 050 302 6482

Tiesitkö Miekojärven
retkeilymahdollisuuksista?
• Kaaraneskosken tieltä eli
Miekojärven metsäautotieltä
Mäntylaen pysäköintialueelta Miekojärven itäpuolella
pääsee Miekojärvi–Vietonen
-patikkareitille, jota pitkin
voi kulkea Raakonvaaraan
ja Orhinselänniemeen tai
Sompasen luontopolulle.
• Miekojärven Vaarasaaren retkeilyreitin kiertämisen voi aloittaa rantautumalla
Mustalahteen tai Hietalahteen.
• Miekojärven länsipuolisen
metsäautotien varrelta pääsee
Pieskänjupukan näköalapolulle. Reitille pääsee myös
Miekojärven rannasta, jonne
voi rantautua veneellä.

Lumityöt • soranajo • pihaturvetukset
• maanmuokkaustyöt jyrsimet
• ruokamultaa

tulentekopaikka.
• Vaarasaaren retkeilypolku,
noin 6 km
Rengasreitti, jota pitkin
voi tutustua saaren luontoon.
Polku on merkitty oransseilla
maalimerkeillä maastoon.
Reitin kiertämisen voi aloittaa
rantautumalla Mustalahteen
tai Hietalahteen, joissa on
myös laavupaikat. Vaarasaaren luonto on vaihtelevasti
metsää ja suota. Polun varrella
on myös pieni Vaaralampi
ja entisöity niittylato. Polun
varren kosteat osuudet on pitkostettu.
Palvelut: Hietalahdessa
ja Mustalahdessa on laavu,

tulentekopaikka, kuivakäymälä ja rantautumislaituri.
Molemmilla laavupaikoilla
on hyvin uimiseen soveltuva
hiekkaranta. Mustalahdessa
on myös lähde.

• Melontareitti Palojärvi–
Aavasaksa kulkee Miekojärven läpi. Melontareitti on
kuvattu Suomen Melontaoppaassa (Rautio, A. & Partanen,
S. J. toim. 2004).
Nähtävää: Alueen tärkeimmät nähtävyydet ovat
saavutettavissa
vesitse.
Orhinselän hiekkasärkkä on
valittu Suomen kauneimmaksi
luonnonhiekkarannaksi (Erälehti).
Palvelut: Miekojärven
rannoilla ja saarissa on useita
rantautumispaikkoja, joissa
on kota tai laavut, tulentekopaikat, kuivakäymälät, puuliiterit.

Vesi- ja melontareitit

Miekojärven
veneilyreitteihin
muutos

Miekojärvi soveltuu hyvin
veneilyyn ja melontaan.
Veneilijöiden kannattaa hankkia Miekojärven veneily- ja
ulkoilukartta. Venereittien
suurin suositeltu kulkusyvyys
on 1,5 metriä. Miekojärvi
soveltuu myös melontaan ja
järveltä voi meloa vaikkapa
Tornionjoelle saakka. Lisäinfoa: www.ylitornio.fi.

Miekojärven pohjoispäässä
sijaitseva A-kummeli on poistettu. Syynä jäiden lähdön
aiheuttamat toistuvat ongelmat kunnossapidossa. Pellon
kunta on hakenut poistamisoikeutta ja Liikenneviraston
väyläyksikkö on myöntänyt
poistamisluvan. Tulevaisuus
näyttää tuleeko poistosta
ongelmia veneilijöille mm.

syksyn sumujen osalta.

Pyöräilyreitit
Valtakunnallisen pyöräilyreitti nro 83 kulkee Miekojärven länsipuolista tietä pitkin ja
se on merkitty Pyöräily GT6
Lappi -kartalle. Reitti on merkitty maastoon ruskeapohjaisin kyltein.
Nähtävää: Pyöräilyreitin
varrella on Pieskänjupukan
näköalapolku, jolle voi poiketa patikoimaan.
Palvelut: Reitin varrella on
majoitus- ja ruokailupalveluja
Sirkkakoskella. Karhumaassa
on kunnan ylläpitämä venesatama laavupaikkoineen.
• Miekojärven itäpuolitse ja
Sompasenvaaran eteläpuolitse
kulkee paikallinen pyöräilyreitti, jonka varrelta lähtee
Sompasen luontopolku.
Palvelut: Majoitus- ja ruokailupalveluja löytyy reitin
varrelta Pessalompolosta ja
Iso-Vietosen eteläpäästä.
• Myös Miekojärven itäpuolelle on merkitty pyöräilyreitti (www.tornionlaakso.
fi) maastoon, vaikka sitä ei ole
merkitty Pyöräily GT6 Lappi
-kartalle.
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HÄTÄ 112
Tilanteita, joissa toinen
veneseurue tarvitsee kiireesti
apua. Kun varautuu vaaratilanteisiin ja säilyttää malttinsa, on vesillä liikkuminen
turvallista itselle ja muille.
Osaatko auttaa vesillä?
Kesken kesäisen veneretken huomaat, että keskellä järveä on ollut
vene jo jonkin aikaa paikoillaan. Joku
veneessä näyttää kovasti tekevän töitä
perämoottorin ääressä.
– Tällaisessa tilanteessa kannattaa
mennä kysäisemään, onko jokin vialla.
Usein kyseessä on tekninen vika, kuten
moottorin toimintahäiriö, jonka takia
on jouduttu ankkuroimaan, Meripelastusseuran koulutuspäällikkö Jaakko
Heikkilä kertoo.
Heikkilä kehottaa kiinnittämään
vesillä huomiota poikkeukselliseen
toimintaan: jos vene kulkee omituisesti
tai on jossain, missä ei kartan mukaan
ole riittävästi vettä, tulisi hälytyskellojen soida.
– Jos kyseessä on hätätilanne,
tulee ensimmäisenä hälyttää lisäapua.
Vesillä tämä on ensisijaisen tärkeää,
sillä avulla menee pidempi aika päästä
paikalle kuin maalla, Heikkilä muistuttaa.
Hätätilanteessa sisävesillä tulee soittaa hätänumeroon 112, merialueella
Meripelastuskeskuksen numeroon
0294 1000. Jos soittaminen ei onnistu,
voi apua hälyttää VHF-radion avulla
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tai muiden keinojen puuttuessa hätäraketeilla.

Ripeä toiminta voi pelastaa
hädästä
Vaaratilanteissa, kuten veneen upotessa tai venepalossa, tulee ihmiset
saada nopeasti turvaan. Jos veteen
on pudonnut henkilö, heitetään hänelle
äkkiä jotain kelluttavaa.
– Jos auttavassa veneessä on useampia henkilöitä, yksi heistä tarkkailee
koko ajan vedessä olijaa ja osoittaa
häntä kohti. Muuten aallokossa voi
helposti hukata pudonneen sijainnin,
Heikkilä neuvoo.
Veneeseen nostaminen voi Heikkilän mukaan olla etenkin korkeissa
purjeveneissä hankalaa. Jos nostossa
ei onnistuta, köydellä aluksessa kiinni
oleva pelastusrengas pitää pudonneen
lähellä ennen lisäavun saapumista.
– Avustavassa veneessä on tärkeää
huolehtia siitä, ettei riskeeraa omaa
miehistöään. Muuten hädässä olevia
on pian yhden sijaan kaksi.
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välittää soittajan koordinaatit hätäkeskukseen hätäpuhelun aikana. Samalla
periaatteella toimii keväällä lanseerattu Trossi-sovellus, joka lähettää
koordinaatit Meripelastuskeskukselle
sinne soitettaessa.

Varaudu yllättäviin
tilanteisiin
Jokaisen veneessä olijan tulisi Heikkilän mukaan tietää, miten vene toimii
ja miten sitä ohjataan. Hätätilanteisiin
voi valmistautua etukäteen kertaamalla
ohjeistuksia ja harjoittelemalla esimerkiksi veteen pudonneen veneeseen
nostamista.
– Erilaisilla pelastusharjoituksilla
saa pientä vipinää veneilypäivään,
Heikkilä tuumaa.
On tärkeää myös ennaltaehkäistä
riskejä. Veneilijän halvin henkivakuutus on pelastusliivit. Kannattaa hankkia niin mukavat pelastusliivit, että
niitä tulee pidettyä päällä aina veneillessä, sillä hätätilanteessa ei yleensä
ole aikaa pelastusliivien pukemiseen.

Seuraa vesillä omaa
sijaintiasi
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Kalastusluvat
Miekojärvelle 2017
Kalastonhoitomaksun voi maksaa:
– osoitteessa Eräluvat.fi
– Metsähallituksen puhelinpalvelun kautta. Maksuton puhelinpalvelu vastaa arkisin kello 8–16 numerossa
020 692 424.
– Metsähallituksen luontokeskuksissa.
– R-kioskeissa. R-kioski perii pienen palvelumaksun
luvan myynnistä.
Kalastonhoitomaksun maksavat kaikki 18–64-vuotiaat,
jotka harjoittavat muuta kalastusta kuin ongintaa, pilkintää
tai silakan litkausta.
Maksun suuruus on 39 euroa vuodelta, 12 euroa viikolta
ja viisi euroa vuorokaudelta.

Miekojärven
virkistyskalastuslupa
2017
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

Oman sijainnin seuraaminen on veneilijälle ensiarvoisen tärkeää. Paremman
puutteessa pelastajia helpottaa tieto
esimerkiksi läheisistä saarista.
– Saman kunnan alueella voi kuitenkin olla jopa kymmeniä samannimisiä
saaria. Vaikka veneissä on nykyään
sijainnin kertovat GPS-plotterit, tulisi
niiden lisäksi veneilijän olla aina selvillä myös paperikarttasijainnista,
Heikkilä muistuttaa.
Kännykkään ladattava 112-sovellus

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.
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

Kodiksi viihtyisä ja turvallinen Vesperkoti
Luonnonkauniilla paikalla sijaitseva Ylitornion Vesperkoti on turvallinen, viihtyisä, omaa toimintakykyä ylläpitävä ja esteetön koti
ikäihmisille. Meillä jokaisella asukkaalla on oma huone ja lisäksi
käytössä viihtyisät yhteiset tilat. Lähiympäristössä on helppo liikkua hoitajan avustamana. Kesäaikaan virkistystä tarjoaa kaunis,
esteetön sisäpiha istutuksineen.

Ammattitaitoinen ja välittävä henkilökuntamme pitää huolta
kotimme asukkaista ympäri vuorokauden. Tarjoamme myös lyhytaikaista asumista sekä vuoro- ja intervallihoitoa. Asukas voi
hakea omalta kunnaltaan palveluseteliä kattamaan osan hoito
maksuista, tai hän voi maksaa hoidosta itse.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!
Jaana Kreivi-Leppänen,
ODL Ylitornion Vesperkoti

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

Puh 0046 927 22050

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 2017
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 ja osakaskunnan muut
vedet 2,50 €/pyydys.
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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Opiskele kalastusoppaaksi
Muoniossa
Koulutuksen aikana opit opastamaan asiakkaita vapaaajan eri kalastusmuodoissa ja kertomaan kalastuspaikoista.
Tavoitteena on myös kalastusmatkailun tuotesuunnittelun
ja markkinoinnin kehittäminen sekä yritystaitojen osaaminen.
Koulutus alkaa 21.8.2017. Hae heti!
Lisätietoja:
toimipaikkapäällikkö Kyllikki Kurki, puh. 050 310 9305
kyllikki.kurki@lappia.fi
www.lappia.fi/aikuiskoulutuskalenteri

KUMPPANINA PARAS

WWW.PIPELIFE.FI

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

HEI ME PORATAAN
• Maalämpökaivot
• Vesikaivot
• Vesikaivojen puhdistukset

Puhdasta lämpöä luonnosta.
Säästä lämmityskuluissa jopa 70 %.

Muista
nnys.
e
h
ä
v
s
otitalou

Hae sinulle sopivin ratkaisu:

www.puhdastulevaisuus.fi
/tuotehaku

k

Maalämpö on
luontoystävällistä
uusiutuvaa energiaa.

FIN 050 592 1909
SWE +46 76 838 1153
juvatec@hotmail.com

Ota yhteyttä ja säästä.
Pyydä tarjous!
Teollisuustie 16
95600 Ylitornio, Finland
www.juvatec.com

•

