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Veneilyn, kesämatkailun ja kalastuksen erikoislehti

Pe llo - Yli tornio
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Miekojärven
Veneseura ry:n
2018
julkaisu 2014
24.
28. vuosikerta
vuosikerta

Napapiirin sankarit

Kuvat Jouko Sirkkala.
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Kommodorin puheenvuoro

K u n ke s ä tu li v iikos
Eino Leinon sanoin ”Lapissa kaikki
kukkii nopeasti”. Se tuli meille konkreettisesti käsiin kun äitienpäiväviikonlopun
molemmin puolin ”heinä–elokuun” helteet sulattivat napapiirin hanget ja jäätkin
tuntuivat sulavan paikalleen lähestulkoon
viikossa.
Meile lappilaisile toukokuu on yleensä
se pitkä kevät, jolloin ehtii moneen asiaan
ennen niin kutsuttujen kesätöiden aloittamista. Siltä se vielä näytti vappuna kun
hanget oli lähestulkoon metriset ja jäätä
50–70 senttiä.
Tornionjoen jäidenlähtö tarkoittaa
meille normaalisti kahta viikkoa aikaa
valmistautua Miekojärven vapautumiseen. Nyt nopea jäidenlähtö Tornionjoelta 8.5. ja poikkeuksellinen helle vapauttivat jäät viikossa, ja 15.5. liikkuivat
Miekojärvellä enää yksittäiset telit.
Veneilijöille ja kalastajille tuli hieman
hengästynyt olo. Laiteltiin veneitä ja
pyydyksiä hirveällä vauhdilla valmiiksi
sesongin alkua varten.
Äitienpäivän lämpöaalto toi mukanaan
napapiirille saakka pääskyset ja hups,
koivunlehdetkin puhkesivat vihertämään.
Nopea kevät toi siis veneilijät vesille reilut
kaksi viikkoa aikaisemmin.
Luminen talvi tiesi myös isohkoja tulvia
ainakin valtavirroilla Tornion- ja Ounas-

sa

joella. Miekojärvellä keskimääräinenkin
tulva tuntui huuhtelevan mökkirannoista
melkoisesti monenmoista. Saimme nostella järven seliltä niin laitureita kuin
tikaspuita. Ja ilmeisesti joillakin mökkirannoilla oli harvennettu metsiä, kun
tulva huuhtoi selkävesille myös oksia ja
pieniä puita.
Itse ajelin muutama vuosi sitten tällaiseen neljän metrin runkoon 20 hevosvoiman lasikuituveneellä. Ehkäpä onnella
oli osuutta ja selvisimme ilman henkilövahinkoja. Ainoastaan moottori repeytyi
veneen kiinnityksestä.
Tuota kokemusta en kuitenkaan suosittele. Eli jos näette vedessä kelluvia ja
sinne kuulumattomia esineitä, kehottaisin
ottamaan ne sieltä ylös oman ja muiden
veneilijöiden turvallisuuden vuoksi.
Tulva tuo myös rannoille paljon
monenlaisia risuja, puita ja muoviroskiakin. Me veneseuralaiset olemme pitäneet
yllä JÄRVILUUTA–tempausta, jolla
haluamme kannustaa veneilijöitä puhdistamaan rantautumisien yhteydessä yhteisiä, upeita hiekkarantoja tulvan sinne
tuomista roskista. Näin teemme hyvää
itsellemme ja muille upeasta luonnosta
nauttiville.
Vielä haluaisin muistuttaa niin veneilijöitä ja muita retkeilijöitä tärkeästä

asiasta. Näyttää siltä, että Miekojärven
upeat virkistysrakenteet saarissa ja rannoilla siirtyvät luonnonsuojelualueiden
sisälle, mutta jäävät käyttöömme toistaiseksi.
Metsähallituksen Luontopalvelut huoltaa ja hoitaa edelleen näitä rakenteita ja
varmistaa, että meillä retkeilijöillä on
muun muassa valmiit kuivat puut tulentekopaikoilla.
Pieni vaiva, mutta tärkeä asia on,
että joka kerta kun vierailet laavulla tai
kodalla, muistat merkitä vieraskirjaan
nimesi ja huomiosi. Vain näillä asioilla
voimme perustella muun muassa Metsähallitukselle että rakenteet, laavut, pitkokset tai vaikkapa puuhuolto säilyvät
tulevaisuudessakin.
Myös suosituimmilla rantautumispaikoilla olevat kuntien ylläpitämät rantautumislaiturit ovat tärkeitä miekojärveläisille luontoihmisille ja veneilijöille.
Pistä siis nimesi vieraskirjaan ja äänestät
näiden asioiden tärkeyden puolesta.
Tässä lehdessä mainostavat yritykset
ovat mukana turvaamassa veneturvallisuutta ja pelastusalus Tiirapaasin liikkumista Miekojärvellä. Kiitos tuesta ja Miekojärven Veneseura,
järvipelastus
mukana olosta!
Pidäthän liivit päällä veneessä. Hyvää
Jukka Sirkkala
kommodori
ja turvallista veneilykesää!

Miekojärven Sirkkakosken
kalasatamahallin investoinnit
päätökseen
Syksyllä 2016 valmistunut
kalasatamahallin perusremontti koneineen ja laitteineen sai viimeistelyn, kun
tilat myös laitoshyväksyttiin
kesällä 2017.
Investoinnin toinen osa,
52 neliöin pyydysvarasto
(uudisrakennus) nousi satamarakennuksen kylkeen loppukesästä 2017.
Pyydysvarasto mahdollistaa pyydyksien ja välineistön
kunnollisen säilyttämisen,
kuivaamiseen ja tila toimii
myös mainiosti pyydyksien
valoisana korjuutilana.
Miekojärvellä toimivat
1. ja 2. lluokan kaupalliset
kalastajat ovat ottaneet tilat
käyttöön ja todenneet niiden
arvon jo menneen talvikalastuskauden aikana.

Miekojärvi Resort investoi
Miekojärven pohjoispäässä
Sirkkakosken satamassa
sijaitsevan vierastalon isännät jatkavat yrityksensä
kehittämistä.
Kevään 2018 aikana on
laitettu sisäremontin yhteydessä uutta väriä pintaan
ja uudistettu kokoustekniikkaa.
– Seuraavaksi uudistamme sauna- ja pesutilat,
viestittävät yrittäjät Jari
Kuosmanen ja Veli Lallukka.
Syksyn 2017 aikana
muun muassa Muonion
kalastusopaskoulutuksen
järvikalastusosio pidettiin
Miekojärvellä ja teoriaosuudet toteutettiin vierastalon
isossa pirtissä.
Tuoreen kalan valmistusta harjoiteltiin ammattikalastajien johdolla vierastalon pihassa olevalla upealla kelokodalla.
Yrityksellä on ollut
mukavan vilkas kevätsesonki. Huhtikuun loppupuolen vieraana ja pilkkimässä Miekojärvellä oli

muun muassa olympiavoittaja Toni Nieminen perheineen.
Jari vinkkaa, että jatkoakin investoinneille on

tulossa. Tavoitteenamme on
kehittää ja parantaa terassialueita. Suunnitelmat on
olemassa terassien kattamiseen ja lasittamiseen.

Toni Nieminen perheineen Miekojärvellä.
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Meri- ja Järvipelastajat aktiivisina
Meripelastusseuran vapaaehtoiset auttoivat vesillämme viime vuonna
yhteensä 3021 ihmistä.
Kaikkiaan vapaaehtoismiehistöt suorittivat 1474 eriasteista pelastus- ja avunantotehtävää.
Kiireelliseen pelastustehtävään lähdettiin 116 kertaa
ja näissä tehtävissä 27
ihmistä pelastettiin todennäköiseltä menehtymiseltä.
Etsintöjä sekä sairaankuljetus- ja ensivastetehtäviä
suoritettiin yhteensä 153.
Loput olivat vaativuudeltaan eriasteisia avunanto- ja
vahingontorjuntatehtäviä.
Trossi-jäsenpalvelutehtäviä
kertyi 326.
Lisäksi meripelastusyhdistykset hoitivat yhteensä
lähes 500 turvavene-, valistus- ja esittelytehtävää
erilaisissa tapahtumissa
ympäri maata.
Avun tarpeessa vesillä on
useimmiten alle 15-metrinen moottorivoimalla kulkeva huvivene. Näin myös
viime vuonna. Useimmissa
tapauksissa veneilijä joutui
pulaan teknisen vian tai

aluksen huollon laiminlyönnin vuoksi (722 tapahtumaa). 215 tapauksessa
syynä oli merimiestaidollinen virhe.
Meripelastusseuran vilkkain toiminta-alue oli Suomenlahti, missä suoritettiin
viime vuonna lähes kolmannes koko maan tehtävistä.
Päijänteen ja Kokemäenjoen vesistön pelastusalukset hoitivat 26 prosenttia
tehtävistä. Vuoksen vesistön
alueella tehtäviä kertyi 18 ja
Saaristomerellä 16 prosenttia kokonaismäärästä.
Pohjanlahden ja PohjoisSuomen alueiden yhteenlaskettu osuus oli 10 prosenttia. Yksittäisistä paikallisyhdistyksistä eniten
suoritteita oli Helsingin
Meripelastusyhdistyksellä
(126 kpl).

veneen pelastusoperaatioon,
veneen hinauksiin (moottorihäiriöitä). Turvaamis -ja
avustamistehtäviä on joka
kesä.
Toimimme aktiivisesti
Pello-Ylitornion Vapepatoiminnassa. Veneseuran
tukikohta Mäntylaki tarjoaa loistavat koulutus- ja
virkistäytymistilat rantasaunoineen.
Pelastusvene Tiirapaasi
saa alkavalle kaudelle uuden
karttaplotterin ja kaksi
uutta pintapelastuspukua
(nyt niitä yhteensä neljä
kappaletta).

HÄTÄTILANTEESSA
SOITA AINA
HÄTÄNUMEROON 112
Aluehälytyskeskus hälyttää
Miekojärven vapaaehtoiset
järvipelastajat tekstiviesteillä.

Tule mukaan!
Meripelastusseuran jäsenyhdistykset hakevat pelastusalustensa miehistöihin
uusia, innokkaita ihmisiä.
Tule mukaan ja aloita elämäsi paras harrastus!

Vapaaehtoinen meripelastustoiminta vaatii sitoutumista, mutta antaa paljon.
Kanssaihmisten auttaminen, mahdollisuus päästä
vesille ilman omaa venettä
sekä monipuolinen pelastusja merenkulkukoulutus ovat
paketti, jota mikään muu
harrastus ei tarjoa.
Emme edellytä veneilykokemusta tai muuta erityisosaamista. Halu auttaa, into
oppia uutta ja mahdollisuus
sitoutua aikaa vievään harrastukseen riittävät.
Lisäksi
edellytämme
hyvää peruskuntoa, uima-

Tilanne Miekojärvellä
Miekojärven Veneseuran
järvipelastajat ja pelastusvene Tiirapaasi ovat kahden
edellisen kauden aikana
osallistuneet muun muassa
näihin avustustehtäviin:
hukkuneen etsintään, purje-

Vapaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa)
Vapepa on 52 järjestön
muodostama laaja auttajien
verkosto. Vapaehtoiset ovat
mukana hälyytysryhmissä,
jotka viranomaiset voivat
hälyttää erilaisiin auttamistehtäviin.
Vapepalaisten toivotaan
rekisteröitymään niin sanottuun OHTO-kantaan, josta
hälyttäjä voi poimia viranomaisen pyytämän ryhmän,
esimerkiksi Koirakon, tai
melojia ja hälyttää valmiuteen eri ryhmiä.
Toki HÄTI-vihko on vielä

taitoa ja näön tarkkuutta
0,5 silmälaseilla ja 0,1 ilman.
Mukana on sekä miehiä
että naisia, ja ammattialoja
edustettuina sairaanhoitajasta kirjanpitäjään ja palomiehestä kosmetologiin.
Hälytysmiehistöissä toimivilta edellytetään vähintään 18 vuoden ikää, mutta
jo 16-vuotiaana voi päästä
pelastusalukselle harjoittelijaksi.
Jos kiinnostuit, tervetuloa
mukaan järvipelastustoimintaan Pello-Ylitornion
Miekojärvelle!

käyttökelpoinen ja varmaan
säilyy jatkossakin. OHTOn
kautta hälyttäjä voi myös
seurata, montako hälytettävää pääsee heti ja ketkä
myöhemmin ja pystyy lähettämään viestiä hälytykseen
ilmoittautuneille.
Länsi-Lapissa Nuuskakairassa järjestetään yhteisiä koulutuksia ja harjoituksia muutaman kerran vuodessa. Veneseuran tukikohta
Miekojärven Mäntylaessa
on varsin otollinen paikka
pienryhmien koulutukseen

ja harjoituksiin.
Poliisi järjestää Lapin
alueella kolme harjoitusta
vuosittain ja teemat vaihtuvat. Tämän vuoden teema
on partio, kolmen henkilön
muodostama ryhmä, jota
on helppo johtaa ja on tehtävässä tehokas ja helppo
liikutella.
Vapepa-koulutuksia tullaan järjestämään kysynnän mukaan. Koulutus on
ilmaista ja Annikin sanontaa käyttäen ”Pientä purtavaa tarjotaan”.

Napapiirin
kalaa ja
kalastuselämyksiä
suoraan
kalastajalta.
www.lapinvillikala.fi

Jouko Sirkkala

Ottakaa
ro h ke a s t i
yhteyttä, sillä kaikkien tietoja ja taitoja tarvitaan auttamistilanteissa.
Lisätietoja toiminnasta
saa valmiuspäälliköltä, alueesi aktiiveilta ja osoiteesta
www.vapepa.fi > Lappi

p. 040 766 5399

Pentti ”Paukku” Parkkila

Miekojärven veneseuran
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 virkistys- ja koulutuskeskuksen vuokraus,
seuran sihteeri, taloudenhoitaja: Seppo Joona
seppo.joona@pp.inet.fi, p. 0400 179 024
Veneseura, järvipelastus:
kommodori Jukka Sirkkala, jukka_sirkkala@msn.com,
p. 0400 228 590
Järvipelastus, avustustehtävät: Tiirapaasin päällikkö
ilkka.koskela@pello.fi, p. 0400 393 215
Hallituksen jäsen Markku Sirkka,
markku.sirkka@pp.inet.fi, p. 044 561 5398

Tervetuloa!
Keittolounas ma-pe,
ruoka-annoksia!
P. 016 578 301 • Avoinna ma-pe 7–20, la 8–20, su 10–20
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Kalastusopasoppilaat koulutuksessa
Miekojärvellä
Ammattiopisto Lappian
kalastusopaskoulutuksen
toisen vuosikurssin oppilaat tutustuivat järvikalastukseen Miekojärvellä 25.–
28.9.2017.
Koulutuksen aiheina
olivat tutustuminen kaupalliseen kalastukseen, kalankäsittely alukselta aina valmiiseen tuotteeseen, kalasta
ruuaksi eräolosuhteissa sekä
vapakalastusta alukselta
järviolosuhteissa.
Sirkkakosken virtavedessä saatiin myös tutustua
hieman rannalta suoritettavaan jokikalastukseen. Opetuksesta vastasivat Jouko
Sirkkala Lapin Villikalasta,
Rauno Virta Elämysvirrasta
sekä Jukka Sirkkala JK-tuotannosta.
Kalankäsittelyn opetus
suoritettiin Miekojärven
kalasatamassa, jossa on
uudet hienot elintarvikeasetusten mukaiset laitostilat.
Majoitus ja teoriaopetus olivat samassa pihapiirissä sijaitsevan Miekojärvi
Resortin lämminhenkisissä
tiloissa, joissa on myös
monipuolinen tekniikka
opetuksen apuvälineiksi.
Resortin keittiössä esivalmistettiin eräruokailuun
ainekset ja herkut valmistettiin pihan kodan nuotiolla.
Oppilaita oli kaikkiaan
12 ja eri puolilta Suomea.
Tämän ansiosta saatiin
hienoja keskusteluita ja
näkökulmia kalastuksesta.
Kaikki olivat vapaa-ajallaan
kalastusta vahvasti harrastaneet.
Oppilaat jaettiin kolmeen
ryhmään, jolloin varmistettiin intensiivisempi koulutus päivän aiheeseen. Tämä
myös mahdollisti monen
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Jukka ja Jouko Sirkkala
oppilaiden kanssa
nuottasaalis rannalla.
Kuva Rauno Virta.

Frittimuikkua lisukkeineen valmistettu Miekojarvi Resortin
kodassa. Kuva Jouko Sirkkala.

Jouko Sirkkala opettaa muikun perkausta ja mädin keräystä. Pöydän äärellä vasemmalta
Juho Oksanen, Kaitsu Vogt ja Olavi Hartikainen. Kuva Rauno Virta.

Kristiina Korhonen kuhan fileointia oppimassa. Kuva Jouko Sirkkala.
eri aihealueen läpiviemisen kolmen vuorokauden
aikana.
Myöhäinen syksyn ajankohta ja kylmenevä vesi
toivat hieman haastetta
vapakalastukselle, koska
Miekojärven taimen on
todella harvalukuinen.

Tengeliönjoen Portimokoskelle odotetaan tulevaisuudessa rakennettavaksi
toimiva kalatieratkaisu,
jotta vaelluskalat, kuten
taimen, saadaan nousemaan
ja lisääntymään luontaisesti
Miekojärven yläpuolisille
kunnostetuille jokialueille.

Maailman pohjoisin luonnossa lisääntyvä kuha on
vapakalastuksen saaliina
parhaimmillaan lähinnä
lämpimien vesien aikana.
Muita hyviä lajeja vapakalastukseen ovat hauki ja
ahven.
Viileä syysvesi mahdol-

listi toisaalta hyvät seisovien
pyydysten saaliit ja näin
saatiin hyvin myös kuhaa,
ahventa ja haukea sekä
madetta kalan käsittelyyn.
Kalastusmuotoina olivat
verkko, rysä ja katiska.
Jokainen oppilas pääsi treenaamaan näiden kaikkien
kalojen fileointia ja tulokset
olivat vähintäänkin tyydyttävät päivän harjoittelun
jälkeen.
Kalan käsittelyn jälkeen
jokainen ryhmä valmisti
omana päivänään alusta
alkaen kalasta ruokaa koko
porukalle kodassa nuotiolla.
Herkuttelujen kohteena
olivat parmesaanikuha,
haukipihvit ja frittimuikku
lisukkeineen. Näin saatiin
kokonaiskuva kalastusmatkailun eri kohokohdista
kalan pyytämisestä aina
ruokapöytään saakka.
Viimeisenä iltana ohjelmassa oli perinteinen rantanuotanveto. Hieman oltiin
jännityksessä, kun koko
kesän saaliit siihen mennessä olivat olleet yhteensä
vain muutamia kymmeniä
kiloja. Lämmin syksy oli
pitänyt muikut syvänteissä

eikä rantanuotalla oltu
päästy niihin käsiksi.
Hieno nuottailma saatiin suunnitellulle illalle,
ja muikkukin lähti parahiksi rannoille liikkumaan.
Saaliiksi saatiin 75 kiloa
puhdasta muikkua, mikä
mahdollisti viimeisen aamupäivän ohjelman eli muikun
perkauksen opettelun sekä
mädin erottelun.
Mädin käsittelyyn saatiin käyttöön Miekojärven
vanhimman kalastajan
Erkki Sirkkalan (80v) opit.
Samalla oppilaat saivat
kuulla tarinoita kaupallisesta kalastuksesta aina
1950-luvulta lähtien. Kosketus historiaan luo mahdollisuuden uuden luomiseen.
L o p p u ke s k u s t e l u i s s a
kaikki olivat tyytyväisiä niin
opetustilojen huippuolosuhteisiin kuin opetukseen.
Tulevien koulutusten
kehittämiselle saatiin myös
hyviä ajatuksia aktiivisilta
oppilailta. Olimme kiitollisia
säänhaltijalle. Erityismaininnan saivat Miekojärven
herkulliset kalat napapiirin
upeassa maisemassa.
Jouko Sirkkala
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Uiton aikaiset tiktaalit paikallistettu
Miekojärvellä
Kesällä 2017 Miekojärvellä
palattiin vielä uitonaikaisiin
töihin.
Vuosikymmenien aikana
1950-luvulla rakennettu
20 kilometrin tiktaalilinja
Sirkkakoskelta Pessalompoloon on ollut enemmän
tai vähemmän kalastajien
kiusana, kun näihin tiktaaleihin eli riippupollareihin
on tartutettu niin verkkoja
kuin nuottiakin.
Virallisesti nämä tiktaalit poistettiin 1970-luvulla,
mutta syystä tai toisesta
poistotyö jäi puutteelliseksi.
Sirkan Osakaskunta ja sen
esimies Ilkka Koskela teki
arvokkaan työn ja esiin
haettiin kaikki historia- ja
karttatieto sekä haastateltiin
uitossa olleita paikallisia.
Näiden pohjalta Osakaskunta teki 2016 Ely-keskukselle hanke-esityksen, jotta
tuo tiktaalilinja tutkittaisiin
ja varmistettaisiin mahdollisten tiktaalien olemassaolo.
Hankkeeseen myönnettiin
rahoitus, joka edellytti tekijöiltä 20 prosentin omavastuuosuuteen sitoutumista.
Käytännön työn kesän ja
syksyn 2017 aikana suorittivat Polar Väylä ja ammattikalastajat.
Työssä käytettiin uutta
tekniikkaa niin kutsuttua
viistokaikuluotausta ja työ
tiktaalilinjalla varmistettiin
myös 100 metrin pituisella
pohjanaaralla ja GPS-seurannalla.
Työ toi tuloksia ja Sirkkakoski–Kaaranes–Letonkari–Selkäkari–Pessalompolo-linjalta paikallistettiin

muutama riippapollari eli
tiktaali.
Osittain tuo tiktaalilinja ja veneväylä kulkevat
samoja linjauksia, joten
löydökset olivat veneturvallisuudenkin vuoksi erittäin
tärkeitä.
Hämmästyttävää on, että
1950-luvulla painoilla ankkuroidut pollarit kelluvat
yhä edelleen. Esimerkiksi
Letonkarin ja Orhinselän
välisellä alueella on vielä
kaksi noin 7–8 m syvyydessä
ja vain noin 1,30 metriä pin-

nasta kelluvaa pollaria.
Veneväylillä olevat tiktaalit on nyt turvamerkitty
ruskeilla, kelluvilla erikoisviitoilla ja tiktaaleille on
merkityt GPS-pisteet.
Ely-keskus on alustavasti luvannut projektille
jatkoa. Hankkeella voidaan
hakea rahoitusta tiktaalien
poistolle. Rahoitusta haetaan syksyn 2018 aikana ja
mikäli rahoitus saadaan,
niin pääosin sukellustyönä
tapahtuva poisto tulisi kysymykseen kesä 2019 aikana.

Tiktaali löydetty. Isompien tiktaalien ympärysmitta oli suuri, edes sukeltajan kädet eivät
yltäneet rungon ympäri.

Teollisuustie 5–7 • 96300 Rovaniemi

– aina
ensin
meille –
Tiirapaasi ja järvipelastajat avustivat tiktaalin varoitusmerkkien asennuksissa sukeltajaa.
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Jalkahoitola

Katriina Juvani
Utsuntie 11, 95600 Ylitornio

p. 040 747 8630
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Avoinn
sopimu a
kse
mukaan n
.

Lähihoitaja ja jalkojenhoidon at.

Alkkulanraitti 62, 95600 Ylitornio

0400-704 952/Ilkka
040-777 8621/Tarja
aavasaksansahko.fi
myynti@aavasaksansahko.fi

ElinaS Détendre
Koulutettu hieroja,
urheiluhieroja
hermoratahieroja.

Ajanvaraukset 0400 946 996

Väylänvarrentie 14 as 3, 95700 PELLO
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Vaarasaaren ulkoilureitin
linnusto
Vaarasaaren ja koko Miekojärven linnusto on melko
monipuolinen. Järvellä
veneillessä todennäköisesti
havaitset kalastajien veneiden perässä helppoa ruokaa
hakemaan tottuneet lokit,
isomman harmaalokin sekä
tämän pikkuveljen kalalokin.
Kivikkoisten pikkusaarten, esimerkiksi Tirrosaaren,
kivillä tai sen yllä kaartelemassa voit tavata pikkulokki- sekä naurulokkiyhdyskuntia. Samoissa biotoopeissa viihtyy myös kalatiira,
jonka pesien ja poikasten
suojeluhyökkäykset voivat
viedä lippalakinkin päästä.
Lisäksi voi nähdä taivaalla
kiertelevän ja kaloja tähystävän sääksen.
Vesilinnuista mainittakoon telkkä ja sinisorsa sekä
kalaparvien perässä sukeltelevat isokoskelot. Kauniina
tyvenenä iltana voit todella
kauas myös kuulla kuikan
kailotuksen.
Vaarasaareen rantautuessa voit nähdä rantakivillä
keikuttelevan västäräkin

sekä kahlaajista rantasipin
tai omaa nimeään huutelevan liron.
Alkukesällä lintujen laulu
raikaa kun ne valtaavat
reviireitä ja yrittävät löytää
itselleen puolisoita suvun
jatkamiseen. Varmimmin
havaitset maamme kaksi
yleisintä lintulajia, pieni
vaatimattoman oloisen ja
piilottelevan pajulinnun
sekä monesti näkyvästi
esillä olevan ja äänekkään
peipon.
Luontopolun märemmillä
ja pensaikkoisilla osuuksilla
voit törmätä nykyään harvemmin tavattuun riekkopoikueeseen, nimeään laulavaan tiltalttiin, keltavästäräkkiin sekä säikäyttävän
läheltä lentoon hyppääviin
lehtokurppaan tai taivaanvuoheen. Myös näissä pensaikoissa voit kuulla lehtokertun ja jopa vähälukuisen
pikkusirkun.
Kuivemmilla osuuksilla
vastaan voi ylväänä tepastella metso sekä rastaista
ainakin räkätti-, laulu- ja
punakylkirastas. Myös

kulorastas viihtyy rauhallisissa kairoissa poissa kylien
vilskeestä.
Tiaislajeja voit havaita
ainakin tali-, hömö-, ja
sinitiaisen. Mäntykankailla
voit tavata kauniin kirjavan
leppälinnun taistelemassa
pesäkolostaan kirjosiepon
kanssa. Myös suurin tikkamme palokärki kuuluu
saaren vakioasukkaisiin,
kuten myös käpytikka.
Sinulla on mahdollisuus
nähdä myös pohjantikka
parkkaamassa toukan toivossa puunkylkiä.
Petolinnuista saaressa voit
tavata jäniksiä ja lintuja saalistelevan kanahaukan sekä
taivaalla kaartelevan maakotkan. Myös merikotkan
havaitseminen on mahdollinen. Sen on jopa uumoiltu
pesivän jossain Miekojärven
ympäristössä.
Lisäksi pienemmistä petolinnuista voit nähdä varpushaukan tai jopa sudenkorentoja pyydystelevän
nuolihaukan, jonka tiedetään pesineen Miekojärven
ympäristössä.

Vaaralammella voit nähdä
syrjäisissä metsälammissa
pesivän kaakkurin ja polun
varrelta voi hypätä lentoon
metsäviklo. Kuusikoissa voit
törmätä pienimpään kanalintuumme pyyhyn, pikkulinnuista punatulkkuun sekä
viherpeippoon. On myös
mahdollista nähdä puunrunkoja käppäävä pieni
puukiipijä sekä Euroopan
pienin lintu, hyvin korkeaääninen hippiäinen.
Laavuilla evästaukoa
pitäessä paikalle voi saapua
kesy ja utelias kuukkeli,
joka voi hakea leivänmuruja
jopa retkeilijän kädestä.
Lisäksi on myös mahdollista että johonkin laavun tai
puuvajan kätköön on pesän
rakentanut harmaasieppo.
Ympäristöä tarkkailemalla
voit havaita myös useita
muita lajeja.
Ps. Muistathan, että pesimäaikana kaikki linnut sekä
niiden pesät ovat rauhoitettuja, joten annathan linnuille pesimärauhan.
Sirkan lintumies
Markku Sirkka

Kimmo Juvani
+358 400 693 143

KODINKONE- JA
TV-HUOLTO
TIMO LAKKAPÄÄ

Puh. 0400 935 967

Jakohihnatyöt • alusta- ja jarrutyöt
• ilmastointihuollot ja lämmitinasennukset • testerit Bosch, Launch,
Webasto ja Eberspächer

Miekojärven Resort

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

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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Vastuullista kaupallista
kalastusta Miekojärvellä
Lyhyet toimitusketjut ja
laadukas ammattimainen
toiminta takaavat kalan
laadun, turvallisuuden ja
jäljitettävyyden niin paikallisille asiakkaille kuin matkailijoillekin.
Lapissa tärkeää matkailualan ja paikallisen kaupallisen kalastuksen välistä
yhteyttä on edistetty EU:n
maaseuturahaston rahoittamassa ja Lapin amk:n
toteuttamassa Lappilaisia
makuelämyksiä matkailijoille – lähiruokaa lautaselle
-hankkeessa, jonka julkaisu
löytyy Lapin amk:n nettisivuilta (www.lapinamk.fi)
julkaisuista.
Paikallisten tuotteiden
lisääntyvä kysyntä on huomioitu myös Lapin keväällä
2017 julkistetussa elintarvikeohjalmassa.
Ohjelman yhdeksi painopistetuotteeksi on valittu
sisävesikala. Julkinen tuki
ja hankkeet voivat kuitenkin parhaimmillaankin vain
tukea yritystoimintaa. Ilman
kaupallisia kalastajia ei ole
kaupallista kalataloutta
eikä merkittävän uusiutuvan
luonnonvaran hyödyntämistä.
Kalastajan pyyntitapojen
ja toiminnan vastuullisuuden sekä kalan jäljitettävyyden merkitys jopa kalastajatasolle lisääntyy jatkossa.
Brändinä Miekojärven
kuha tunnetaan jo maakunnan ulkopuolellakin. Alueellisena heikkoutena on ollut
kuitenkin paikallisen jalostuksen vähäisyys.

Jalostusaste nousuun
Kaupallisesti pyydettävät
sisävesikalakannat ovat
Lapissakin edelleen pääsääntöisesti alikalastettuja.
Alueella on tehty useita
alueellisia ja paikallisia toimenpiteitä, jotka lisäävät

ja kehittävät kalan pyyntiä,
hyödyntämistä ja jatkojalostusta.
Miekojärvellä on viime
vuosien aikana sijoitettu
Sirkkakosken kalasataman
uudistamiseen. Tiloille on
haettu ja saatu laitoshyväksyntä. Nyt tiloja täydennetään muun muassa pyydysten ja tarvikkeiden säilytykseen soveltuvien tilojen
lisärakentamisella.
Uudistetut tilat parantavat kaupallisen kalastuksen
edellytyksiä Miekojärven
ohella myös muilla Tengeliön vesistöalueen suurilla
järvillä, Vietosella ja Raanujärvellä.
Kalastajat ovat osallistuneet Lapin kalatalouden toimintaryhmän (EMKR-tuki)
osittain rahoittamaan ja
ProAgria Lapin/Lapin kalatalouskeskuksen ja Pellon
Kehityksen yhteistyönä järjestämään kalan hygienisen
ja säännöstenmukaiseen
käsittelyn koulutukseen.
Nyt toimintaa kehitetään
systemaattisesti niin, että
kalan jalostusastetta voidaan edelleen lisätä ja tätä
kautta myös parantaa paikallisen kaupallisen kalastuksen kannattavuutta.

YLIRANTA
Pellontie 131, 95700 Pello
Avoinna: ma-la 8–21, su 11–21
Kunnantie 3, 95700 Pello
Avoinna: ma-pe 7–21, la, 8–21, su 9–21

Kevään 2018 aikana
kalastajille järjestetään
muunn muassa jatkojalostuskoulutusta.

Sivuvirrat
hyötykäyttöön
Kuten muuallakin sisävesillä, myös Miekojärvellä
oman haasteensa on muodostanut jalostuksessa syntyvien sivuvirtojen ja sivusaaliina tulevan vajaakäytetyn kalan hyödyntäminen.
Kunnallisella tasolla,
myös Pellossa, on jo tehty
käytännön päätöksiä, jotka
vaikuttavat suoraan kalastukseen ja kalan kysyntään.
Miekojärvellä on aloitettu
vajaakäytetystä kalasta
tehdyn kalamassan toimitusyhteistyö kalastajilta Pellon
kunnan keskuskeittiölle.
Näin voidaan korvata
tuontikalaa puhtaalla paikallisella raaka-aineella ja
tehostaa paikallisen kalan
käyttöä. Merkittävä asia paikallisen kalan lisääntyvässä
tarjonnassa kouluissa on
uuden sukupolven tutustuttaminen paikalliseen kalaan
tuontikalan asemasta. Tämä
lisää osaltaan myös virkistyskalastuksen houkuttelevuutta harrastuksena.
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TRAKTORI- JA KAIVINKONETYÖT
• kaivuu, maansiirto ja lumityöt•

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

Sirkkakoskella toimivat
kalastajat ovat omalta osaltaan olleet myös mukana
Lapin amk:n koordinoimassa ja SITRAn kestävien ruokajärjestelmien
kehittämisohjelmasta (sitra.
fi/hankkeet/alueellinenkestävä-ruokajärjestelmä)
rahoittamassa Biojätteestä
raaka-aineeksi – kala- ja
porotalous osaksi kiertotaloutta -hankkeessa.
Voidaan hyvin todeta,
että Miekojärven kaupalliset
kalastajat ovat mukana kiertotalouden uuden tulemisen
ensimmäisessä aallossa.

Kuhaa verkosta.

•

Hyvä kehitys
turvattava
Tällä hetkellä Lapin sisävesien kalatalous on voimakkaassa myötätuulessa.
Vaajaakäytetyn
kalan
menekki on lisääntynyt kuntien aktiivisen toiminnan
myötä.
Pullonkaulana on jo
kalan saatavuus; kalastajia
ja kalanjalostajia tarvitaan
Lappiin lisää. Perustan
kannattavalle kaupalliselle
kalastukselle luo kuitenkin
kuluttaja. Siksi niin paikallisten asukkaiden, kesäasukkaiden kuin lyhyemmän
ajan Miekojärven luonnosta
nauttivienkin kannattaa
suosia paikallista kalaa.
Miekojärven kaupallisten
kalastajien tarjoama kala ja
kalajalosteet ovat vastuullisesti pyydettyjä, tuoreita ja
turvallisia, ammattitaidolla
käsiteltyjä sekä ennenkaikkea maukkaita.
Tervetuloa nauttimaan
Miekojärvestä kaikilla aisteilla – myös aitojen makujen kautta

Aavasaksan
Taksiasema
Puh. 01005134
24 h päivystys
myynti: merja.aavasaksantaksiasema@gmail.com

+3581005134
www.aavasaksantaksiasema.fi

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

Vihreä Pysäkki

Piipahda uusitulla
terassillamme!

•

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

Petri Muje
Projektipäällikkö,
Lapin ammattikorkeakoulu
Kalatalousasiantuntija,
Lapin kalatalouskeskus

Viihtyisä hotelli Torniojoen
varrella, Ylitornion keskustassa
26 kahden hengen huonetta
2 saunaa
Lounasravintola Kammari
A la Carte, pizzat
Tilausravintola Sali
Pub Olohuone
Night Club Kellari
Alkkulanraitti 67, puh. +358 (0)40 640 2486,
myynti@hotelkievari.fi, www.hotelkievari.fi
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Miekojärven rantanuottauksen ABC
Miekojärvellä yksi perinteisistä kalastusmuodoista on
muikunnuottaus. Historiaa
tunnetaan pitkälle 1700luvulle, jolloin kalakenttiä
verottivat kruununvoudit
ja pitivät siitä myös kirjaa:
”Aika ajoin suuria nuottasaaliita pientä muikkua”.
Vanhat puuvillaiset rantanuotat loppuivat 1950-luvun
puolivälissä, ja kalastusperheet siirtyivät itse kukin
muikun osalta verkkokalastukseen.
Vuonna 1974 kalastaja
Erkki Sirkkalalle valmistui
nuotta ja aloitettiin vanhojen nuotta-apajien ”puhdistaminen” ja vetopaikkojen
etsiminen.
Ensimmäisten vuosien
nuottasaaliiden perät eivät
täyttyneet muikuista vaan
vähempiarvoisista kaloista.
Pienet kiisket, ahvenet ja
särjet olivat valloittaneet 20
vuodessa apajapaikat. Särkisaaliit liikkuivat 40–100
kilon määrissä apajaa
kohden, ja muikku piti
kalastaa verkolla vielä vuoteen 1979 asti.
Neljä-viisi vuotta Erkin
nuottaporukan saaliit olivat
siis kalanhoitotyötä, mutta
tämän jälkeen alkoivat saaliit paranemaan. Nuottakulttuuri teki voimakkaan
paluun Miekojärvelle seuraavina muikkukesinä ja
suosituille apajapaikoille
alkoi olla tunkua. Jopa 3–4
nuottakuntaa saattoi odotella vuoroansa tietyillä
etelä- tai pohjoistuulilla.

Nuotanveto.

Lisäksi haastateltiin vanhoja kalamiehiä ja piirrettiin
kartoille näitä apajien nostimia ja vetosuuntia. Vesi- ja
ympäristöpiirin työporukat
saivat1980-luvun alkupuolella tehdä Sirkkakoskella
ja Pessalompolossa mieleistään työtä.
Syyskesän jatkunut työ
apajapaikkojen puhdistamiseksi toi ison määrän uusia
entisiä apajia käyttöön.
Apajapaikkojen rannoilta
raivattiin pienemmät puustot, kuten paju ja vastaavat.
Itse nuotta-apajien pohjaa
vedettiin
koenuotalla.
Uppopuita nhostettiin
”t r a k t o r i k u o r m i t t a i n” ,
kuten työssä olleet miehet
muistelevat.
Kun nuotan kulkeminen
eli pohja oli moneen kertaan
varmistettu, apajapaikka
sai vielä kelokyltin nuotta-

Jukka, Jouko ja Erkki Sirkkalan muikkusaalis.

Vanhat apajapaikat
esiin
Oli tarvetta ja painetta
saada käyttöön lisää entisiä
nuotta-apajia. Vanhat apajapaikkojen nostinmerkit
(kirveellä veistetty pilkka
apajan keskikohdalla) paljastivat näitä jo rantarisukkojen peittelemiä apajapaikkoja.

PELTITYÖ KOIVUMAAT OY

Poronlihatuotteiden erikoismyymälä
Juoksengissa,
Karpinniementie 1.

• PELTIKATTOREMONTIT
• VESIKOURUT

Pello
21 km

puolipyöreät ja kantikkaat täysmittaisena
YLITORNIO

• KAIKKI PELTITYÖT

Avoinna: ma-pe 8–21 ja su 11–21
Alkkulanraitti 79, 95600 YLITORNIO
Puh: 020 749 7050

040 709 0653 / Hannu

5 km

Vain ukonkusema Ylläkseltä!
MA–PE 9-17 • LA 7-17 • SU 9-17 • p. 0400 397 655
Keittolounas klo 10-16 • Nyt 85 asiakaspaikkaa.
Mahd. aikataulumuutokset ja lisäinfoa porroporo.fi

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

Lämpö, vesi ja kylmätekniikka
Asennus, korjaus ja huolto
Nibe lämpöpumppujen valtuutettu huoltoliike
Jukka Kauvosaari 0400 397 662
Veijo Kauvosaari 040 562 5928
Juho Kauvosaari 040 708 3842

NAPAPIIRI

Puh 0046 927 22050
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apajan nostipaikalle. Työ
innosti uusia nuottaporukoita liikkeelle ja nyt kun
apajapaikat olivat kaikkien
tiedossa. Se antoi mahdollisuuksia useammallekin
porukalle yhtä aikaa.
Nuotta-apajat merkittiin
vuonna 1993 Miekojärven
Veneily-ja ulkoilukarttaan,
joten näin ne ovat kaikkien
vesillä liikkuvien ja kalastavien tiedossa.
Metsähallitus uusi apajapaikkojen raivauksen 2000luvun puolivälissä. Tuolloin
myös apajien nostinpaikat
saivat infokyltit.
Rantaraivauksen yhteydessä merkittiin tärkeät
apajan laitamerkit. Näillä
merkeillä opastetaan yhtä
aikaa uusille nuottaporukoille alue. missä nuotta
kulkee. Se on myös tärkeää
informaatiota muille vesillä
liikkuville siitä, että apajapaikalla voi olla nuottaus
käynnissä = nuotta vedessä.

Nuotta-apajalla
Apaja-alue on siis tuo valkoisin merkein, vasen ja
oikea laita, merkitty alue.
Seisovia pyydyksiä kuten
verkot, katiska ja rysä, ei ole
lupa asettaa apajan alueelle.
Vesillä liikkuvien veneilijöiden tulee väistää apajapaikalla olevaa pyydystä eli
nuottaa riittävän kaukaa.
Apajan eli nuotan vetoköydet eli taukoköydet
voivat olla 300–500 metriä
rannasta. Vesillä liikkuvan
veneen tekemä aalto tai
moottorin tekemä häiriö
kesken nuottauksen voi aiheuttaa kalojen karkaamisen
esimerkiksi nuotan alitse.
Valtaosaltaan nuotat on
merkitty näkyvin pintakukuin. Syksyn pohjanuottauksessakin on vähintäänkin
niin kutsutut siulat eli laitamerkit ja perämerkki kohotettu koholla pintaan.
Tyypilliset Miekojärven
nuotat ovat 4–8 tai pikkunuotat eli inat noin kolme
metriä korkeita.
Nuotta-apajalla toimitaan
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Koordinaatit:
x = 384024
y = 7397348
Koordinaatit ETRS-TM35FIN järjestelmässä

Kalastajat ja jalostajat
koulutuksessa
Apajapaikan nimikyltti. Kuva Jyrki Satta.
siten, että ensimmäisenä
apajalle tullut kalastajaporukka aloittaa nuotanlaskun
viipymättä tai halutessaan
voi antaa vuoronsa ryhmälle, joka on odotusvuorossa seuraavana.
Rannassa olevat kalastajat
pitänevät huolen siitä, että
vesillä olevat muut veneilijät
tai kalastajat tietävät kalastuksen apajalla olevan käynnissä.
Yleensä rannassa on tulet
ja värikkäästi pukeutunutta porukkaa. Tällä varmistetaan että mahdolliset
ohiajavat moottorit tai rantautumista suunnittelevat
venekunnat osaavat ”varoa”
aiheuttamasta ylimääräistä
melua apaja-alueella.
Veneilijä, jos epäilet että
apajapaikalla on nuottaus
käynnissä ja haluat rantautua samalle apajalle tai rantautumislaituriin, kalastajien ohje ja pyyntö on, että
lähestyt rantaa rannan myötäisesti (ei keskeltä apajaa)
pienellä nopeudella, vältät

SEO PELLO ja YLITORNIO palvelevat matkallanne
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aallon tekemistä ja liikut
rauhallisesti välttäen suurta
melua.
Nuottamiehet ja -naiset
kyllä mielellään myyvät
tuoretta kalaa apajasta, jos
saalista saadaan. Kelolaavulla on usein nokipannukin
kuumana.

Miekojärven kalasatamassa
Sirkkakoskella järjestettiin
toukokuun viikonloppuina
kalanjalostuskoulutusta
alueen ammattilaisille ja
resurssihenkilöille. Koulutukseen osallistui 12 henkilöä ja kurssilaiset saivat
valmiita tuotteita myös testattavakseen.
Koulutuksen rahoittajana oli Lapin kalatalouden
toimintaryhmä ja koulu-

tuksen koordinaattorina
toimi Pellon elinkeinoyhtiö
Pellon Kehitys Oy. Käytännön koulutuksesta vastasi
SAAK / Ari Eklund.
Kurssin aikana kurssilaisia perehdytettiin käytännön töiden kautta monipuoliseen kalankäsittelyyn ja
jalostamiseen, koneiden turvalliseen käyttöön työturvallisuusasiat huomioiden
ja omavalvontaan kuuluviin

hygeniaohjeisiin.
Kurssilaiset perkasivat,
fileroivat ja pakkasivat muun
muassa haukea, kuhaa ja
ahventa. Uutuustuotteina
opiskeltiin pannuahvenen ja
särkimassan tekoa.
Lisäksi kurssilaisilla oli
mahdollisuus suorittaa
halutessaan hygeniapassikoulutus.

Metsähallitus uusii
apajapaikkojen
opaskyltit
Suunnittelija Jyrki Satta
Metäshallituksen Eräpalveuista kertoo, että esän
2018 aikana apajapaikkojen
nimikyltit uusitaan.
Kaikkiaan uusitaan 40
kylttiä. Merkittyjä rantaapajapaikkoja löytyy Miekojärveltä 52.
Nimikylteistä
löydät
apajapaikan nimen, GPSkoordinaatit ja kartan järvialueen muistakin apajapaikoista.
Apajakyltti pyritään
sijoittamaan keskelle nostinta eli apajan keskikohtaan.

Monipalvelu Lappilainen
www.monipalvelulappilainen.com

040 720 3480
Mari Vierelä

Mu
kotitaista
vähenlousnys!

Kotikäynnit laajalla alueella!

Ylitornio-Matarenki-Pello-Roi, EI PERITÄ KM-KORVAUSTA
Asiointi- ja kotipalvelu, siivous, talonmiespalvelu
• Jalkahoidot • kauneudenhoitoa• Wilde Pedic -geelaus
Nyt myös 3D-mikroblading
pigmentointi kulmiin!

T ilaus aj o t, aj o ne uv o h uo llo t

Rajalinjat Oy
0 4 0 565 57 1 1

M aino s to im is to , tulo s tus p alv e lu

0 4 0 58 9 57 99

RM Sähkö OY
040 725 9213

rmsahko@outlook.com

www.hanakat.fi

Putki ja Poltin Salmi Oy
Alkkulanraitti 95, Ylitornio,
puh. 0400 391 918
avoinna arkisin 9–17
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Maailmalta Väylälle – Fishing Lapland
Valtimo. Siihen Elias Teriö
päätyi etsiessään sopivaa
englanninkielistä käännöstä
Tornion-Muonionjoen paikallisten tuntemalle nimelle
Väylä.
Teriö avaa näytölle tyylitellyn karttakuvan joesta ja
sen ympärille haarautuvasta
vesistöstä, jonka varrelta
kumpuaa pieniä englanninkielisiä tietoiskuja alueen
palveluista, luvista ja kalastamisen periaatteista sekä
upeasta luonnosta ja keskiyön auringosta.
– Mietin, mitä itse kirjoittaisin hakukoneeseen,
kun lähtisin etsimään tietoa
kalastuksesta Lapissa,
kalastusmatkailun kansainvälistämishanketta Tornionlaaksossa vetävä Teriö
kertoo.
Syntyi brändi ja verkkosivusto Fishing Lapland,
jonka alle Teriö on nivonut
alueen kalastusmahdollisuudet ja palvelut.
– Haluamme kertoa mitä
kaikkea täällä on tarjolla
ja etenkin sen, että kalastus
Lapissa on elämys. Se on
elämys jossa yhdistyy monipuolisten saaliskalojen jallittaminen puhtaan ja uniikin luonnon ympäröimänä,

kunnioittaen ja vaalien sitä.
Teriön tehtävänä on viedä
Väylä maailmalle ja tehdä
siitä tunnettu eurooppalaisten ja koko maailman
vapaa-ajankalastajien keskuudessa. Se ei ole ihan
pieni tavoite.
Toisaalta, Euroopan pisin
vapaana virtaava joki kiemurtelee jo nyt alueen halki
lukuisine sivujokineen ja
järvineen ja luo mahdollisuuden kalastuselämyksille eksoottisessa keskiyön
auringossa.
– Kalastusmatkailijalla
on mahdollisuus pyytää
yhtenä päivänä suuria lohia,
toisena kauniita harjuksia
ja kolmantena jättiläishaukia. Hauen kalastus onkin
ehdottomasti sellainen asia
jota Fishing Lapland -sivuston tuotannoissa nostetaan
esille, Teriö kertoo.

Perhokalastus esiin ja
tarjolle
Tärkeä askel kansainvälisten
vapaa-ajankalastajien löytämisessä on Teriön mielestä
perhokalastusmahdollisuuksien tuominen paremmin esiin ja siihen sopivien
paikkojen tekeminen tunnetuiksi.
Miksi perhokalastus?

– Se on maailmalla erittäin suosittua ja kasvattaa
alati suosiotaan. Siinä kalastaja on aktiivisessa roolissa ja joutuu haastamaan
itseään. Siinä pääsee kokemaan tärppejä suoraan, ja
on enemmän itsestä kiinni,
miten uittaa perhoa. Onko
se tarpeeksi ärsyttävää kalan
mielestä?
Perhokalastus
myös
mahdollistaa eurooppalaisille tutun pyydä ja päästä
-kalastuksen kaikkein pienimmillä riskeillä.
– Se toimii parhaiten kun
käytetään väkäsetöntä yksihaaraista koukkua ja pidetään kala koko ajan vedessä.
Tutkimukset osoittavat, että
tällöin noin 80 prosenttia
kaloista jatkaa elämäänsä
häiriintymättä.
Perhokalastus myös ohjaa
matkailijat paikallisten ja
parhaat heittelypaikat tuntevien oppaiden luo. Teriö
toivoo suomalaistenkin
kalastajien löytävän alueen
palvelut. Tornionlaakso on
täynnä hyviä majoitus- ja
asiantuntevia opaspalveluita, joita käyttämällä
luonto ei roskaannu ja
kalastuselämyksestä voi
saada irti paljon enemmän.

Kestävämmin kalaan
Se, että kaloja on alueen
vesistöissä jatkossakin,
on Teriölle toinen erittäin
tärkeä tavoite. Kestävän
kalastuksen periaatteet ja
luonnon kunnioittaminen
niin vedessä kuin maalla
ovat uudella verkkosivulla
näyttävästi ja selkeästi esillä.
– Jokaisella kalastajalla
on vastuu kalastosta. Kutukypsä naaraskala ja isot
urokset kannattaa päästää
lisääntymään, jotta taataan,
että kaloja riittää vuosiksi
eteenkinpäin. Pyydä vain
sen verran kuin syöt reissun
aikana, Teriö neuvoo.
Taimen ei ole Teriön
rakentamilla verkkosivuilla
juurikaan esillä. Syynä on
lajin uhanalaisuus. Sen
sijaan hän nostaa näyttävästi esille alueen muut saaliskalat.
Pyrkimys on edesauttaa
taimenen palautumista elinvoimaiseksi lajiksi Tornionlaakson vesistöissä lisäämällä tietoisuutta kannan
tämänhetkisestä tilasta.
Taimenen sijaan Teriö juttelee mielellään hauenkalastuksesta.
– Hauki on perinteisesti
ollut Lapissa aliarvostettu.

Usein on kuullut puhuttavan jänkäkoirasta ja siitä,
että saaliiksi saatu hauki
tulee polkea jänkkään.
Maailmalla haukea osataan arvostaa. Se on vapaaajankalastajalle houkutteleva saalis, joka antaa
siiman päässä mahtavat
kyydit. Yksi Teriön rakentaman verkkosivuston tavoitteista onkin nostaa esiin
mahdollisuus nauttia Lapin
yöttömästä kesäyöstä haukijahdissa.
– Kuha on erittäin haastava saaliskala, mutta äärettömän hyvä ruokakalana.
Kuhaa tykkään aika-ajoin
itsekin pyytää vaihtamalla
perhovavan jigivapaan.
Jigaus on hyvää vaihtelua
perhonheitolle, ja Miekojärvellä siihen on mahtavat
mahdollisuudet.
Käsivarren harjusvedetkin kutsuvat projektipäällikköä kalaan.
– Harjus on yksi mukavimpia lajeja perholla pyydettäväksi ja pitkillä erämaareissuilla tavallisin ruokakala. Harrin kun paistaa
pannulla hyvässä voissa,
ripauttaa päälle suolaa ja
mahdollisuuksien mukaan
vaikka kehnäsientä niin voi
pojat että maistuu ruisleivän

päällä aivan taivaalliselta,
Teriö makustelee.
Talvi on kulunut ruudun
ääressä, mutta kesällä projektipäällikkö suuntaa itsekin kalaan ja kuvaa, minkä
ehtii.
– Kuvaan kalastamista ja
toki pyrin myös itse kalastamaan mahdollisimman
paljon. Varustus kentällä
liikuttaessa tulee olemaan
kameran lisäksi kahluu- ja
kalastusvehkeet. Autoon
onneksi mahtuu hyvin kaikenlaista kampetta, sekä
tietysti se toimii tarpeen
vaatiessa myös majoitteena,
Teriö tuumii.
Kun kala osuu Teriön
kohdalle tai hän nappaa
fiiliskuvan, sisältö löytyy
somesta aihetunnisteella
#fishinglapland. Teriö
toivoo, että hänen lisäkseen
yrittäjät sekä paikalliset ja
kauempaa tulevat kalastajat ottavat aihetunnisteen
omakseen ja täyttävät sosiaalisen median Lapin tarjoamilla kalastuselämyksillä.
– Isot kalat ja hyvin otetut
kuvat toimivat paremmin
kuin tuhat sanaa. Kalajutut
kun ovat aina kalajuttuja,
mutta kuvat on kuvia.
Milla Salo

Mikä fishinglapland.com?
– Tiedot tarvittavista kalastusluvista
– Faktat alueesta ja sen luonnosta
– Ohjeet ja neuvot alueella
kalastamiseen
– Valistuksen kestävän kalastuksen
periaatteista

Fishing Lapland – Opening soon!
fishinglapland.com
Can you hear the call of the North?
• Työkalu
• kalastusmatkan suunnitteluun
Tornion-Muonionjoen vesistössä.
• Esittelee
• aluetta elämyksellisten kuvien kautta.
• Lyhyen
• perusesittelyn jälkeen ohjaa käyttäjät
palveluntuottajien omille sivustoille.
• Sivuston
• ovat rakentaneet projektipäällikkö
Elias Teriön ja Flatlight creative
housen ammattilaiset.

Kuka Elias Teriö?
• Kolarin kunnan hallinnoiman
Tornion-Muonionjoen kalastusmatkailun kehittämishankkeen
projektipäällikkö
1.10.2017 alkaen.

• Kokoaa yhteen:
– Palveluiden tarjoajat

HEI ME
PORATAAN
• Maalämpökaivot
• Vesikaivot
• Vesikaivojen
puhdistukset
•
u ki
aalu uk
Maalämpö on
luontoystävällistä
uusiutuvaa energiaa.
Ota yhteyttä ja säästä.
Pyydä tarjous!

Puhdasta lämpöä luonnosta.
Säästä lämmityskuluissa

JOPA 70 %.

Muista
kotitalousvähennys.
040 555 3141 / Juho
050 592 1909 / Kai
+46 76 838 1153 / Ilkka
i o u a
o

www.juvatec.com

Teollisuustie 16, YLITORNIO
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Porinoita Kivilahdesta

Kumpulat ovat viihtyneet Miekojärvellä,
nyt jo kolmannessa sukupolvessa
Tulo Kivilahteen
Vuona 1961 juhannusviikolla eräs pellolainen tuttavani oli laskenut verkot
Vaarasaaren pohjoispäähän
ja pyysi minut mukaan.
Lähdin ja ihastuin Miekojärveen, oli tyyni ilta ja
aurinko paistoi mäntyjen
runkoihin, jotka muistuttivat väriltään kuparia.
Verkoista tuli monenlaisia
kaloja runsaasti ja luonto
oli kaiken puolin ihana,
joten olin myyty mies.
Samana kesänä vuokrasin pienen kalamajan voimalaitoksen läheltä, ostin
veneen ja siihen moottorin
ja tietenkin verkot. Kokeilin
kuinka perheeni suhtautuu mökkielämään ja he
olivat innostuneita ja niin
aloimme etsiä sopivaa tonttia.
Tontti löytyi Kivilahdesta
ja niin teimme kaupat Lyyli
ja Topi Uusitalon kanssa.

Tein mökin piirustukset ja
Kolarissa veistettiin rakennukset pyöreistä hirsistä.
1962 hirret tuotiin autolla
soramontun rantaan ja
järven ollessa tyyni ne ladottiin kahden veneen päälle
poikittain.
Kuljetus niemeen onnistui hienosti. Mökin hirsien
latvapäistä veistettiin rantasauna ja se pystytettiin seuraavana vuonna.
Mökin käyttö on ollut vilkasta joka kesä, vieraita on
käynnyt satoja ja kokouksia
pidetty kymmeniä. Miekojärven luonto ja sen puhtaus
lumoaa kaikki.
Eläkkeelle jäätyäni vauhti
on hiljentynyt, muttei loppunut.
Pentti Kumpula 90 v

Vaarasaaren männyt
yöauringossa.
Kuva: Erkki Kumpula.

Muutosten Kivilahti
Mie muutin kesäksi Kivilahteen kun olin 8-vuotias ja
siellä olin joka kesä, joskus
lähes kolme kuukautta perheemme mökillä. Autotie
Kivilahteen kulki Uuventalon kartanon läpi, talon ja
navetan välistä, ja tiellä oli
useita lehmäveräjiä tien yli.
Kivilahdessa ei ollut
muita rakennuksia kuin
vanhempieni kesämökki
ja soramontulla yksi venehuone. Soramontun ja Kiu-

kaanniemen ympäristössä
olin usealla Pellon kunnan
nuorten kesäleireillä, telttailin vaikka mökki olisi ollut
vieressä.
Montulla kävin myös
Pellon kunnan järjestämässä
uimakoulussa.
Yhtenä
vuona oli uimakoulu ennen
juhannusta, kylmää ko
mahoton – tehtiin uimaliikkeitä huulet sinisenä rannalla ja käytiin pikaisesti
kastautumassa.

Lehmät olivat laitumella
kesäsin Kivilahden rantamilla ja metsässä. Minun
tehtäväni oli aamuisin
käydä maidon haussa Välimaan Tuomaan ja Kaarinan
luona. Tutustuin Välimaan
Kariin ja hänestä tulikin
minulle hyvä leikki- ja kalakaveri.
Vuodet vierivät, kerättiin
marjoja, kalastettiin, uitiin,
opeteltiin purjehduksen
saloja ja retkeiltiin Mieko-

Kasvun ja kontrastien Kivilahti
Perheemme mökillä on ollut
jokakesäinen rooli läpi elämäni. Lapsuudessani se
toimi temmellyskenttänä
mitä mielikuvituksellisimmille leikeille metsäsaduista
viidakkoseikkailuihin.
Ympäröivä luonto oli
ideaali areena kirmailuun,
mutta myös uusien taitojen oppimisen kannalta
merkittävä ympäristö. Sillä
on ollut epäilyksettä myös
osuutta myönteisen luontosuhteeni kehittymiselle.
Vanhempien ja isovanhempien opastuksella paikka
tarjosi ihanteelliset puitteet
esimerkiksi kalastukseen ja
retkeilyyn.
Opetuksista
puheen
ollen, mieleeni on jäänyt
muisto leikkimielisestä
tilanteesta, jolloin isoveljeni

koki Miekojärven arestipaikan; hänet jätettiin ihmettelemään karikkoon kiven
päälle kesken venereissun.
M ö k k i ko m m e l l u s t e n
lisäksi olen kasvaessani
alkanut
arvostamaan
paikan tarjoamia puitteita
kiireettömälle, läheisten
kanssa vietettävälle laatuajalle.
Kivilahden mökin ilmapiiri muotoutuu tarpeiden
ja halujen mukaan yhteisölliseksi kohtaamispaikaksi tai vuorostaan piilopaikaksi, jonne hakeutua
omaan rauhaan.
Rentoutumispaikka loitompana kaupungin vilinästä tarjoaa samalla miljöön monipuolisiin vapaaajan aktiviteetteihin.
Omat kesätärppini ovat

veneretki Orhinselänniemeen telttailemaan ja pyöräretki Oranki Artiin ihailemaan ympäristötaidetta.
Kaisa Kumpula, 24 v

Kuva: Erkki Kumpula.

järven alueella. Paljon oli
myös mökkiläisten ”työleiri-töitä”, jotka otin itse
enemmän fysikkatreeneinä
ja kivitöitähän Kivilahdessa
riitti.
Nuoruusvuosien jälkeen
alkoi muutosten aika: Kivilahti kaavoitettiin, Maurimyrsky runnoi metsiä ja
muutti osaltaan maisemaa
– onneksi rantapuut selvisivät mylläkästä – tehtiin
tiet mökeille, mökkejä alkoi

nousemaan pitkin rantaviivaa, tulivat sähköt ja vesipumppaamo.
Elämä muuttui mökillä
helpommaksi, ja vapaa-ajan
viettoon jäi enemmän aikaa.
Kolmas sukupolvi asettautui lapsieni myötä myös
Kivilahteen mikä antoi
mökkeilyyn uuden hiennon
sisällön.
Nyt me Pentin ja Kertun
lapset ja lapsenlapset jatkamme nauttimista Kivilah-

den antimista. Olen suurkiitollinen vanhemmilleni että
ovat hankkineet kesäpaikan.
Se on rikastuttanut meidän
jälkeläisten elämää suuresti.
Erkki Kumpula 63 v

P.S. Ollessani töissä Sveitsissä minulla oli kahta asiaa
ikävä: polkupyörää ja Kivilahtea.
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Metsähallituksen kuulumisia...

Luontopalvelut turvaamassa
Miekojärven retkeilypalvelut
Metsähallituksen Luontopalvelut ylläpitää Pellon ja
Ylitornion kuntien alueella
yhteensä 20 retkeilijöille tarkoitettua taukopaikkaa.
Joukossa on 12 laavua,
viisi kotaa ja kolme tupaa,
joista kaksi on autiotupia.
Polttopuun kulutus näillä
kohteilla on yhteensä 40–50
pinokuutiometriä vuodessa.
Suosituimmat retkeilykohteet alueella ovat Miekojärven Orhinselänniemi ja
Salmilompolo.
Matkailun lisääntyminen
näkyy suosituimmilla kohteilla. Polttopuun kulutus
lisääntyy ja käymälöihinkin
tuotosta kertyy aikaisempaa
enemmän.
Maisemiltaan ainutlaatuisen kauniin Orhinselänniemen herkässä harjumaastossa on havaittu valitettavia
kulumisvaurioita. Reittejä
pitkin kulkevat retkeilijät
eivät kuitenkaan ole suurimpia maaston kuluttajia, vaan
luvaton maastoliikenne.
Toivomme, että jokainen
alueella liikkuja ymmärtää,
ettei motorisoitu maastolii-

kenne ole sallittua, ja että
se kuluttaa kohtuuttomasti
alueen herkkää luontoa.
Myös lisääntynyt maastopyöräily kuluttaa harjuja.
Tänä vuonna Orhinselänniemessä on tavoitteena
tehdä toimenpiteitä, joilla
pyritään ohjaamaan retkeilijöiden kulkeminen kestävällä
tavalla.
Metsähallituksen taukopaikat ovat jokamieskäyttäjien vapaasti käytettävissä.
Käytä siis polttopuita kohtuudella, ja jätä taukopaikka
siistiin kuntoon, niin seuraavilla tulijoillakin on mukava
pysähtyä tauolle.
Mikäli matkailuyrityksen
maksulliseen tuotteeseen
sisältyy huolletun taukopaikan tai vastaavan rakenteen
käyttö, edellyttää se aina
käyttöoikeuden sisältävää
yhteistyösopimusta Metsähallituksen luontopalveluiden kanssa.

Kohteiden määrää
vähennetään
Kohteita ja palveluvarustusta on myös jätetty pois

den laavu Rattosjärvellä,
Metelivaaran laavu Konttajärvellä ja Raijankankaan
laavu väylän varressa.
Nyt alkavan luonnonvarasuunnitelman yhteydessä
tarkastellaan tilannetta,
ja sen yhteydessä tehdään
lopulliset linjaukset kohteiden ja reittien vähennystarpeesta. Ylläpitoon kuuluvat
polttopuun toimittaminen,
rakenteiden kunnossapito ja
jätehuolto.
Ylläpidosta ei makseta
erillistä korvausta.

Ylläpitohuollot
ostopalveluina

Miekojärvi. Kuva Hely Juntunen.
jatkuvasta ylläpidosta ja joitakin kohteita on poistettu
kokonaan. Tämä johtuu
Metsähallituksen Luontopalveluille asetetusta tavoitteesta, jossa Luontopalvelujen ylläpidossa olevista
kohteista vähennetään 20
prosenttia koko Suomessa.
Tavoitteeseen pääseminen edellyttää toimia myös
Pellon ja Ylitornion kuntien
kohteilla.
Luontopalvelujen panostukset suunnataan käynti-

määriltään vilkkaimmille
alueille. Miekojärven ympäristö katsotaan matkailun
kannalta merkittäväksi alueeksi. Kohteiden vähentäminen suuntautuu ydinalueen
ulkopuolelle.
Tällä hetkellä ylläpidon
ulkopuolisille kohteille etsitään ylläpitäjiä. Sopivia
tahoja ylläpitoon ovat esimerkiksi kyläyhdistykset ja
metsästysseurat.
Ylläpidosta tehdään erillinen sopimus, jolla kohteen

huolto siirtyy kokonaisuudessaan toiselle taholle pois
Luontopalveluilta. Tällä
keinolla taukopaikka säilyy
ja on edelleen kaikkien retkeilijöiden käytössä. Toisena
vaihtoehtona on, että taukopaikat rakenteineen myydään pois purettavaksi.
Pellon ja Ylitornion kuntien alueella toisten tahojen
ylläpitoon siirrettävät kohteet ovat Liikamaan laavu
Romakan suunnassa, Lankojärven kota, Luovanlah-

Metsähallituksen Luontopalveluiden ylläpidossa
olevien noin 20 taukopaikan ylläpitohuolto tullaan
kilpailuttamaan lähivuosien
aikana.
Huoltopalvelut sisältävät
kuivan polttopuun toimittamisen kohteille, käymälöiden tyhjentämisen, siivoukset sekä muut ylläpitohuoltoihin liittyvät toimenpiteet.
Paikallisten toimijoiden
kannattaa miettiä, josko
alkaisi yrittäjänä toteuttaa
huoltourakkaa. Tarjouskilpailu tullaan järjestämään
viimeistään vuonna 2019.
Juha Paso
Metsähallitus

Euroopan pohjoisin kuhakanta voi hyvin
Miekojärven kuhakantaa on
seurattu jo lähes kymmenen
vuotta värimerkkaamalla
kaikki kuhaistukkaat, joita
on laitettu Miekojärveen.
Väriaine on laitettu kuljetussäiliön veteen, josta se
tarttuu kalan luihin, kuten
otoliitteihin eli kuuloluihin.
Kalastajilta on kerätty
kuhanäytteitä, joista Metsähallituksessa on katsottu
onko kuuloluissa väriainetta. Mikäli näyte on
”puhdas”, on kyseessä luontaisesti lisääntynyt kala.
Näytemäärityksissä ovat
prosentit vaihdelleet välillä
40–90 luontaisen lisääntymisen osalta eli periaatteessa istutuksia ei enää tarvitsisi tehdä.
Kuitenkin näytteissä oli
välillä havaittavissa, että
istutuskaloilla olisi myös
merkitystä. Mutta kun
istutusmäärät ovat vuosittain vaihdelleet, ei ole voitu
varmuudella sanoa, ovatko
istutukset tarpeellisia.
Viimeisimmät kesät olleet
erittäin kylmiä ja luonnossa
on ollut vettä yltäkylläisesti.
Kun ollaan Miekojärven
korkeudella ja kuhan lisääntymisalueen ylälaidalla,
voi olla niin että luontaista
lisääntymistä ei välttämättä
ole tapahtunut. Jos on näin,
tulee Miekojärvestä puuttumaan ikäluokkia ainakin
luontaisen lisääntymisen
puuttuessa.

Istutuksia on kuitenkin
tehty vielä ainakin viime
vuoteen asti ja määrä on
ollut 10 000–12 000 kappaletta vuodessa.
Kuha tarvitsee luontaiseen lisääntymiseen riittävän lämmintä vettä heinäsyyskuussa, jotta kudun
onnistumisen lisäksi poikaset ehtisivät varttua riittävän kookkaiksi selvitäkseen talven yli seuraavaan
kesään.
On varmaan aiheellista
seurata vuosittain kesäkuukausien lämpötiloja ja
tehdä sen perusteella päätös
istutetaanko syyskesällä
kuhaistukkaita turvaamaan
kuhakannan säilyminen ja
varmistamaan, että ikäluokkia ei puuttuisi.
Miekojärven valuma-alueen jokivesille on tehty kunnostussuunnitelmia arvokalakantojen elinolojen parantamiseksi ja säilyttämiseksi.
Kohteet on valittu siten, että
niissä on aiemmin ollut tai
on vieläkin taimenia.
Kun valuma-alueella on
tehty maanmuokkausta, on
kiintoainesta kulkeutunut
vesiin ja kalojen kutu- ja
elinalueita on tuhoutunut.
Kalataloudellisesti kunnostuksilla ei ole suurta
merkitystä, mutta niillä on
voitu elvyttää ja palauttaa
takaisin aiemmin luontaisesti lisääntyneitä taimenkantoja.

Sirkan Osakaskunta huomioi Tapani Partasta kiitoksin
pitkästä ja hyvästä yhteistyöstä Miekojärven kalakantojen
hoidossa. Kuksan ojentaa Osakaskunnan esimies Ilkka
Koskela.
Alueen jokiin ja puroihin
on keväällä tuotu silmäpisteasteella olevaa järvitaimenen mätiä. Aiempien
selvitysten perusteella on
voitu todeta, että osa näistä
selviytyy vaellusikäisiksi ja
laskeutuu alapuoliseen järveen ja kasvaa siellä pyyntikokoiseksi.

Jos ja kun saadaan rakennettua kalaportaat merivaelluksen turvaamiseksi
Tengeliön valuma-alueelle,
on mielenkiintoista nähdä
miten se vaikuttaa Miekojärven kalakantaan.
Taimenistukkaat ovat
sen verran arvokkaita, että
isoja määriä istukkaita

ei ole voitu varojen puutteen takia istuttaa. Tällä
hetkellä kalastuslaissa on
rasvaevällisen taimenen
pyyntimitaksi määritelty 60
cm. Siirtymäajan jälkeen
kaikki istutettavat taimenten rasvaevät leikataan ja
rasvaeväleikatun taimenen
pyyntimitta on 50 cm.
Taimen on kuitenkin marginaalinen saaliskala, vaikka
sitä istutettaisiin isompiakin
määriä. Nyt, kun kuhan
luontainen lisääntyminen on
Miekojärvessä varmistettu,
eikä sitä tarvitse mittavilla
istutuksilla tukea, voitaisiin
käyttää varoja taimenistukkaisiin enemmän.
Nyt Miekojärvessä ei ole
kalastuksen säätelyyn laitettu verkon solmuvälirajoituksia. Kuhan pyyntimitta
kalastuslaissa on 42 cm,
joka ilmeisesti pääosin riittää turvaamaan luontaisen
lisääntymisen.
Mikäli taimenia tullaan
jatkossa istuttamaan, se
edellyttää jonkinlaisia kalastusrajoituksia verkkopyyntiin, jotta niitä ei pyydettäisi
alamittaisina. Sehän tietäisi
rajoitteita muun kalan
pyynnille, etenkin kuhalle ja
kookkaille ahvenille.
Miekojärveen myytiin
noin 200 virkistyskalastuslupaa. Mukana luvussa ovat
kaikenkestoiset luvat.
Nuottalupia on lunastettu
vuosittain 20–30, isorysien

määrä on ollut 2–4 ja verkkolupia on lunastanut noin
100 ruokakuntaa.
Uudessa kalastuslaissa
entiset ammattikalastajat
joutuvat nyt sisävesialueellakin rekisteröitymään kaupallisiksi kalastajiksi, jotta
voivat myydä kalaa.
Uuden
kalastuslain
mukaan vapaa-ajankalastajat eivät voi enää myydä
kalaa kuin pienimuotoisesti.
Mikäli vapakalastusvälineillä tai verkoilla pyydettyä
kalaa myydään esimerkiksi
kaupalliselle kalastajalle
välitettäväksi, tulee heidän
rekisteröityä kaupallisiksi
kalastajiksi.
Miekojärven kala-asioita
on hoidettu hyvin yhteistyönä alueen eri tahojen
kanssa. Mielestäni järvessä
on kalaa pyydettäväksi kaikenlaisilla pyydyksillä ja
etenkin kuhan kotiuttaminen on tuonut mahdollisuuden useammalle kaupalliselle kalastajalle harjoittaa
ammattiaan.
Hyvää kesää ja nautinnollisia luontoelämyksiä Miekojärven erämaisilla vesillä!
Eräterveisin Metsähallituksen eräsuunnittelija
Tapani Partanen

P.S. Kiitokset kaikille Miekojärven alueen vaikuttajille
ja siellä kalastaville. Jään
eläkkeelle ja viimeinen työpäiväni on 17.5.2018.
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Miekojärven saariin ja rantaalueille luonnonsuojelualueita
Länsi-Lappiin on perusteilla
127 suojelualuetta jo aiemmin suojeluun varatuista
alueista. Niiden yhteispintaala on noin 70 000 hehtaaria. Suojelualueet omistaa
valtio ja niitä hoitaa Metsähallituksen Luontopalvelut.
Paikalliset saivat osallistua keskusteluun kun
Pello-Ylitornion yleisötilaisuus järjestettiin helmikuun
lopulla Ylitornion kunnan
valtuustosalissa.
Näkemyksiä ja ajatuksia
vaihdettiin hyvähenkisesti.
Painopisteet olivat Rompaksen kaivosalueella ja Miekojärven rantojensuojelualueella. Ympäristöministeriö
valmistelee näkemysten ja
palautteen perusteella asetusluonnokset, jotka lähetetään myöhemmin myös
lausuntokierrokselle.

Perustettavien
suojelualueiden
luonto ja käyttö
Alueet on jo aiemmin varattu
suojelutarkoitukseen, koska
niillä on arvokkaita lehtoja,
vanhoja metsiä, soita, tunturiluontotyyppejä, järviä,
jokia sekä pienvesiä. Monet

ovat merkittäviä myös kulttuuriperinnölle, maisemansuojelulle sekä virkistys- ja
matkailukäytölle.
Luonnonsuojelulaki määrittää luonnonsuojelualueiden matkailu-, virkistys-,
kalastus- ja metsästyskäyttöä. Suojelualueiden luonnontila pyritään säilyttämään.
Jo k a m i e h e n o i ke u k s i a
ei kuitenkaan ole tarpeen
rajoittaa eli marjastaminen,
sienestäminen ja liikkuminen ovat jatkossakin sallittuja.
Perustettavilla luonnonsuojelualueilla saa edelleenkin kalastaa yleiskalastusoikeuksien mukaisesti. Metsähallituksen luvalla muukin
kalastus on mahdollista
kalastuslain säännösten
mukaisesti.
Metsästyslain 8 §:n
mukaisten vapaan metsästysoikeuden piiriin kuuluvien kuntien alueella metsästys on pääsääntöisesti
sallittua valtion luonnonsuojelualueilla.

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

Mitsubishi Electric
ILMALÄMPÖPUMPUT
Ä
PY YDOUS!
TAR J

asentaa alueellamme

Sähköasennus

Harmaalla olevat maa-alueet suojellaan, ei siis Miekojärveä.
Siniset alueet ovat yksityisiä suojelualueita.

Miekojärven Uutiset haastatteli hankkeessa
tiiviisti valmistelua tekevää luontopalveluiden
erikoissuunnittelijaa Esa Härköstä.
Esa muistuttaa, että Miekojärvellä ei olla suojelemassa
varsinaisesti järveä, vaan
jo aiemmin mukana olleita
rantojensuojelualuita saaria,
ja ranta-alueita (kts. kartta).
Kysymys: Miekojärveläisiä retkeilijöitä, veneilijöitä ja
muun muassa kalastajia huolettavat järvellä olevat virkistyspalvelut. Säilyvätkö ne?
– Luonnonsuojelusäädös
ei vaikuta näiden käyttöön
ja huoltoon.
Keskuteluissamme käy
ilmi, että Miekojärvellä
olevien rakenteiden, kuten
laavujen, kotien ja kämppienkin kohtalot ratkaistaan
tulevaisuudessakin tapauskohtaisesti metsähallitukselle annettujen resussien
rajoissa.
Kysymys: Miekojärven
saaret ovat perinteisesti olleet
monenlaisen eränkäynnin
kohteita metsästyksestä marjastukseen. Ovatpa pilkki- ja
metsästysporukat joskus
tuliakin viritelleet. Miten
käy, kun luonnonsuojelusäädös hyväksytään, muuttuuko
ohjeistus?
– Kukaan ei ole esittänyt
tälle alueelle metsästysrajoitusta. Eli metsästys jatkuisi
kuten ennenkin. Tulenteko on maanomistaja-asia
nytkin, luonnonsuojelusäädös ei tuo muutosta asiaan.
Perinteisesti lappilaisessa
luonnonkäytössä on hyväksytty tulenteko käyttäen

risuja, kuivia oksia ja pieniä
juurakoita, Esa toteaa.
Kysymys: Suosituimmilla
rantautumiskohteilla ovat
myös kuntien ylläpitämät ja
hallinnoimat rantautumislaiturit. Mikä on näiden kohtalo?
– Suojelusäädös ei tuo
tähän muutosta. Mutta varmasti rantautumispaikoille
tulevat luonnonsuojelualuetta koskevat infokyltit.
Kysymys: Metsähallitus
myy järvialueelle noin 30
nuottalupaa vuosittain. Miekojärvellä nuottakalastus on
perinteisesti niin sanottua
rantanuottaamista. Tuleeko
tähän rajoituksia?
– Luonnonsuojelusäädös ei vaikuta mitenkään
Miekojärven kalastukseen.
Nuottauksen apajapaikoille
tuotaneen myös infokyltit
luonnonsuojelualueesta.
Kysymys:
Rantojensuojelualue Miekojärvellä
rajoittuu myös mantereelle.
Ehkäpä yksi suosituimmista
retkeilyalueista MäntylakiOrhinselänniemen hiekkäsärkkä ja Raakonniemi on
tulossa luonnonsuojelualueen
sisälle. Tälle alueelle kohdistuu lomasesonkeina melkoinen paine sekä patikoitsijoiden ja retkeilijöiden ja toisaalta myös veneilijöiden ja
melojien suosittuna kohteena.
Tämän lisäksi alueen läpi
kulkee niin kutsuttu itäpuolen Kaaranes-Pessalompolo

metsäautotie.
– Metsäautotie tulee
sivuamaan luonnonsuojelualueen rajaa noin 500
metrin alueelta tien viereltä.
Alueella liikkumisessa luonnonsuojelusäädös ei muuta
nykyistä käyttöä. Luonnollisesti alueen käyttöä seurataan ja jos esimerkiksi voimakasta maaston kulumista
havaitaan, suojelutoimiin
ryhdytään.
Kyseisellä alueella sijaitsee myös Veneseuran ylläpitämä ja metsähallituksen
omistama koulutuskeskus
Mäntylaki. Lisäksi alueella
on veneluiska ja pelastushelikopterin varalaskupaikka.
Esa Härkönen arvio,
että Ympäristöministeriön tavoitteena on saada
säädös voimaan syksyn 2018
aikana. Luonnonsuojelualueita (toisin kuin kansallispuistoja ja luonnonpuistoja)
ei yleensä merkitä luontoon.
Miekojärvellä lienee kuitenkin tarvetta tuoda rantautumis- ja kulkupaikkojen
opaskyltein tietoa alueesta.
Miekojärvi -nimisen luonnonsuojelualueen pinta-ala
on 1238 ha, josta Pellon
kunnan puolella on 792 ha
ja Ylitornion kunnan alueella 446 ha.
Lisätietoja tarvittaessa:
Erikoissuunnittelija Esa Härkönen, Metsähallitus, Luontopalvelut, p. 040 026 1427,
etunimi.sukunimi@metsa.fi

KIVILOMPOLO OY
anttikivilompolo@hotmail.com, p. 050 302 6482
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• Mökkien ja
muiden kiinteistöjen
huolto- ja
saneeraustyöt
• Pihat ja
piharakennukset

Länsirajan
Jäte ja Kuljetus Oy
Eino-Juhani 040 592 9145
tai 0400 392 923
Meiltä omakotitalot, huvilat ja piharakennukset lamellihirrestä!
Me voimme tarjota rakennukset täysin "avaimet käteen"-periaatteella
• Pyydä tarjous maalaus-, ulkoverhous-, ikkuna- ja kattoremontteihin! • Pyydä ilmainen remonttiarvio • Muista kotitalousvähennys

Remontit myös
osamaksulla.
Lisätietoja :
Puh. 040 520 9934 • Ari-Pekka Mäkikyrö
www.makikyro.com
Rakennusurakointi MaxBro Oy

puh. 016 513 031
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Kesän 2018 merkittävimmät
pienmoottoreiden uudistukset tulevat nelitahtimoottoreihin, joiden kehittäminen
on kovassa vauhdissa.
Venemessuilla Tohatsu,
Mercury ja Yamaha esittelivät entistä pienempikulutuksellisia moottoreita,
joissa on elektronisesti ohjatulla polttoaineensuihkutuksella varustettuja 9,9–25
hevosvoiman moottoreita.
Nyt Yamahan kaksisylinterinen nelitahtimoottori
F25 on jopa 25 prosenttia
kevyempi kuin aikaisempi
malli. Uusi F25 on entistä
helpompi kantaa. Siinä on
entistä paremmat kanto-

kahvat. Näitä asioita varmasti mökkiläiset ja harrastajakalastajatkin arvostavat.
Yamaha F25-moottorin
hintahaarukka varustelusta
riippuen on perusmallin
4300 eurosta aina 5400
euroon saakka.
Mercuryn uudistukset löytyvät helppokäyttöisestä ohjauskahvasta. Polttoaineen
suihkutuksen käyttöönoton
lisäksi 15 EFI- ja 20 EFI–
moottoreissa on uusi helppokäyttöinen ohjauskahva,
mikä parantaa ajoasentoa ja
ergonomiaa.
Ohjauskahvan säädettävyys vaakasuunnassa
mahdollistaa ohjauksen
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kummalla kädellä tahansa.
Ohjauskahvan voi säätää
vasen- tai oikeakätiseksi.
Kahvaa voi säätää 18 astetta
keskeltä vasemmalle ja oikealle.
Lisäksi kaasukahvan pyörimissuunta voidaan kääntää. Myös kahvan pystykulman säätö alarajoittimella
helpottaa ajoa, kun sopiva
kulma on helppo ja nopea
säätää ilman työkaluja.
Monitoimisessa ohjauskahvassa on vaihdevipu.
Pysäytyspainike on kätevästi ulottuvilla kahvan
päässä. Mercury Four Stoke
15 EFI-moottorin hinnat
alkavat 2999 eurosta ja 20
EFI-moottorin hinnat 3350

eurosta.
Tohatsun pienet nelarit
liikkuvat seuraavissa hintaluokissa: pienitehoisimman MFS 9,9 E–moottorin
hinta on 2600 euroa, löytyy
sekä lyhyt- että pitkärikinen
versio.
MFS 15 E–mallin hinta
vaihtelee versiosta riippuen
2800 eurosta 3790 euroon.
Teh o k k ai mman
20
E-moottorin erikoishinnat
vaihtelevat versiosta riippuen 3000 eurosta 3590
euroon, normaalihinnat
3500 eurosta 4300 euroon.

Venetrailerin hankinta
Kun olet valitsemassa venetraileria, on hyvä pohtia
millainen käyttötarve trailerille on tulossa. Jos traileria käyttää harvoin, vain
veneilykauden alkaessa ja
päättyessä, saattaa edullinen
perustraileri olla paras vastine rahoille.
Jos taas olet innokas
vetouistelija tai jigi-kalastaja, veneen vesillelaskuja
ja vedestä nostoja tehdään
usein ja erilaisilla veneluiskilla tai venetrailerilla vedetään myös pidempiä matkoja. Silloin halvin perustraileri ei olekaan paras valinta.

Jos ja kun vesillelaskuja
on kesänaikana paljon,
kannattaa hankkia kerralla
kunnollinen traileri. Hyvä
traileri kestää hoidettuna
vuosikymmeniä, kun muistaa tarkistaa tärkeimpien
kulumiselle alttiimpien osien
kunnon säännöllisesti. Näitä
ovat pyöränlaakerit, pyöräntuenta, renkaiden ilmanpaine ja kunto sekä valot.
Valtaosa trailereista kuuluvat niin ktusutun mökkiveneluokan trailereihin.
Tässä keskitytään kevyisiin,
jarruttomiin O1-luokan
venetrailereihin, joiden

Aavasaksan
GRILLI

kokonaismassa (omamassa
+ kantavuus) on enintään
750 kiloa. Tällaisten trailerien omamassa on yleensä
noin 150–275 kilon luokkaa.
Näin ollen jarruttomalla
trailerilla voi vetää yleensä
enintään 475–600 kilon
venepakettia, joka tarkoittaa
veneen, moottorin, polttoainesäiliön ja veneen varusteiden painoa yhteensä.
Paremman mökkitrailerin
hinnat liikkuvat 1000–2000
euron paikkeilla.
Kokemuksesta voin
kertoa, että hyvä traileri on
aisaltaan pitkä (helpompi

- Teräsportaat, -kaiteet
- Törmäyssuojat
- Jätekatokset

peruuttaa), siinä on kunnon
vinssi liinalla (ei vaijerilla).
Kölirullia on tarpeeksi sekä
kävelytasot ja kiinnityspaikkoja. Nokkapyörä pitäisi
löytyä, se helpottaa trailerin
liikuttamista.
Kotimaisista trailerimerkeistä tulevat mieleen
Majava ja Muuli.
Monet meistä muistavat,
että myös Pellossa tehtiin
aikanaan Pet-Ra venetrailereita ja kärröjä.
Lisätietoja perävaunun
rekisteröinnistä: https://asiointi.trafi.fi/fi

- RST-tuotteet
- Tilaustyöt ja alihankinta
- Asennukset

puh. 045 843 5770

Nuorenmetsän kunnostukset,
maanmuokkaukset,
tiet ja ojat,
vaihtolavakuljetukset.

puh. 040 540 9389
PELLO
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Venemessut 2018 uutuuksia
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Kuljetusliike
Enbuska Oy
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MERILAPIN KATSASTUS
MuistaUS

ST
KATSA
Maanrakennus
Kari Romakkaniemi
Jokelantie 7, 95790 Lampsijärvi

Puh. 0400 397 339

Tsekkaa edulliset etuajat netistä avainasemat.fi

Ylitornio
Ajanvaraukset: www.avainasemat.fi
Puh. (016) 425 0030 • Katso aukioloajat www.avainasemat.fi
Kilpisjärventie 30, 95600 YLITORNIO (SEO Ylitornio)
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Venemessuilta
poimittua
Pidä Saaristo Siistinä ry:n
Roope-tuotteiden uusin
tulokas on vedenpitävä ensiapulaukku. Kätevän kokoinen laukku sopii pieneenkin
tilaan.
Roope-ensiapulaukusta
löytyvät kattavasti vesilläliikkujan ja mökkeilijän
tarvitsemat ensiaputarvikkeet elvytysohjeineen. Ne
on pakattu vedenpitävään
pussiin, joka on oikein
pakattuna myös kelluva.
Laukussa on myös kätevä
kantohihna.
Vedenpitävän ensiapulaukkun voi tilata osoitteesta www.pidasaaristosiistina.fi/Roope-tuotteet verkkokaupasta. Ensiapulaukun
hinta on 49,90 euroa.

Ympäristötietoa
veneilijöille
Veneillessä on hyvä pyrkiä
vähentämään turhan jätteen
syntyä pelkän tilanpuutteenkin vuoksi. Ylimääräiset
pakkaukset voi jättää pois
jo kaupassa valitsemalla
tuotteita, joissa on vähemmän pakkausmateriaalia.
Viimeistään kotona elintarvikkeet kannattaa pakata
kestäviin ja pestäviin rasioihin, jotka vievät veneessäkin
vähemmän tilaa kuin kertakäyttöpakkaukset.
Jätteiden lajittelu onnistuu yllättävän vaivattomasti
myös veneessä. Sekajäteastian lisäksi esimerkiksi
istuinkaukalon penkin alle

tai ankkurilaatikkoon on
helppo laittaa keräysastiat
tai -pussit ainakin kierrätettäville lasi- ja metallijätteille,
jotka satamassa voi tyhjentää niille tarkoitettuihin
jäteastioihin.
Veneessä käytännöllinen
keräysastia voi olla vaikkapa kannellinen ämpäri.
Maalaisjärkeä ja mielikuvitusta käyttämällä jätteiden
lajittelu vesillä käy yhtä helposti kuin maissakin, ilman
suuritöisiä ja hankalia erikoisasennuksia.

Vaaralliset jätteet
Vaarallisiksi jätteiksi katsotaan kaikki jäte, joka
sisältää sellaisia haitallisia
aineita, jotka jo pieninä
määrinä voivat aiheuttaa
haittaa tai vaaraa luonnolle
tai ihmisille.
Vaarallisia jätteitä syntyy
erityisesti veneiden kevätja syyskunnostusten yhteydessä. Niihin lukeutuvat
muun muassa käytetyt
veneakut, ladattavat akut
ja paristot, öljyiset jätteet,
pilssivedet, maali-, lakkaja liuotinjäte, hätäraketit ja
käsisoihdut sekä vanhentuneet lääkkeet.
Myös myrkkymaalien
hiontajäte luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi. Kerääthän sen huolellisesti talteen
imurin tai pressun avulla
ja toimitat asianmukaiseen
keräykseen.
Aineiden alkuperäiset
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Saaressa on aina sunnuntai...
Vuokrattavana Kirkonveräjän kämppä
Uistelureissut Miekojärvelle
Metsäpalvelut

pakkaukset ovat vaarallisten jätteiden parhaita säilytysastioita, mutta jos käytät
muita astioita, muista merkitä selkeästi mitä mikäkin
purkki sisältää. Vaaralliset
jätteet tulee pitää erillään
muista jätteistä.
Vaarallisten jätteiden
omatoiminen käsittely laimentamalla, haihduttamalla
tai polttamalla tai niiden
kaataminen viemäriin on
ehdottomasti kielletty.

Tmi: Veli Koivuranta.
veli.koivuranta @pp.inet.fi.
puh. 050 3779135

Akut ja paristot
Toimita akku heti vaihdon
jälkeen vaarallisten jätteiden keräykseen. Ole varovainen akkua käsitellessäsi
Pidä huoli, että akkuneste
ei pääse valumaan ulos,
kuljeta akkua oikein päin ja
pidä korkit suljettuina.
Akkujen sisältämä akkuneste on erittäin syövyttävää, ja ne sisältävät myös
lyijyä, joka on pohjaveteen
tai maaperään päästessään
hyvin saastuttavaa.
Ladattavat nikkeli–kadmium-akut, nappiparistot
ja raskasmetalleja sisältävät
paristot ovat myös vaarallista jätettä.
Yleensä tällaisissa paristoissa on siitä merkintä (NiCd, Ni, Cd, LR, Alkaline,
Mercury), mutta mikäli olet
epävarma asiasta, luokittele
ne vaaralliseksi jätteeksi.
Lähde:
Pidä Saaristo Siistinä ry.

PIENTIE 95780
SIRKKAKOSKI

LIPUT 15 €

SIRKKAKOSKEN
JUHANNUSTANSSIT
PE 22.6. 21.00- 02.30

Olethan huolellinen tankatessasi
Tiesitkö, että veneen tankkauksen yhteydessä veteen
joutuvat polttoainepäästöt
aiheuttavat terveys-, ympäristö-ja turvallisuusriskejä
ja niistä halutaan nopeasti
eroon. Astianpesuaineen
roiskiminen veteen päästöjen piilottamiseksi ei ole
oikea tapa.
Polttoainetta läikkyy kertatankkauksen yhteydessä
yleensä korkeintaan desilitra, mutta etenkin suosituissa pienvenesatamissa
useat pienet päästöt aiheuttavat ongelmia. Polttoaineen poistamiseen vedestä

käytetään usein astianpesuainetta.
Astianpesuaineella polttoaine ja öljy saadaan toki
nopeasti piiloon veden pinnalta, mutta tosiasiassa astianpesuaineen, polttoaineen
ja veden yhdistyessä alkavat
kemikaalit ja yhdisteet muodostaa lähes aidon vesiliuoksen, mitä ei ilman astianpesuainetta tapahtuisi.
Liuos on muuntautunut
sellaiseen muotoon, joka
altistaa kaikki veden kanssa
tekemisissä olevat eliöt sille.
Avainasemassa on siis
aineiden yhteisvaikutus.

Esimerkiksi dieselöljystä
jopa 30 prosenttia voi olla
polyaromaattisia hiilivetyjä
eli PAH-yhdisteitä.
Kun aine saatetaan
astianpesuaineen kanssa
veteen, voivat myrkyllisten
PAH-yhdisteiden vaikutukset olla jopa satoja kertoja suuremmat vesieliöille,
kuten planktonille, kaloille
ja äyriäisille. Mikäli polttoaine kelluisi veden pinnalla,
auringonvalo haihduttaisi
sen pois melko nopeasti.
Lähde:
Pidä Saaristo Siistinä ry.

BILEBÄNDI
E-KOODI

TANSSIYHTYE
UPEA KOSKI
MARKO JUHANI
ILOISET IHMISET
GROUP

Lavatanssit katetulla tanssilavalla. Alueella grillikioski
sekä anniskelualue
VAIN KÄTEISMYYNTI!
HOX! 4.8.2018 LYHTYTANSSIT
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Viisaasti vesillä

PELLO - FISHING CAPITAL
OF FINLAND

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.

TRAVELPELLO.FI

Hypotermian oireet

Täysin uusi Kia Stonic

Niille jotka eivät saa
elämästä tarpeekseen.

www.kia.fi
@kiamotorsfinland

Nyt rahoituskorko

0,7 %

Täysin uusi Kia Stonic 149 €/kk

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.

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!

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

Pellon kunnan tekninen toimisto palvelee
veneilijöitä ja mökkirakentajia 2018

Mallisto alk. 18.427 €

Niille jotka haluavat erottua.

Elämä on täynnä mahdollisuuksia. Sitä varten on Kia Stonic, valmiina rikkomaan rutiineja
ja viemään sinut kohti seuraavaa päämäärää. Valitse väripari, joka viimeistelee tyylisi.
Kompakti crossover erottuu joukosta, ja sen ratissa olet aina tapahtumien keskipisteessä.
Ja tietenkin se on Kia: kaikilla mausteilla ja seitsemän vuoden takuulla.
Käyttöetu alk. 305 €/kk, vapaa autoetu alk. 455 €/kk

Täysin uusi Kia Stonic 149 €/kk tai 18 427 €

Rahoitusesimerkki 149,47 €/kk
Ajoneuvon käteishinta sisältäen toimituskulut: 18.246,55 €, käsiraha tai vaihtoajoneuvo 6.000 €, kiinteä korko 0,7%, perustamiskulu 150 €,
käsittelymaksu 15 €/kk, rahoitusaika 60 kk, kuukausierä: 149,47 €, viimeinen suurempi erä 4.950,00 €, luottokustannukset yhteensä: 1.357,42 €,
todellinen vuosikorko: 3,13%, luoton ja luottokustannusten yhteismäärä: 19.783,97 €. Rahoituksen myöntää Santander Consumer Finance Oy.
Kia Stonic -mallisto alk. autoveroton hinta 14.944,93 € + arvioitu autovero 2.881,62 € + tk 600 € = kokonaishinta 18.426,55 €.
Vapaa autoetu alk. 455 €/kk, käyttöetu alk. 305 €/kk. EU-yhd. kulutus 4,2–5,2 l/100 km, CO2 -päästöt 109–118 g/km.
Kia-takuu 7 vuotta tai 150 000 km, kolme ensimmäistä vuotta ilman kilometrirajaa. Kia 24h tiepalvelu vuodeksi veloituksetta.
Kuvan auto erikoisvarustein.

Kauppakuja, 94450 Keminmaa
J uh a T ap o j ä rv i

0 2 0 7 62 4 2 36

j uh a. tap o j arv i@ p o rh o . f i

Tekninen toimisto palvelee koko kesän.

Kelluvapaikka 68,55 €/v + alv

Rakennusluvat
Rakennustarkastaja Esa Kassinen,
p. 040 634 1900, esa.kassinen@pello.fi
Pekka Tuomas p. 040 721 9496
pekka.tuomas@pello.fi,

Miekojärven kalasataman
kalankäsittelyhalli
Koko vuosi 1674 € sis. alv.
Enitään 3 kk/ v 837 € sis alv.
Vapakalastajat 372 € sis alv.

Venesatamat: Paikkavuokraus,
kalasatamahallin vuokraus
Maarit Lampela, maarit.lampela@pello.fi
p. 0400 291 935
Pekka Tuomas, pekka.tuomas @pello.fi
p. 040 721 9496.

Miekojärven Karhumaan venesatama
Venepaikkamaksu 56,45€ + alv.
Molemmissa satamista löytyy sekä kelluvia että telarantapaikkoja. Vuokraus myös
lyhyemmäksi aikaa mahdollinen.

Miekojärven kala- ja venesatama
Sirkkakoski venepaikka
Vetoluiska 30 €/v + alv

Karhumaan kaava-alueen vesihuolto
Maarit Lampela, päivystys p. 0400 291 935
Pekka Tuomas, pekka.tuomas@pello.fi
p. 040 721 9496
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Miekojärven tapahtumakalenteri 2018
Toukokuu

La 26.5.
* klo 12 Mäntylaen kevätsiivoustalkoot
* klo 16 Uistelumaratonin alkupalaveri

Kesäkuu
Su 17.6.
* klo 13 Veneilykauden avajaiset, Sirkkakosken venesatama
* klo 15 Veneseuran vuosikokous
Pe 22.6.
* klo 18 alkaen Veneilijöiden Juhannusliputus Orhinselän
hiekkasärkällä
* lipunnosto klo18

Tilausajot

Heinäkuu
Ti-la 17.–21.7.
Uistelumaraton 100 ja 1, vaihdot päivittäin klo 7, 14 ja 21

0400 697 876
www.lohiniva.fi

Ti-su 17.–22.7.
* klo 15–18 Tuoreen kalan kalamarkkinat päivittäin,
Sirkkakosken kalasatama
Ti 17.7.
* klo 14 Uistelulumaraton 100 ja 1 tuntia -startti
Su 22.7.
* klo 15–17 Uistelumaratonin päätöstapahtuma ja
RANTAONGINTA -kisa, kaikille avoin ikärajaton
onkimestaruuskisa Sirkkakosken satama-altaalla.

Syyskuu
La 22.9.
* klo 12–18 Vetouistelupäivä, kokoontuminen Sirkkakosken kalasatamaan kesäkalakisan päätöstapahtuma, kalakunkku -kiertopalkinnon luovutus 2018

Tiesitkö
* Pyyntimitta on pyydettyjen kalojen alin sallittu
pituus (entinen alamitta).
Kalan pituus mitataan leuan
kärjestä suu suljettuna suoraksi ojennetun ja yhteenpuristetun pyrstöevän kärkeen.
Kalojen pyyntimitat säätää

Suomessa kalastusasetus.

Tiesitkö
* Kala ei säily jääkaapin
+5–8 C peruskylmyydessä.
Eviran ohjeet ovat, että
tuore kala tai kalavalmisteet kannattaa kotonakin
/ mökillä säilyttää 0–+3 C
asteessa. Kala ja kalatuot-

Myös nuohoukset.
Kalakuningas 2017 Veli Koivuranta.

teet tulisi säilyttää jäitettyinä tai lähes nollassa.

Tiesitkö
* Särjen suosio ruokakalana
on huimassa nousussa. Lahdessa selvitettiin hankkeen
avulla, että vähärasvainen
särki säilyy pakastettuna
1–2 vuotta.

Särkipihvin ainesosat:
särki, muna, sipuli, riisijauho, tattarijauho, tuoreet
yrtit ja sitruunamehu! Ja
eikö kokeilemaan.

Harjus muistuttaa ulkonäöltään sikaa ja muikkua.
Näin määrittelee harrin
Wikipedia.
Harjus kutee huhti-toukokuussa. Silloin sukukypsät
yksilöt vaeltavat talvehtimisalueiltaan kudulle jokien
matalille sorapohjaisille virtaaville paikoille.
Miekojärvellä harria

tapaa juuri jokisuiden lähettyvillä ja ainakin Sirkkakoskessa sitä käyvät perhomiehet pyytämässä. Harjuksen
alamitta on Miekojärvellä
35 cm. Harri on erinomainen savu- ja graavikala.
Harjuksen ravinto koostuu lähinnä pohjasta löytyvistä hyönteisten toukista,
nilviäisistä, äyriäisistä,

Juoksengissa,
Karpinniementie 1.
Pello
21 km
5 km

Vain ukonkusema Ylläkseltä!
MA–PE 9-17 • LA 7-17 • SU 9-17 • p. 0400 397 655
Keittolounas klo 10-16 • Nyt 85 asiakaspaikkaa.
Mahd. aikataulumuutokset ja lisäinfoa porroporo.fi
NAPAPIIRI

Harjus – Grayling – Harri
Miekojärvessä esiintyvistä
17 eri kalalajista yksi harvinaisimmista on harri eli
harjus. Harjus on pitkulainen lohikala, jolla on erityisen korkea, purjemainen selkäevä. Harjus kasvaa 30–60
cm:n pituiseksi ja painaa
yleensä alle yhden kilon.
Harjus esiintyy viileissä ja
runsashappisissa vesissä.

Poronlihatuotteiden erikoismyymälä

nivelmadoista ja jopa kalan
mädistä (etenkin taimenen).
Harjus syö myös lentäviä ja pinnalla räpiköiviä
hyönteisiä, minkä takia sitä
pyydetään mielellään perholla ja uistimella. Harjuksen ruokavalioon kuuluvat
myös pienet kalat, kuten
esimerkiksi mutu ja simppu.

Antennit asennettuina
Häiriömittaukset alk. 0 €
KYSY TARJOUS
Miekojärven alueella.

Lumityöt • soranajo
• jyrsintyöt • ruokamultaa

Sirkkakoski p. 040 508 9114
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Miekojärven
veneilykaudenavajaiset
su 17.6. klo13

Sirkkakosken vene- ja kalasatamassa
Ohjelma:
Veneseuran lipunnosto
Veneilykauden avajaistervehdys
Pellon kunnanjohtaja Eero Ylitalo
Veneturavallisuusasiaa/veneilyklinikka,
– ohjeita ja opastusta aloittaville veneilijöille.
Pelastusvene Tiirapaasi, järvipelastus

Markku Sirkan ja Erkki Keräsen veneessä tapahtuu.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) esittäytyy ja
Lapin pelastuslaitos/Pellon VPK

17.–22.7.

Kahvitarjoilu
Musiikista vastaa Seppo Lohiniva yhtyeineen

Tervetuloa
Tiesitkö
* Miekojärven moninaisten lokkikantojen joukossa on
kalatiira. Vanhin rengastettu kalatiira on yli 34 vuotta vanha.
Linnut palaavat uskollisesti pesimäpaikoilleen.

Tiesitkö
* Posti julkaisi 6.6. Pohjola-sarjassa Erik Bruun kuvittamat
postimerkit, joissa teemana ovat kalat. Kahta erilaista
merkkiä kuvittavat kuha ja muikkuparvi.

Uistelumaraton
100 ja 1
Miekojärven Veneseuran
Trolling team järjestää heinäkuussa 17.–21.7. sadan ja
yhden tunnin uistelumaraton -viikon. Tapahtumaan
osallistuu 7–8 vetouisteluvenekuntaa vaihtuvine miehistöineen.
Tavoitteena on uistella
tuo sata ja yksi tuntia ilman
taukoa siten, että koko ajan
on venekunta vesillä. Tapahtumalla pyritään tuomaan
tunnetuksi Miekojärven
Euroopan pohjoisinta kuhakantaa, ja saaliskaloina on
varmasti myös ahventa ja
haukea.

Tuoreen kalan
kalamarkkinat joka
päivä

• Kaivinkonetyöt • Pyöräkuormaajatyöt
• Lumityöt • Traktorityöt • Kiinteistöhuolto

Pello
www.konetyosalonen.fi

KU M P P A N I N A P A R A S

Järjestämme Sirkkakosken kalasatamassa tuoreen
kalan kalamarkkinat joka
päivä kello 15–18. Tarjolla
on päivän vetouistelijoiden
saaliista kaupallisten kalastajien jalostamia kalaherkkuja.
Kalastajat lupaavat jotain
erikoisherkkua päivittäin ja
reseptiikkaa kalan valmistukseen.
Kalamarkkinoilla haluamme edistää paikallisen

Asko Saukkoriipi miehistöineen ja saaliskirjanpidon luovutus.

kotimaisen järvikalan käyttöä. Markkinoilla sataman
edustalla on veneseuran ja
kylän väen toimesta kahvipannu kuumana ja myynnissä muitakin virvokkeita
ja pullaa.

Yleisölle nähtävää
Yleisöllä on mahdollisuus
osallistua tapahtumaan
paikan päällä ja katsastaa
saatu saalis, kun venekunnat vaihtavat uisteluvuoroa
Sirkkakosken venesatamassa.
Uisteluvuorot: iltavuoro
kello 14–21, yövuoro kello
21–7 ja aamuvuoro kello
7–14.
Uistelumaratonin saalistilastoa voit seurata veneseuran kotisivulta www.miekojarvi.fi

Päätöstilaisuus ja
onkimestaruuskisa
satamassa
Tapahtuman päätösmarkkinat pidetään satamaalueella sunnuntaina kello
15–18 ja kaikille avoin ikärajaton ONKIKISA kello
15–17 .
Tervetuloa Miekojärvelle
ja Sirkkakosken satamaan!

Miekojärven onkikisan ratkaisee kalojen yhteenlaskettu
pituus. Kilpailun päämittamies tarkkaakin tarkempi Hannu
Laukkanen ja häntä tarkkaileva Reijo Hiltunen.
Meillä on Euroopan puhtain ilma ja juomakelpoiset
vedet. Ne ovat tuoneet esiisillemme tärkeän elinkeinon ja ruuan. Me saamme
ylpeinä jatkaa tätä perinnettä näissä upeissa Perä-

pohjolan ja Lapin järvi- ja
vaaramaisemissa.
Kalamarkkinoiden tuotto
menee järvipelastustyöhön
ja pelastusalus Tiirapaasin
ylläpitämiseen.
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Miekojärven
MoinaMajat

S uo d atus k as e ttip ak e tti
- m aas uo d attam o p ie ne e n tilaan
P is ara h arm aav e s is uo d atin
v ap aa- aj an as unno ille

nykyaikaisilla laitteilla

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

KY S Y T A R J O U S
Hae sinulle
sopivin ratkaisu:

www.puhdastulevaisuus.ﬁ
/tuotehaku

gsm +358 40 418 0598

95780 Sirkkakoski
Puh. 0400 299 893

www.moinamajat.net

moinamajat@hotmail.com
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Miekojärven kesäkalakisa
jatkuu koko kesän
Oletko sinä seuraava kalakuningas 2018? Kun saat ison
kalan, lähetä kuva ja tiedot: paino, pituus, millä pyydystit
ja mistä kala tuli.
Ilmoita sähköpostilla: seppo.joona @pp.inet.fi tai
puh/whatsapp 0400179 024.
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Miekojärven uutiset
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

19
•

•

•

•

Miekojärvi uutiset:
Julkaisija Miekojärven veneseura.
Painos 7000 kpl.
Painopaikka Suomalainen lehtipaino, Kajaani
Taitto Meän Tornionlaakso
Vast. päätoimittaja Jukka Sirkkala
Kannen kuvat: Jukka ja Jouko Sirkkala

Miekojärven suurimmat kalat 2000 luvulla
löydät veneseuran kotisivuilta.
www.miekojarvi.fi

Miekojärven
veneseura
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Kalastusluvat
Miekojärvelle 2018
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.

www.miekojarvi.fi

Veneseura on 28-vuotias.
Perustamiskokous pidettiin
20.5.1990 Pessalompolon koululla.
Veneseura ei ole perinteinen vain
veneilyyn keskittyvä yhdistys.
Se pyrkii olemaan Miekojärven
asioissa laajasti mukana,
puolustamaan ja kehittämään
Miekojärveä.

Kansanedustajat kalassa. Vasemmalta Markus Lohi, Johanna
Ojala-Niemelä ja Katri Kulmuni.
Kuva Juha Paso MH

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.

Tarvitsetko majoitusta (23 henk.)
kokous tai juhlatilaa
Miekojärven rannalta.

Vesiala: Noin 5000 ha
Kalastuskausi: Koko vuosi

Veneseuran koulutuskeskus Mäntylaki
rantasaunoineen on oiva paikka virkistäytymiseen.
Lisätietoja Veneseuran sihteeri Seppo Joonalta.

Lupahinnat: 8 €/vrk, 15 €/vko, 30 €/kausi
Veneet kohtaavat.

Yhteislupavesi, hinta voi muuttua.
Miekojärven
pelastushelikopterin
varalaskupaikka on saanut
uuden autojen parkkialueen
Mäntylakeen.

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

MEILLE VOIT TULLA NYT
MYÖS PALVELUSETELILLÄ
Coronaria Kotikylä Lantonvainio tarjoaa kodin 31:lle
ikäihmiselle rauhallisella ja vehreällä alueella Ylitornion
kuntakeskuksen Alkkulan pohjoisosassa. Olemme tehostetun palveluasumisen koti, jossa hoitajat ovat paikalla
ympäri vuorokauden.
Kodin asukkaaksi tullaan Ylitornion kunnan vanhustyön
ohjauksen kautta.

OTA YHTEYTTÄ
Markku Honkuri
Puh. 040 196 5677
markku.honkuri@coronaria.fi
Coronaria Kotikylä Lantonvainio
Sahaherrantie 1, 95600 Ylitornio

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 €

coronariakotikyla.fi

Lupia myyvät:
Sirkkakoskella
Erkki Sirkkala 040 532 1965,
Ilkka Koskela 0400 393 215.
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Miekojärven uutiset
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Polarväylä
Vesirakentamista Lapin sisävesillä
vuodesta 2003.
• veneväylien tarkistustyöt
• veneturvallisuuslaitteiden
kunnostukset
• satamien ja laitureiden huollot
• sukellustyöt
• moottorikelkkareittien kunnostus
Olemme mukana tukemassa
järvipelastustyötä

Mökille
mieli?
Metsähallitus myy tai vuokraa tontit puhdasvetisen Miekojärven rannalta.
Karhumaan kaava-alue sijaitsee Pellon Miekojärven länsirannalla Sirkkakoski-Pakisjärvi metsäautotien varrella. Alueella on monipuoliset harrastusmahdollisuudet, kuten kalastaminen lajirikkaasta järvestä, melominen
ja marjastaminen sekä talvisin hyvät olosuhteet pilkkimiseen ja moottorikelkkailuun. Alueella on satama ja kaksi venevalkama-aluetta veneen laskua ja pitoa varten. Kaava-alueella on yhteensä 49 tonttia, hinnat alkaen
6 500 euroa.

0400 393 215
0400 228 590

Tutustu koko tonttitarjontaamme sivuillamme www.laatumaa.fi tai kysy lisätietoja:
Marja Vaara, p. 0400 713 770 tai marja.vaara@metsa.fi
Alkkulanraitti 52, 95600 YLITORNIO
Puh. (016) 571 021, Fax. (016) 572 462
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www.ylitornionapteekki.fi

RENGASASIANTUNTIJASI

Katso tarjoukset
www.naasko.fi

Vihreät
335,- hetket
Combi 48 S

Katso lisää
www.naasko.fi

Park 220

3090,Tornado 2098

Multiclip 47 SEQ B
Sähköstartti

1495,-

495,-

Multiclip 47 Blue

229,-

Tornado 3098 H

1995,-

Dino 47

185,-

Trimmerit
SGT 24 AE
SGT 226 J

0500 480 039 0400 296771

SBC 232 D

145,141,209,-

