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Kommodorin puheenvuoro

Kesä tulee oletko valmis
Kevät tulee aina vauhdilla, mutta
kevät 2021 ei ehtinyt kunnolla
alkaa kun kesä jo antoi merkkejä. Helatorstain lämpö ja
pohjoistuuli vei reilussa viidessä
tunnissa Kaaraneksen selän jäät
mennessään. Normaalisti, kun
jokisuut aukevat meillä on 1-2
viikkoa aikaa valmistautua avovesikauden alkuun.
Silti jäiden lähdön aikataulu ei
ollut ennätysaikaisin, vaan tasan
sama päivä kuin 2019.
Vallitsevien maailman tilanteiden mukaan me suomalaiset
haikailemme kovasti normaaliin,
siis siihen vuoden 2019 aikaan.
Tuli vuosi 2020 ja mullisti monen
asian. Suomalaiset löysivät luonnon, kansallispuistot. Suomalaiset ostivat kalastuslupia ennätysmäärät. Suomalaiset ostivat
ennätysmäärät asuntoautoja ja
veneitä. Mökkikauppa ja rautakauppiaiden ovet kävivät ennätystahdissa. Ruokaa ostettiin ja
tilattiin kotiin ja mökille. Tehtiin
remontit mökille ja kotiin. Puutavarasta oli jopa puutetta. Retkipyörät loppuivat niin kauppiailta kuin vuokraajilta.
Miekojärvelläkin elettiin uutta
nousua. Venepaikkoja vuokrattiin enemmän, retkeilijöitä
oli poluilla ja melojia laavuilla.
Tuskin koskaan aiemmin on
kesken kesäsesongin puut loppuneet laavulta. Suosituimmilta
hiekkarannoilta siirryttiin toisiin saariin. Oli telttaa ja telttasaunaa. Suomalaiset nauttivat
maailman puhtaimmasta ilmasta
ja juomakelpoisesta kalavedestä
Miekojärvellä.

Vuonna 2021 tahti tuntuu
kotimaan matkailijoiden osalta
jatkuvan. Venemyynti jatkuu
vilkkaana ja tietynkokoisista
perämoottoreista alkaa olla pula.
Venetarvikemyyjät ilmoittivat
mm. venekuomujen loppuneen
toukokuussa. Kyllä Suomessa
menee siis yhtä vauhdikkasti
kuin tuo meidän Lapin kevään
kääntyminen kesäksi.
Miekojärvi sai juuri mielenkiintoisen, ehkä toivotun ja odotetunkin tiedon. Pellon kunta on
käynnistämässä hankeprosessia,
jossa Miekojärvelle perustetaisiin kansallispuisto – Napapiirin
Helmi.
Hanke tarvitsee tietysti taakseen erityisesti suunnitellun puistoalueen vesien ja maiden isoimman omistajan eli Metsähallituksen tuen. Sitä näyttäisi olevan
tulossa. Kun Miekojärven saaristo on ollut rantojensuojeluohjelmassa jo kolmisenkymmentä
vuotta, on aika ottaa askelia
suuntaan jossa Länsi-Lappi saisi
oman erikoislaatuisen vesistökansallispuiston. Miekojärvi ja
sen ainutlaatuinen historia kalakenttäoikeuksista rautamasuuniin sekä elävät kyläyhteisöt ja
helppo saavutettavuus kiinnostavat.
Miekojärveä on kehitetty jo
1990-luvun alusta alkaen voimakkaasti retkeilyn, veneilyn
ja kalastuksen ehdoilla ja sen
taustavoimana ovat olleet Pellon
ja Ylitornion kuntien sekä Miekojärven toimijoiden yhteistyö.
Voimavaroja suunnattiin silloin

Miekojärven veneseuran järvipelastus
Meripelastusseuran jäsenyhdistykset hakevat pelastusalustensa miehistöihin
uusia, innokkaita ihmisiä.

perusrakenteisiin, jotka luotiin
yhdessä mm. Metsähallituksen
ja työvoimahallinnon kanssa.
Nyt Miekojärvi ansaitsee kansallispuiston statuksen ja Tornionlaakson Pello ja Ylitornio oman
Napapiirin Helmensä.

Aloita elämäsi paras harrastus järvipelastajana!
Vapaaehtoinen meri- ja järvipelastustoiminta vaatii
sitoutumista, mutta antaa
paljon. Kanssaihmisten
auttaminen, mahdollisuus
päästä vesille ilman omaa
venettä sekä monipuolinen
pelastus- ja merenkulkukoulutus ovat paketti, mitä
mikään muu harrastus ei
tarjoa.

Veneilykauden käynnistyessä
uusien Miekojärvellä veneilijöiden olisi syytä tutustua vesistöön
ja väylämerkkeihin. Vaikka liikkuminen virallisilla veneilyreiteillä on turvallista, on vastuu
aina kipparilla. Veneseuralaiset tempaisevat tänäkin kesänä
upean tapahtuman vesiturvallisuuden puolesta ja keräävät
varoja järvipelastukselle Uistelumaratonin ja Suuren uistintestin
muodossa. Pelastusvene Tiirapaasi päivystää Sirkkakosken
vene- ja kalasatamassa muistuttamassa meitä siitä, että vesillä
on kivaa – mutta pelastusliivit
päällä – ei veneen pohjalla.

Mitä toivomme
sinulta?
Emme edellytä veneilykokemusta tai muuta erityisosaamista. Halu auttaa, into
oppia uutta ja mahdollisuus
sitoutua aikaa vievään harrastukseen riittävät. Lisäksi
edellytämme hyvää peruskuntoa, uimataitoa ja näön
tarkkuutta 0,5 silmälaseilla
ja 0,1 ilman. Mukana on
sekä miehiä että naisia, ja
ammattialoja edustettuina

Kiitokset kaikille lehden
ilmoittajille, jotka tukevat veneseuran ja järvipelastuksen vapaaehtoisia!
Mukavaa ja turvallista veneilykesää - nähdään Miekojärvellä!
Jukka Sirkkala,

Veneseuran kommodori

naisille ja miehille ja pumppukaivo.
Rannalta löytyy hurmaava ilta-auringon
hirsisauna, jossa on saunakamari ja yksi
petipaikka lisää. Saunan viereltä löytyy
tulipaikka sekä nokipannut ja parilat
ruuanlaittoon. Sekä mainio uimaranta.
Mäntylakeen pääseen sekä veneellä
että autolla.
Veneseuran jäsenillä on mahdollisuus
avainpanttia (25 €) vastaan kämppäkenttän vapaaseen käyttöön, jos tiloja ei ole
varattu veneseuran omaan toimintaan
tai ulkopuoliseen vuokrakäyttöön.
Mäntylaen varauskalenterin löydät
kotisivuiltamme: www.miekojarvi.fi ja
lisätietoja saat sihteeri Seppo Joonalta.

Lehdenteossa kommodorska ja kommodori.

Uusi kotimaisen kalan
edistämisohjelma luo
kala-alalle valoisia
tulevaisuuden näkymiä
Maa- ja metsätalousministeriön Kotimaisen kalan edistämisohjelman tavoite on,
että vuonna 2027 suomalaiset syövät kalaa
ravitsemussuositusten mukaisesti 2-3 kertaa
viikossa. Tavoitteena on, että kulutuksen kasvu tapahtuisi pääosin kotimaiseen
kalaan perustuen. Tällä hetkellä suomalaisten ostamasta kalasta alle 20 prosenttia on
kotimaista.
Kalan käytön kasvu lisäisi työpaikkoja ja
toimeentuloa, parantaisi ihmisten terveyttä
ja pienentäisi ruokavalion ilmasto- ja ympäristöjalanjälkeä.

vyyttä ja edistämään vajaasti hyödynnettyjen kalavarojen käyttöä.
Kotimaisen kalan edistämisohjelma on
laadittu Maa- ja metsätalousministeriön
johdolla laajassa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Luonnonvarakeskus on vastannut ohjelman taloudellisten ja ympäristövaikutusten mallintamisesta ja Terveyden
ja hyvinvoinnin laitos kansanterveysvaikutusten arvioimisesta.
Lähde: Luke/kotimaisenkalan edistämisohjelma

Toimenpiteet ja rahoitus

Mäntylaen päärakennus.
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Tervetuloa mukaan Miekojärven järvipelastukseen!

Mäntylaki Virkistys- ja koulutuskeskus Miekojärven sydämessä
Miekojärven Veneseuran Mäntylaen
kämppäkenttä taipuu moneksi. Miekojärven itärannalla olevasta Mäntylaesta
on mainiot opastetut yhteydet sekä Sompasen luontopolkuun että OrhinselkäRaakonniemen -retkeilyalueelle.
Mäntylaen päärakennuksessa on 4
huonetta kahdessa kerroksessa + keittiö
(sähköhella, puuhella, jääkaappi, kahvinkeitin, iso kahvi- ja ruokailuastiasto).
Alakerran tunnelmallinen pääpirtti takkakaminoineen soveltuu koulutusten tai
eri tyyppisten juhlien, mm. synttäreiden
pitopaikaksi. Majoitustilaa on 24 henkilölle.
Pihalla on puuvarasto sekä puuceet
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Ohjelmassa esitetyt toimet sisältävät esimerkiksi kotimaisen kalan käytön vauhdittamisen julkisilla hankinnoilla, yritysten
kehitystoimien tukemisen korotetulla tuella
ja innovaatioseteleillä, kalastuksen aloitustukijärjestelmän sekä tuen sukupolvenvaihdosten ja uusien yrittäjien alalle tulon helpottamiseksi sekä Itämerirehun määrittelyn
ja sen käytön edistämisen vesiviljelyssä.
Pääosa edistämisohjelman toimenpiteistä
rahoitetaan Euroopan meri- ja kalatalousrahaston EMKR 2021-2027 kautta. Rahoitusta suunnataan erityisesti toimenpiteisiin,
joilla pyritään kehittämään kotimaisen
kalan arvoketjun kilpailukykyä ja kestä-

Tiesitkö että
oululainen Hätälän kalaliike toteutti
Kalastajalle Kiitos -kampanjan! Tällä
kampanjalla haluttiin lisätä kotimaisen
kalan käyttöä. Samalla kun ostit kotimaista Hätälä -kalaa saatoit tukea pohjoisen kalastajia. Hätälän kalaliike kokosi
ja lahjoitti Pohjois-Suomen kaupallisille
kalastajille yht. 10.000 € kalatalouden
investointeihin. Pohjoisen kalatalousleaderin hallitus tarttui toimeen ja em. tuki
on nyt maksettu 7 yritykselle. Hätälälle
kiitos!

sairaanhoitajasta kirjanpitäjään ja palomiehestä kosmetologiin.
Hälytysmiehistöissä toimivilta edellytetään vähintään 18 vuoden ikää, mutta
jo 16-vuotiaana voi päästä
pelastusalukselle harjoittelijaksi. Yläikärajaa ei ole,
harrastusta voi jatkaa niin

kauan kuin kunto kestää ja
sopivia tehtäviä löytyy.
Miekojärven järvipelastajat ovat aktiivisesti mukana
myös
Pello-Ylitornion
Vapepa -toiminnassa. Järjestämme yhteisiä koulutuksia ja koulutuspaikkana on
usein veneseuran tukikohta
Mäntylaki.

Tiesitkö
* Suomen Meripelastusseuran omistama pelastusvene
Tiirapaasi löytyy lähtövalmiudessa Miekojärven Sirkkakosken vene- ja kalasatamasta avaovesikauden aikana.
Miekojärven vapaaehtoiset Veneseuran järvipelastajat
talkoilevat mm. Tiirapaasin huollot. Yhdistys parantaa
myös aluksen toimintaedellytyksia lähes vuosittain. Vuonna
2019 pelastusalus sai uudet ajo- ja etsintävalot siirtymällä
samalla led-aikakauteen. Työstä vastasi pääosin Erkki
Keränen. Kesällä 2020 katsastuksen yhteydessä SMPS lahjoitti ladattavan lampun ja uudet kiikarit ja Ilkka Koskela
asensi uudet ajopenkit.
* Miekojärven veneseura on saanut Tiirapaasin talvisäilytykseen sopivat tilat maaseutuyrittäjä Pekka Mustajärveltä.
Kesälle 2021 Veneseuran haaveena ja toiveena on uusia
ensiapuvälineistöä, mm. Tiirapaasin taittopaarit. Seura on
hakenut Vapaaehtoisen Meripelastuksen Pelastusrengas
-säätiön avustusta ko. hankkeisiin kuluvalle kaudelle.
Kuinka haaveiden kävi, seuraa meitä netti- tai fb-sivuiltamme: miekojarvi.fi

Kuinka pääset
mukaan?
Tee nyt ensimmäinen siirto.
Ota yhteyttä Miekojärven
veneseuran hallitukseen ja
ilmoita kiinnostuksesi tulla
mukaan :
Jukka 0400 228 590
Seppo 0400 179 024
Markku 044 561 5398
Matti
040 752 9880
Lauri
0400 951 243
tai Tiirapaasin päällikkö
Ilkka Koskela 0400 393 215.

Meri- ja
järvipelastustehtävät
kasvussa
Meripelastusseuran vapaaehtoiset miehistöt suorittivat
vuonna 2020 yhteensä 2.168
pelastus- ja avustustehtävää
vesillämme. 2.000 tehtävän
raja ylittyi ensimmäistä
kertaa Meripelastusseuran
historiassa.

Vapaaehtoisten meri- ja
järvipelastajien tehtävämäärä kasvoi yli 20 prosenttia edellisestä vuodesta.
Vaikka suurin osa tehtävistä
oli eriasteisia avustustehtäviä, lisääntyi myös vakavien
vaara- ja hätätilanteiden
määrä selvästi.
Vapaaehtoismiehistöt
lähtivät kiireelliseen pelastustehtävään 675 kertaa ja
pelastivat todennäköiseltä
menehtymiseltä 41 ihmistä.
Yhteensä apua sai 4.285
ihmistä ja 1847 alusta.
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.
Poikkeuksellisen vilkas
veneilykesä näkyi myös
Miekojärvellä niin satamien

venepaikkojen varauksessa
kuin siinä että aika ajoin
rantautumislaiturit ja laavupaikat olivat täynnä. Myös
Miekojärvellä järvipelastajat olivat kesällä 2020 avustustehtävissä. Niitä olivat
mm. polttoaineen loppumiset, sähköongelmat ja
hinaukset satamaan.

Tiesitkö
Meripelastusseuralla on
yli 130 pelastusalusta
jäsenyhdistysten käytössä rannikolla ja sisävesillä. Alukset on jaettu
neljään pelastusveneluokkaan sekä apuveneja pelastusristeilijäluokkiin. Kaikki uudet pelastusveneet ovat nopeita,
itsenäiseen toimintaan
pystyviä, valmiiksi meripelastustehtäviin varusteltuja sekä erityisesti
Suomen olosuhteisiin ja
vapaaehtoismiehistöjen
käyttöön suunniteltuja.
Kalustoa uusitaan keskimäärin 3-5 aluksen vuosivauhtia.

Vapepan kuulumisia

Näin hälytät apua Sisävesillä yleinen hätänumero 112

Koulutukset ovat olleet aika
lailla vähissä koronapandemiasta johtuen ja suuret
harjoitukset ovat kaikki
peruuntuneet.
Lähinnä tässä nyt ollaan
syksyä kohti menossa, katotaan saadaanko Saariselän
harjoitukset alkamaan.
Jos pandemia antaa mahdollisuuden, Saariselällä
pidetään suuret harjoitukset
syksyn päälle.
Vapepan koulutuksiin
palataan ja koulutuksen
suhteen pyritään vastaamaan tarpeisiin, kunnes taas
päästään ns. normaaliin ja
rajoitukset poistuvat.

Hätä- tai vaaratilanteessa ilmoita:

Muuten kesä oli vilkas
etsintöjen osalta, joskus
oli jopa kahtakin etsintää
päällekkäin päivässä. Silloin todettiin, kuinka huono
meillä on puhelinkuuluvuus
maastossa.
Operaattorit saisivat kiinnittää huomiota siihen, että
ihmiset liikkuvat maastossa
hyvinkin paljon tänä päivänä. Toki osa jättää puhelimensa kotia, mikä on suuri
virhe. Puhelimen perusteella
voidaan ihminen paikallistaa aika tarkoin. Jos puhelimesta löytyy 112 -versio
ja päivitys, joka on päällä,
voidaan maastossa liikkuja
paikallistaa erittäin tarkasti.
Pelastustoimet on paljon

helpompi aloittaa, kun tiedetään, mistä ne aloitetaan.
Maastoon kun mennään,
vaatetus pitäisi olla sellaista
”riemunkirjavaa”, että ihminen löydetään, jos hän on
eksyksissä, loukkaantunut
tai saanut sairaskohtauksen.
Aina kun maastoon lähdetään, vaikka vain pienelle
retkelle, ilmoitetaan jollekin
minne mennään ja kuinka
pitkään ollaan. Ota mukaasi
pientä evästä, vaikkapa vain
energiapatukoita, jos maastossa olo pitenee on jotain
suuhun pantavaa. Nestettä
mukaan, vettä tai mehua,
ettei pääse nestehukka
yllättämään. EA-pakkaus
ja henkilökohtaiset lääkkeet on myös hyvä muistaa
ottaa mukaan. Vaatetus
pitää myös olla sellainen,
että pärjää huonommallakin säällä, koska lämpötilat
vaihtelevat huomattavasti
vuorokauden aikana.

taa etsintää. Helikopteria tai
lentokonetta käytettäessä,
havannointi on nopeampaa.
Riemunkirjavat vaatteet,
jotka ”silmää särkee, kun
katsoo”, ovat metsässä parhaat.
Kuljetaan aioittua reittiä pitkin, jos vieraillaan
kämpillä, laavuilla, merkataan sinne, mistä on tultu ja
minne lähdetty. Jos kyseessä
pitempi reissu, pidetään
huoli, että kännykässä on
varavirtaa.
Soitetaan
sovittuna
ajankohtana sille, kehen
halutaan olla yhteydessä,
varmistetaan kuuluvuus ja
kerrotaan matkan jatkuvan
normaalisti.
HUOM! Pidetään Miekojärven Mäntylaen helikopterin varalaskupaikka vapaana
autoista ja peräkärryistä.
Pentti Parkkila

Jos käy niin, että eksyy,
silloin pitää hakeutua aukealle paikalle, josta eksynyt
on helpompi havaita.
Viranomaisilla on droneja, joilla eksynyt havaitaan
helpommin ja pyrkimys on
saada myös kiinteäsiipistä,
millä käydään aluetta läpi,
joka huomattavasti nopeut-

Lahjoitus Miekojärven Veneseuralle ja Sirkkakosken kylätoimikunnalle.
Pekka Mustajärvi ja Riitta Hiltunen ovat lahjoittaneet Leena ja Vilho
Mustajärven muistorahoista varat Defibrillaattorin hankintaan.
Alustavasti on kaavailtu, että Defin sijoituspaikka on satama avovesikauden
aikana ja talvella SirSin kylätalo. Yhdistykset kiittävät!

•
•
•
•
•
•

nimesi (aluksesi nimi) ja yhteysmahdollisuudet
tapahtumapaikka mahdollisimman tarkasti
mitä on tapahtunut
onko loukkaantuneita tai ihmishenkiä vaarassa
mitä apua tarvitaan
ÄLÄ KATKAISE YHTEYTTÄ ennen kuin saat luvan

Tiesitkö että
Hätäkeskus antaa hälytyksen Miekojärven Järvipelastajille tekstiviestinä.

Huomioita ja vinkkejä veneilijöille
Kesän 2020 avovesikauden aikana Pelastusvene Tiirapaasi tai järvipelastajat avustivat useita venekuntia. Yksi merkille pantava asia oli, että sähköiset ongelmat olivat
monessa avustuskohteessa päälimmäisenä. Nykyaikaiset veneet ovat täynnä monenlaisia virtaa syöviä apuvälineitä. On kaikuluotaimet, karttaplotteria, sähköisiä takiloita, trimmereitä, radio, valoja, automaattipilssejä jne. Kaikki nämä kuluttavat
akkua. Ja jos veneenomistajalla ei ole ylläpitolaturia veneessä, voi olla että lähtiessä
virta vielä riittää, mutta 8 tunnin uistelupäivän jälkeen akun virta ei enää riitäkään
käynnistykseen.
Lämpimästi suosittelemme apuvirtalaitteen hankkimista veneeseen. Tuon buusterityyppisen lisävirtalaitteen voi ladata kotona ja se tuo lisäturvaa veneeseen, on sitten
kysymys käynnistyksestä tai vaikkapa sähköisestä navigoinnista.
Yleensä ottaen päävirta kannatta kytkeä pois veneen ollessa satamassa. Asiantuntijat suosittelevat päävirran poisottoa ennen kaikkea alumiiniveneissä, jossa jatkuva
virran päällä olo edesauttaa koneen korroosiota.
Toinen pikkuvinkki on pieni polttoaineen varasäiliö. 5 litran varapolttoaineella
pääset satamaan, jos polttoaine sattuu päätankista loppumaan.

Miekojärven järvipelastuksen pelastusvene Tiirapaasi.
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Miekojärven
Veneseuran
kesän 2021
tapahtumakalenteri
Kesäkuu
To 10.6. Miekojärven Uutiset 2021 ilmestyy.
Pe 25.6. klo 18 Juhannusliputus Orhinselällä.

Heinäkuu
To 1.7. klo 15 Miekojärven Järviluuta Tempaus puhtaiden hiekkarantojen puolesta.
Kokoontuminen Sirkkakosken satamaan.
13.–18.7. Miekojärven 100+4h Uistelumaraton
ja Suurin Uistintesti.
Venekunnat vaihtavat Sirkkakosken veneja kalasatamassa joka päivä kello 7, 14 ja 21
Tule tsekkaamaan saaliit ja ottamaan kaverikuvat.
Arvaa seuraavan päivän suurin kala -kilpailu ti-la.
* Ti 13.7. klo 13.30 Maratonin avaus & veneparaati
Sirkkalahden alueella Tiirapaasin johdolla.
* Joka päivä klo 14–17 Kaffipuffetti & Nyt nappaa
-kalastusvarusteiden kirpputori Sirkkakosken sataman
pihalla.
* Joka päivä klo 14–17 Tuoreen kalan kalamarkkinat Sirkkakosken satamassa.
* La 17.7. klo 14–17 Järvipelastuksen teemapäivä
Pelastusalus Tiirapaasin esittely + mahdollisuus ajelulle
(omat pelastusliivti + säävaraus).
* Su 18.7. klo 13.30 Uistelumaratonin venekunnat
ryhmittäytyvät päätösparaatiin Tiirapaasin johdolla.
* Su 18.7. klo 14–17 Ikärajaton kaikille avoin Onkikilpailu Sirkkakosken sataman alueella.
Osallistumismaksut: aikuiset 10 €, lapset alle 16v 5 €,
ilmoittauminen klo 13 alkaen.
* Su 18.7. klo 17 Uistintestin 10 parhaan uistimen
huutokauppa.

Syyskuu
la 18.9. klo 12–18 Uistelutreffit ja kesäkalakisan -päätöspäivä & veneseuran mestaruusuistelut.
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Muista tarkistaa nämä asiat
veneilykauden alussa
Ennen vesille laskua tarkista

• rungon läpievientien ja perävetolaiteen kaapeliläpivientien ja venttiilien kunto ja tiiviys
• perämoottorin kiristysruuvien, pulttien ja moottorilukon kireys valmistajan ohjeiden mukaan
• perämoottorin huolto (kts. Miekojärvien Uutiset
2020, s. 8)
• nestekaasuletkujen tiiviys ja tarvittaessa vaihda
letkut
• vetolaiteen öljyt ja öljypropun kiinnitys
• pilssipumpun toiminta
• polttoaineen riittävyys ja tuoreus
• veneen pohjapropun kiinnitys
• yksi tärkeimmistä on varmistaa, että akku
on ladattu ja pitää virtaa

Veneen rekisteröinti
Vesikulkuneuvorekisteri, eli tuttavallisemmin venerekisteri, on siirtynyt maistraateista Trafille 1.8.2014
alkaen. Kaikki nykyiset rekisteritiedot ovat siirtyneet
automaattisesti maistraatista Trafiin ja maistraatin
myöntämät asiakirjat ovat voimassa normaalisti myös
jatkossa.
Vesikulkuneuvorekisterin asiat hoidetaan Trafin
Oma asiointi -palvelussa, joka vaatii tunnistautumisen. Rekisteröinnin tai veneen omistajan vaihdoksen
ja rekisteröintitodistuksen tai sen kaksoiskappaleenvoi
tilauksen voi tehdä itse alusta loppuun sähköisellä varmenteella. Palvelussa on mahdollista käydä myös tarkistamassa kaikki rekisterissä olevat veneiden tiedot.
www.trafi.fi/merenkulku/rekisterit/vesikulkuneuvorekisteri

Tiesitkö että
Miekojärvellä oli kesällä 2020 useita järvipelastustehtäviä,
jossa veneestä oli päässyt virta loppumaan!

Kun vene on vesillä tarkista
• Ettei vene vuoda. Onko pilssissä vettä?
Tarkista myös kaikki letkut ja suodattimet.
• Jättäessäsi puuveneen talven jälkeen ensimmäistä
kertaa rantaan huomioi, että veneen pilssipumput
voivat ylikuumentua tai akkujen virta ei riitä kovin
pitkäksi aikaa, jos vene vuotaa reilusti. Vanha konsti
puuveneelle on jättää se matalaan veteen turpoamaan.

Kauden alussa tarkista
turvavarusteet
• Huomioi paukkuliivien patrunan uusimisväli,
liivien ja kelluntatakin kunto.
• Tarkista ankkurin ja muiden köysistöjen kunto
• Varmista sammuttimen toimintakunto ja leimaus
(sammutin pitää tarkistuttaa ammattiliikkeessä
vuosittain).
• Miekojärvellä tarvitset kartan ja suunnistusvälineet, tarkista myös kiikareiden kunto.
• Tarkista onko puhelimeesi tallennettu puhelinnumerot, joista saat
apua vesillä.
• Miekojärven Veneseuran järvipelastus suosittelee lämpimästi lisävirtalaitteen hankkimista
veneeseen!

Rekisterivelvoite
Kaikki vähintään 5,5 metriä pitkät purje- ja moottoriveneet tulee rekisteröidä. Myös moottoriteholtaan
vähintään 15 kilowatin eli yli 20 hevosvoiman veneet
on merkittävä vesikulkuneuvorekisteriin.
Rekisteröintivelvollisuus koskee myös muita koneellisia vesikulkuneuvoja, mm. vesiskoottereita sekä valtion ja kuntien omistamia vesikulkuneuvoja. Rekisteröidyn veneen kuljettajan tulee olla viisitoista vuotta
täyttänyt.

Pidä vakuutukset kunnossa
myös vesillä
• Kauden alussa kannattaa tarkistaa vakuutuskirjasta vakuutetun omaisuuden tiedot. Jos on esimerkiksi
vaihtanut perämoottorin, niin uuden moottorin tiedot
tulee päivittää ottamalla yhteyttä vakuutusyhtiöösi,
jotta se voidaan esimerkiksi varkaustilanteessa korvata.
• Soutuveneet ja enintään 10 hv:n perämoottorit
kuuluvat LähiTapiolan kodin tai mökin vakuutukseen
aina 5.000 euroon saakka. Tätä suuremmat veneet tarvitsevat oman venevakuutuksen.
• LähiTapiolan venevakuutuksesta voi valita itselleen sopivan vakuutuspaketin kolmesta eri vaihtoehdosta. Venevakuutuspaketit kattavat turvan tasossa
riippuen esimerkiksi varkaus- ja ilkivaltavahinkoja,
karilleajoja ja törmäyksiä.
• LähiTapiolan suosituin vakuutus on Laaja venevakuutus, joka tarjoaa hyvän ja kattavan turvan muun
muassa karilleajo-, törmäys-, myrsky-, varkaus-, ja kuljetus- ja telakointivahinkojen varalle.

Tiesitkö?

Veneen katsastus

Miekojärven uutiset:
Julkaisija: Miekojärven veneseura.
Painos 5500 kpl.
Painopaikka: Suomalainen lehtipaino,
Kajaani
Taitto: Meän Tornionlaakso
Vast. päätoimittaja: Jukka Sirkkala
Toimitussihteeri/kuvat: Päivi Sirkkala.
Kuvat: Kansikuva Iina Askonen, kuvia
myös kotialbumeista

Katsastus on vuokraveneille pakollinen, mutta vapaaehtoinen katsastus kannattaa tehdä myös huviveneille
mahdollisuuksien mukaan. Katsastajat huomaavat
usein asioita, joita veneen omistaja ei välttämättä osaa
panna merkille.

Tiesitkö että
Suomen Meripelastusseura omistaa kaikki pelastusaluksensa. Miekojärvellä pelastus- ja partiotehtävissä liikkuva
Tiirapaasi katsastetaan joka vuosi Meripelastusseuran
toimesta sekä maalla että vesillä.

* Vaihdotko veneeseen uuden moottorin?
Ilmoitus moottorin vaihdoksesta on tehtävä vakuutusyhtiöön viipymättä, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa
muutoksesta. Muutos on maksuton.
* Tarkista vesikulkuneuvosi valmistajan määrittelemä
suurin sallittu moottoriteho.
Jos olet vaihtamassa moottoria teholtaan suurempaan,
kuin nykyinen vesikulkuneuvoosi kiinnitetty moottori on,
tarkista ensin valmistajan ilmoittama suurin sallittu moottoriteho veneellesi. Uusi moottori ei saa ylittää tätä tehoa.
Tiedon voit tarkistaa vesikulkuneuvosi vaatimuksenmukaisuusvakuutuksesta tai valmistajan internet sivuilta.
Myös Traficom julkaisee taulukkoa, missä on lueteltu
joidenkin vesikulkuneuvojen suurimmat sallitut moottoritehot.
Jos et löydä tietoa mistään, voit tiedustella tehoa suoraan
Traficomista sähköpostilla:
veneilytarkastajat@traficom.fi

Lähin lehtesi
Tornionlaaksossa
https://tornionlaakso.edocker.com/

Veneilyn tärppejä
Selvinpäin vesillä
Vesiliikennejuopumuksen raja on yksi promille. Venettä ei
kuitenkaan saa kuljettaa sitäkään pienemmässä humalassa,
jos kuljettaminen vaarantaa oman tai muiden turvallisuuden.
Poliisin veneonnettomuustutkimuksen mukaan keskimäärin joka kolmattakymmenettä venettä ohjaa ruorijuoppo.
Saman tutkimuksen mukaan valtaosa hukkuneista on käyttänyt alkoholia.

ylärajalle. Laske keulaa tästä hieman niin, että ajaminen
tuntuu vakaalta.
• Vasta-aallokossa keulaa lasketaan alaspäin, jolloin kulku
pehmenee.
• Myötäaallokossa ja erittäin korkeassa vasta-aallokossa
keulaa nostetaan hiukan ylöspäin, jottei se sukeltaisi.
• Älä aja venettä suurella nopeudella koneen trimmin
ollessa täysin negatiivisella kulmalla eli keula alhaalla, koska
vene saattaa kallistella ja ohjailussa saattaa esiintyä epävakautta.
• Peruuttaessa nosta trimmikulmaa vähän ylöspäin.
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käytettiin selvästi useammin kuin lomakauden ulkopuolella.
Loma-aikana yli puolet käyttäjistä veneili vähintään viikoittain, ja 77 % käyttäjistä veneili vähintään muutamia kertoja
kuukaudessa.
* Veneilyyn liittyvien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto
vuonna 2015 oli 627 milj. euroa. Vuonna 2016 veneilijät käyttivät vesikulkuneuvojen ylläpitoon vuosittain 301 milj. euroa,
joka koostui laitteista ja tarvikkeista, veneen huollosta, venesatamapaikasta, talvisäilytyksestä sekä vesillelaskusta ja nostosta.
Trafi: Veneilyn määrä sekä sen taloudelliset ja ympäristövaikutukset Suomessa vuonna 2016

Veneen tuulilasin puhdistus

Tiesitkö?
* Vesikulkuneuvoista ja veneilytaidosta huolehditaan Suomessa pääsääntöisesti hyvin. Veneilyturvallisuus on parantunut viime vuosina, sillä kuolemaan johtaneet vesikulkuneuvoonnettomuudet ovat vähentyneet ja poliisin puhallutuskokeissa
sallitun alkoholimäärän ylittävien veneilijöiden määrä on laskenut.

Kuinka trimmaat veneellesi parhaan liu’un
Jos moottorissa on sähköhydraulinen rikikulman säätö
(power trim), ovat perussäännöt koneen rikikulman säädössä seuraavat:
Nostettaessa vene liukuun trimmi ajetaan aivan alas
(negatiivinen asento: ”keula alas”)
• Kun vene on liu’ussa ja mikäli aallokko on pieni, nostetaan trimmiä ja keulaa kunnes vene alkaa laukata, potkuri
menettää otteensa tai kone saapuu normaalin säätöalueen

Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai -välineitä puhdistaessasi veneen muovista valmistettuja veneen tuulilaseja
(pleksilasi eli akryyli tai polykarbonaatti). Käytä puhdistamiseen mietoa yleispesuainetta, astianpesuainetta tai ikkunanpesuainetta sekä nukkaamatonta pehmeää pyyhettä tai
sientä.
Älä koskaan pyyhi veneen muovista tuulilasia kuivalla
pyyhkeellä tai paperilla.
Tuulilasinpyyhkimillä varustetuissa veneissä tuulilasi on
karkaistua lasia. Sen voit pestä samoilla välineillä kuin muovista valmistetun tuulilasiin, mutta pinta ei ole yhtä herkkä
naarmuuntumiselle.

Tiesitkö?
* Trafin teettämän tutkimuksen mukaan suurin tyyppiryhmä kaikista moottoroiduista 554.000 vesikulkuneuvosta
- Enintään 20 hv:n moottorilla varustettujen perämoottoriveneiden osuus oli 54 %
- Muita yleisiä venetyyppejä olivat yli 20 hv:n perämoottoriveneet (30 %), sisämoottoriveneet (10 %) ja purjeveneet (3 %)
* Vuonna 2016 kaikkien moottoroitujen vesikulkuneuvojen keskipituus arvioitiin 5,4 metriin ja keski-ikä 19,5
vuoteen. Moottorityypeistä suosituimpia olivat 2- ja
4-tahtiset bensiinimoottorit, joiden kesimääräinen teho
oli 36 hv:aa.
Trafi: Veneilyn määrä sekä sen taloudelliset ja ympäristövaikutukset Suomessa vuonna 2016

Tiesitkö
* Käyttäjät hyödynsivät vesikulkuneuvoja mökkimatkoihin (20 %), lyhyisiin päiväretkiin (69 %) sekä usean päivän
tai viikon mittaisiin matkoihin (11 %). Loma-aikaan veneitä

Veneilytärppejä Venemessuilta 2021
Venemessut 21 käytiin poikkeusvuonna virtuaalisesti.
Suomen venealan yritysten liikevaihto kasvoi
vuonna 2020 11 prosenttia
ja alkuvuodesta pahiten
kärsinyt venevientikin pääsi
takaisin kasvuun toisella
vuosipuoliskolla. Veneala
työllistää Suomessa noin
3.500 henkeä ja sen keskusliiton Finnboatin jäsenyritysten liikevaihto on yli
600 miljoonaa euroa kertoo
Venealan
Keskusliitto
Finnboatin toimitusjohtaja
Jarkko Pajusalo.
Veneiden rekisteröintimäärät nousivat vuonna
2020 peräti 19 prosenttia
ja Traficomin pitämässä
rekisterissä uusia vesikul-

Savonlinnalainen Suvi
-veneet on Suomen
suurin pienveneiden
valmistaja
Valmistaja tunnetaan myös
Palta-veneistä. Venemessujen yhteydessä 2021
lanseerattiin uusi sadevesityhjetävä Kala-kaveri 475
mökki- ja kalastusveneeksi.
Perusveneen saa ilman ohjauspulpettia tai ohjauspulpetilla. Moottorisuositus on 5
-15 hv.

Tiesitkö:
kuneuvoja rekisteröitiin
viime vuonna lähes 5.000
kappaletta. Vahvimmat kasvuluvut nähtiin alle 7 metrin

moottoriveneiden kokoluokassa ja vesijeteissä. Veneiden omistajavaihdoksetkin
kasvoivat Suomessa yli 30

prosenttia.
Finnboatin jäsenyritykset vahvistavat, että 80 prosenttia Suomessa myydyistä

perämoottoreista on enintään 60 hv.

Miekojärven lokit
Miekojärvi on huippu kalavesi,
mutta se on myös hyvä lintujärvi.
Järven lokkilajien kirjo on suuri,
Miekojärvelä pesiviä lokkilajeja
ovat pienimmästä suurimphaan
pikkulokki, naurulokki, kalalokki
ja harmaalokki. Satunnaisina vierailijoina voihaan nähä selkälokki
ja merilokki.

pieninä yhtyskuntina eli ryhminä.
Harvalukunen pesijä miekola.
Naurulokki on kalalokkia pienempi, kapeampi ja suipposiipisempi. Naurulokin pää on tumman
ruskea, nokka mustakärkisesti
punertava ja koivet punaiset. Naurulokin luotettava tunnusmerkki
on siiven etureunan kärkeä kohti
levenevä valkonen kiilanmuotonen
alue. Pessii yhtyskunnissa, miekosella esimerkiksi satama-aluheitten
aallonmurtajilla.

siniharmaat siivenkärjet mustat
muutamassa uloimmassa käsisulassa on valkea laikku. Kalalokin koivet ovva vihreänkeltaset ja
nokka on kellanvihreä. Kalalokki
muistuttaa harmaalokkia, mutta
on sitä pienempi, pyöreäpäisempi
ja sironokkasempi. Pesä sillä voipi
olla melkein missä vain.

kinipukat. Nokka on tukeva,
vaaleakärkisesti keltanen ja alanokan kulmassa punainen täplä ja
silmissä ”tuima ilme”. Jalat ovva
vaalenpunaset.

Polttomoottorikäyttöisiä
perämoottoreita toimitettiin Suomeen 10019 kappaletta vuonna 2020.

hyvin pieni. Koivet ovva kirkhaan
keltaset ja nokka on keltanen ja
alanokan kulmassa punanen täplä.
Selkälokki on Miekojärvelä harvinainen vierailija.

Selkälokki.

Harmaalokki.
Pikkulokki.
Pikkulokki muistuttaa naurulokkia, mutta on sitä pienempi,
sirompi ja pyöreäsiipisempi. Pää
on niskaan asti sysimusta, siivet
ovva altapäin valkosta takareunaa
lukhuunottamatta mustat ja päältä
tasasen harmaat. Pikkulokin
koivet ovva kesälä kirkhaan punaset ja nokka punaruskea. Pessii

Kalalokki.

Naurulokki.
Kalalokki on alapuolelta valkonen, selkä ja siipien yläpuoli ovva

Harmaalokki on miekojärven
”tavalisista” lokkilajeista suurin,
muistuttaa kalalokkia. Harmaalokki on muutoin valkonen, mutta
selkäpuolelta siniharmaa, siivenkärjet ovva kalalokin taphaan
mustat ja niissä on valkoset kär-

Selkälokki on keskikokonen,
harmaalokkia vähän pienempi
mustaselkänen lokki. Sen selän ja
siipien musta väri sekä alta laajasti mustat siipien kärjet erottava
selkälokin muista lokeista paitsi
merilokista. Selkälokin siivet ovva
merilokin siipiä kapeammat ja
suipompikärkiset, siipien takareunan valkea reunus on kapeampi ja
siiven kärjen valkoinen täplä on

Merilokki on lokkilajeistamme
suurin. Se on selkäpuolelta musta.
Pää, kaula ja vattapuoli ovva
valkoset. Merilokila on tylpemmät ja leveämmät siivet ko selkälokila. Lisäksi sen siiven takareunan tyvipuolela on leveämpi
valkonen reunus ja punertavanharmaat koivet (selkälokila keltaset). Nokka on jykevä, värilthään
keltanen ja alanokan kulmassa on
punanen täplä. Myös merilokki on
Miekojärvelä harvinainen kävijä.
Markku Sirkka

MIEKOJÄRVEN UUTISET
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MIEKOJÄRVEN UUTISET

Miekojärven 100+4 h
Uistelumaratonin ja
Suuren Uistintestin
venekunnat ja niiden
uisteluvuorot

PETO
I
Kahden sukupolven miehet
etelän varis ja kainuulainen ukko
sattumalta kohtasivat
pohjoisen kairoilla tapasivat
ystävyys elinikäinen sukeutui.
Kokemuksia tarinoita seikkailuita toisilleen kertoilivat,
ihmettelivät, naurunpyrskähdyksiä, hohotuksia jakoivat.
Nuotiolla hiljaa keskenään istumaan oppivat
luonnonääniä kuuntelivat korpien kuiskintaa
teeren pulputusta, riekon päkätystä, joutsentrumpettia,
jäniksen kuolonhuutoa, hirven kiimaa,
hauen polskintaa kaislikon edessä.
Pitkin vaaranlaitaa sumujärvelle peräkkäin
tallustelivat veneelle
järven jää ylösnoussut
tulvasoille verkot virittäneet
lipuvat veneellä ihmeissään
missä verkot, eikö net muka tähän eilen
kokeile kouki perämelalla, kehottaa ukko
jo näkyy hauenvatsoja vaaleita
melkein vierekkäin toistakymmentä
parraassa verkossa
suut ihmetyksestä aukeavat, molemmilla
”voi peto, tulipa saalis”, sanoo ukko.

II
Kevät on vieläkin
harmaata, kylmää
yhtäkkiä aurinko pilkistää
lämmittää jo miehiä, venettäkin
molskii polskii särkitokka hetkessä
matalikolla keskellä järveä kaislikossa
mennään tuonne
vaihdan ruohikkouistimen
nakkaan
seuraamme vieheen kulkua yhtäkkiä
törmäys kaislaan pikkupysäys samalla
iso hauki suu auki puoli suuta pinnalla
porhaltaa paikalle, jäi saaliitta
minäkin.
”Se olisi osunut, olisi osunut ellei kaisla,
voi peto sentään”. ukkoa harmittaa.
Risto Andersson on Helsingissä syntynyt ruonoilija, joka
kaksoiskansalaisena asustelee nykyään Övertorneålla ja
rakastaa runoutta ja tuoretta kalaa.
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Seuraa oman suosikkivenekunnan lähtöä ja saaliin
tuontia Sirkkakosken satamalaiturilla.
Tiistai 13.7.
klo 14–21 Kalervo ja Pauli Koskela
klo 21–07 Jukka ja Päivi Sirkkala
Keskiviikko 14.7.
klo 07–14 Seppo Joona ja Arto Saukkoriipi
klo 14–21 Veli ja Eija Koivuranta &
		 Marko Dahlgren
klo 21–07 Ville Väystäjä, Joni Lanko &
		 Minna Väätäinen

Uisteluvuorojen vaihto menossa Sirkkakosken satamassa.

Miekojärven Uistelumaraton 2021
ja Suuri Uistintesti 13.–18.7.2021
Miekojärven Uistelumaraton
sekä Travelpello.fi ja SEO
Mäki yhteistyökumppaneiksi
Miekojärven Veneseura
ja Pellon kunnan matkailu
sopivat yhteistyöstä koskien 13.–18.7.2021 järjestettävää Uistelumaraton
-tapahtumaa. Travelpello on
lanseeranut Pello - Suomen
kalastuspääkaupunki tavaramerkin, jolla halutaan
laajastikin esitellä LänsiLapin upeita kalastusvesiä
Tornionjoelta Miekojärvelle
ja tehdä tunnetuksi laajemminkin luonto- ja kalastusmatkailun mahdollisuuksia
Pellossa. Lisäksi SEO Mäki
ja LP-Autohuolto haluavat
varmistaa, että sekä pelastusvene Tiirapaasilla että
uistelumaratonin venekunnilla polttoaineet riittävät.

Seuraa
Uistelumaraton
tapahtumaa jo nyt
Heinäkuussa uisteltavaa keskeytymätöntä 100+4 h uistelumaratonia pääsee yleisö
seuraamaa jo tapahtuman
valmistelun aikana veneseu-

ran kotikanavilta: www.miekojarvi.fi ja fb: miekojarvi.fi.
Voit tsekata kolmentoista
suomalaisen uistimenvalmistajan uistimet. Maratonia varten valmistajat ovat
konsultoineet veneseuran
uistelijoita, jotka ovat antaneet oman parhaan tietonsa
koskien usitimien värivalintaa. Värivalintoja tehdessä
on saaliskaloina ajateltu
kuhaa, haukea, ahventa ja
jopa taimenta. Värikartat ja
numertoidut uistimet löydät
Veneseuran kotisivuilta,
samoin uistinvalmistajien
yhteystiedot.

Satamassa tapahtuu
Uistelumaratonin
aikana
Tapahtuman aikana kannattaa käydä tarkistamassa
venekuntien saalis kolme
kertaa päivässä. Venekunnat vaihtavat Sirkkakosken
vene- ja kalasatamassa kello
7.00 ja 14.00 sekä 21.00 ja
luovuttavat tällöin saaliinsa
kaupallisille kalastajille
jalostettavaksi.
Maraton avataan virallisesti tiistaina 13.7. venepa-

raatilla Sirkkalahden alueelle klo 13.30, jonka jälkeen
ensimmäinen venekunta
lähtee uisteluvuorolleen
klo 14. Veneseuran järvipelastusvene Tiirapaasi on
juhlaliputuksessa ja johtaa
veneseuran ja uistelumaratonin venekunnat paraatina
satama-alueelle. Tällöin
yleisö pääsee tutustumaan
uistelijoihin, heidän vene- ja
uistelukalustoon sekä tietysti pelastusvene Tiirapaasi
on esittelyssä.
Avauspäivästä lähtien
sataman piha-alueella palvelee Kaffipuffetti ja Tuoreen kalan kalamarkkinoilta
löydät uistelijoiden saaliista
valmiina jalosteina joka
päivä klo 14–17.

Suuri Uistintesti |
13 uistinvalmistajaa
ja 130-150
uutuusuistinta
testissä
Vaikka tapahtumassa ei
varsinaisesti kilpailla venekuntien kesken, on uistinvalmistajilla ja uistelun harrastajilla jännitystä riittämiin
koko viikon ajan. Yötä

päivää – aamua ja iltaa venekunnat selvittävät millaisilla
uistimilla, minkälaisella
kelillä ja mistä syvyydestä
mikäkin kala syö.
Venekunnat kirjaavat
kaikki päätiedot ja mittakalat numeroidulle uistimelle.
Tästä syntyy paljon tietoa
siitä millaisella uistimilla
kannattaa lähteä kalaa narraamaan. Uistintestin etenemistä voit seurata myös
sataman ilmoitustaululta
ja veneseuran koti- ja fbsivuilta: miekojarvi.fi sekä
instragram-tililtä: miekojarven trolling team.

Yleisölle
ohjelmaa kaikkina
Uistelumaraton
-päivinä
Kaffipuffetissa ja Tuoreen
kalankalamarkkinoilla klo
14–17 voit osallistua päivittäin kilpailuun. Kilpailussa
pitäisi arvata seuraavan vuorokauden suurimman kalan
paino. Voittajille on luvassa
mm. tapahtuman uistinvalmistajien uistimia. Muita
palkintoja arvotaan osallistujien kesken sillä ”kalakil-

Pauli ja Kalervo Koskela aloittavat Uistelumaratonin 13.7. klo 14.
pailussa” pitää olla onneakin mukana.
Uutuutena on myös uistelu- ja kalastusvarusteiden
NYT NAPPAA -kirpputori.
Veneseuran venekunnat
lahjoittavat ylimääräiset tai
vähemmälle käytölle jääneet varusteet hyväntekeväisyyskirpputorille, jonka
tuotto menee Miekojärven
järvipelastuksen hyväksi.

Tiirapaasi ajeluttaa

Tuoretta ja pikapakastettua kalaa suoraan
kalastajilta Sirkkakosken satamasta.
Varmista, koska olemme paikalla: Jukka 0400 228 590
Päivi 045 677 9328
Nähdään kalamarkkinoilla!
Fb: Miekojärven Kalaa | jktuotanto

Uistelumaraton 100+4h Suuren Uistintestin yhteistyökumppanit
Heimo-vaappu | Heta-vaappu | Jade-vaappu | Jenna-vaaput | Jesse-vaappu | Jiiär | Julmavaappu | Kilikero | Kuusamo uistin | Sala-vaappu | Sepentuuri | Toha-vaappu | Tunkkionki

lastuksen teemapäivä.
Tällöin järvipelastajat esittelevät satamassa
Markku Sirkan johdolla
Suomen Meripelastusseuran järvipelastusalus Tiirapaasia ja sen varustelua
sekä kertovat turvallisesta
veneilystä ja jakavat veneilyturvallisuus materiaalia.
Jos otat omat pelastusliivisi
mukaan, on sinulla mahdollisuus päästä Tiirapaasin
ajelulle klo 14–17 ( säävaraus).

Lauantaina 17.7. on järvipe-

Uistelumaratonin
päätöspäivä,
sunnuntai 18.7. on
täynnä tapahtumia
Venekunnat ryhmittäytyvät
päätösparaatiin Tiirapaasin
johdolla klo 13.30.
Sitten on odotettu ja
perinteinen Ikärajaton
onkikilpailu klo 14–16 Sirkkakosken venesatamassa.
Ilmoittautuminen alkaa
klo 13. Osallistumismaksu
aikuisilta 10 € ja alle 16
vuotta 5 €.

Miekojärvi hakee vuoden
2023 Vetouistelun SM-kisoja
Palaako Vetouistelun SMkisa Miekojärvelle? Kyllä
vain, jos sen saa päättää
Vetouistelun Peräpohjola
ry:n uisteluporukat. Timo
Huhtala vahvistaa, että
liikkeellä ollaan tosisaaan.
Sinetti sille, uistellaanko
suomenmestaruudesta
pitkän tauon jälkeen jälleen Miekojärvellä, saadaan
Lappajärven SM-kisojen
yhteydessä elokuussa 2021.
Vetouistelun SM-kisojen
saanti Miekojärvelle 2023 on
merkittävä mainosfoorumi
Pellon ja Ylitornion kuntien luontomatkailulle sekä
miksei myös huippupaikka
Metsähallituksen luontopalveluille ja Laatumaalle
Karhumaan kaava-alueen
myynnin ja markkinoinnin
suhteen.

Muistatko SM-kisat
1996?

MIEKOJÄRVEN KALAA

Torstaina 15.7.
klo 07–14 Matti ja Tero Sirkka & Hannu Heikkilä
klo 14–21 Markku Sirkka ja Erkki Keränen
klo 21–07 Tapani Kangas ja Kimmo Syväjärvi

Edelliset Vetouistelun SMkisat pidettiin Pellon ja
Ylitornion Miekojärvellä
vuonna 1996 Sirkkakosken kala-ja venesataman
toimiessa kisakeskuksena.
101 venekuntaa kilpaili
suomenmestaruudesta.
Miekojärvelle puolustavana Suomenmestarina tuli
Hannu HK-vaappu Kesonen. Kisojen suojelijana
toimi ex-oikeusministeri,
Lapin maaherra Hannele

Pokka. Kisakommentaattorina tunnelmaa loi itse herra
Pekka Lanko. Yle ja Lapinradio seurasivat tapahtumaa
tiiviisti koko viikonlopun.
SM-kisatuotteet tekivät
kauppansa. Ottiväline ja
Reijo Kallunki valmistivat jopa Miekojärven SMfinaalille oman vaappusarjan.
Kisatanssit järjestettiin satamassa niin perjantaina, lauantaina kuin sunnuntaina ja esiintymässä
oli mm. Eija Koriseva.
Suomen mestariksi komeiden taimenien kanssa nousi
jääliläinen Kari ”Kosto”
Raatesalmi venekuntineen.
SM-pokaalit ojensi itse
olympiavoittaja Eero Mäntyranta. Karille SM-kisat
oli neljännet ja nyt sitten
tuli täyspotti. Kari muistelee
Miekojärven SM-96 olleen
kaikkien aikojen parhaat
kisat. Tunnelma oli hyvä ja
vieraat otettin hyvin vastaan.

Kuhan lisäksi
taimenta 2023?
SM96 -kisojen aikana
taimenkanta oli istutuksien ansiosta Miekojärvellä
huipussaan. Kisavuonna
Miekojärveen istutettiin n.
30.000 kpl 3-vuotiasta ja 500
kpl 4–5-vuotiasta taimenta.
Yksivuotiaiden kuhien

istutukset jatkuivat toisena
vuonna peräkkäin ja kesän
96 aikana istutettiin 40.000
kpl. Istutuksista vastasivat
Metsähallitus, Pellon kunta,
Sirkan Osakaskunta ja
Mäntyrannan Osakaskunta.
Seuraavan kesän suurimman 7,5 kg taimenen saaja
oli Varosen Ilmari.
Vuonna 2021 voidaan
todeta, että Miekojärveen
on saatu hyvä ja vahva
pyyntiä kestävä ja luontaisesti lisääntyvä kuhakanta.
Virtavesikunnostuksilla on
kunnostettu Miekojärveen
laskevien jokien koskiosuuksia. Olisiko nyt aika käynnistää taimenistutukset, kun
niiden kutupaikatkin ovat
kunnossa? Taimenkannan
istutuksen puolesta liputtavat myös raakkututkimusta tehneet asiantuntijat.
Onhan todistettu, että Miekojärveen laskevat Koutusja Luomalanjoki ovat raakkujen populaation osalta
EU-tasolla merkittäviä ja
vain vahvat taimenkannat
varmistavat raakkujen tulevaisuuden.

Onkikisan voittaja on
pituusmitaltaan suurimman
saaliin saanut onkija.
Odotettu on myös noin
klo 17 alkava Uistinmaratonin 10 parhaan uistimen
huutokauppa. Tässäkin
tuotto menee Miekojärven
järvipelastukselle.

Tiesitkö että
Miekojärven Veneseuran
Trolling team perustettiin vuonna 1998.

Perjantaina 16.7.
klo 07–14 Hannu Mökipörhölö ja Eero Keränen
klo 14–21 Arto Saukkoriipi ja Seppo Joona
klo 21–07 Asko Seitajärvi ja Erkki Huhta
Lauantaina 17.7.
klo 07–14 Asko Saukkoriipi, Juha Hautala &
		 Joonas Kallo
klo 14–21 Arto Ylisirkka, Hannu ja Harri
		Laukkanen
Kannusta venekuntia fb-sivulla: miekojarvi.fi ja
Instragram-tilillä: miekojarven trolling team
Tai käy sataman podiumtaululla kaverikuvassa.
Tapahtuman parhaat kuvat palkitaan!

MIEKOJÄRVEN UUTISET
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Miekojärven kalaisan historian lehtien havinaa
* Suomen kansallismuseoon on tallennettu kalastaja Erkki
Sirkkalan löytämä vanha tuuran kärki. Vaarasaaren Mustanlahden alueelta löydetty tuuran kärki on museoviraston
toimesta arvioitu 5.000 vuotta vanhaksi, joten kalastusta
on harjoitettu näillä vesillä todistettavasti jo varsin pitkään.
* Vuoden 1553 verorekisterin mukaan Miekojärvellä
oli jo tuolloin viisi Lapinkenttää, joiden nautintaoikeudet
omistivat Alkkulan, Ruskolan ja Matarengin kylien asukkaat. Todellisuudessa nämä kalastusoikeudet Miekojärveen
olivat muodostuneet ja säilyneet suvuilla perintönä heti asutuksen vahvistuessa noihin kyliin keskiajalla 1300-luvulla.

Miekojärven viisi
kalakenttää
Kalakenttäoikeudet menivät
seuraavasti: Kuivakangas
ja Matarengin kylänmiehet
kalastivat Alposlahdessa,
Haapakylän ja Tengeliön
asukkaat Pieskässä, Alkkulan ja Kuivaniemen Moinalahdessa, Matarengin
ja Mickolansaaren väki
Revonlahdessa ja Ruskolanväki Kuusiniemessä. Kaikki
olivat verovelvollisia hänen
kruunun majesteetille.
Asutuksen noustessa
1400-luvulla Turtola-Pello
korkeudelle olivat Miekojärvi, Raanujärvi ja Lampsijärvi jo varatut ja seuraavien
uudisasukkaiden oli etsittävä kalakenttänsä ylempää
aina Jerisjärven korkeudelta.

Verotettava tulo
kuivattua haukea
Kun kuningas vuonna 1542
antoi julistuksen ”asumaton
erämaa kuuluu kruunulle
”, johti tämä lapinkenttien
luetteloimiseen ja veron
perintään. Miekojärvellä
luvat olivat 40 verkolle ja
yhdelle nuotalle ja kentästä
maksettiin kuivattua haukea
jossain vaiheessa n. 40 kg.
Siitä 1/10- 1/15 verotuksella olisi järvestä saatu 2-3
tonnia kalaa.
Tässä kohtaa myös kalalajit luetteloitiin. Miekojärvelle alussa nimetyt kalalajit
olivat hauki, ahven, kuha ja
nieriä. Edellä mainitut kalalajit vahvistaa Miekojärven kalakenttiä verottanut
kruunun pitäjäkirjuri Johan
Portin 1808-1822. Hän toimi
myös Ylitornion kanttorina.
Portin vahvistaa ”Miekojerfvi ” ( Miekojärvissä)
olevan myös rautua ja pientä
muikkua, josta saadaa aikaajoin hyviä saaliita. Portin
verotti kalakentiltä 1 nelikon
määrän kuivattua haukea
vuotuisena verona.
Tiettävästi
kalastajat
soutivat vielä isojakoon,

Vanamo kokoontui lauantaina lokakuun 24.
Ylioppilas L.Helle kertoi
jokiäyriäisten levenemisestä
Suomessa. Alkuperäisenä
elää se parhaastaan vaan
Etelä-Suomessa, mutta
menestyy istutettuna Pohjanmaan joissa ja ainakin
vielä Miekojärvessä napapiirin paikkeilla.

1840-luvulle saakka Aavasaksan alapuolelta, vain
Pieskänsaaren kalakenttä oli
tuolloin Sirkan kylällä.
(Lähde: Jouko Vahtola
Väylän varrelta, v. 2004)

Pohjolan
Sanomat 1928:
Moottoriveneliikenne
alkaa Miekojärvellä

Pieskänsaaren
kalakentät
Hirsirakenteisen ja malkakattoisen kämpän rakensi
1800-luvun loppupuolella
Aapo Sirkkala (synt. 1846).
Hänen poikansa Juho Sirkkala (synt. 29.4.1870) jatkoi
rakentamista. Samalla saareen kuokittiin 0,5 ha peltotilkku, jossa laidunnettiin
lampaita. Rantapenkereeseen rakennettiin kalakellari
ja kämpän lähelle myös riihi,
joka toimi sekä lampaiden
suojana että kalanpyydyksien varastona. Kalapirttiä
lämmitti leivinuuni, jossa
leivottiin voinisut ja paistettiin leivät.
Edesmennyt kalastaja
Erkki Sirkkala muisteli
taannoin kuulemaansa:
”1920-luvulla
keväällä
kalastettin haukia. Kesällä
oli paljon muuta työtä.
Kalastaminen oli vain osa
perheen toimeentulosta.
Syksyisin kalastettiin, kun
muista taloustöistä ehdittiin. Perunannoston jälkeen
nuotattiin tauotta ja kalakentällä asuttiin aina talven
tuloon asti. Ja pois lähdettiin
tietenkin soutupelillä juuri
ennen jäiden tuloa.”
Puuvillanuotta oli arvokas
ja sen omistivat Aapon talon
suku yhdessä Nivan Eetun
(Ylisirkka) suvun kanssa.
Kalakellarissa säilytettiin
kesän ja syksyn aikana
saadut saaliit 30 kilon nelikoihin suolattuna. Syksyn
muikunmätikin otettiin
tuolloin talteen, se umpisuolattiin ja vasta pyyntikauden
päätyttyä puhdistetiin.
Kalasaaliit (100-200 kg)
haettiin hevosella Sirkankylästä myöhemmin helmikuussa ja kaupattiin Rovaniemen markkinoille. Siitä

Mitsubishi Electric
ILMALÄMPÖPUMPUT
Ä
PY YDOUS!
TAR J

asentaa alueellamme

Sähköasennus

KIVILOMPOLO OY
anttikivilompolo@hotmail.com, p. 050 302 6482

Miekojärvi -uutisia vuosien takaa
Päivälehti 1903,
Päivälehden
tiedepalstalla

Tiesitkö että

Pieskän kalakämppä.
syntyi kalamiehille sanonta
”Muikun mäti se on voitakin arvokkaampaa”. Erkki
Sirkkala muisteli kuulleensa, että ”Songan kievarissa yövyttiin ja paluumatkalla kuormaksi hankittiin
kaikenlaista ruokaa mm.
jauhoja sekä tarve-esineitä
ison perheen kevättalven
elämisen tarpeisiin.”

Pieskänsaaren
kalakämpän kohtalo
Kalapirtin dramaattisesta
tulipalosta 16.10.1936 uutisoitiin Pohjolan Sanomissakin:
Kalastajat olivat palaa kalasaunaan
Uhkaava yöllinen tulipalo
Turtolan Miekojärvellä Pieskänsaaressa.
Kaksi sai ulosrientäessään palohaavoja - kalamaja
irtaimistoinen paloi poroksi.
Keskiviikkoa vastaisena
yöllä tapahtui Turtolan
Miekojärvellä Pieskänsaaressa tulipalo, joka yritti
olla seurauksiltaan varsin
kohtalokas. Mainitulla järvellä, joka sijaitsee n. 8 km
Sirkankylästä, oli joukko
Sirkankyläläisiä ollut kalastamassa tarkoituksella oleskella siellä viikkokauden ja
asustaa saaressa sijaisevassa

Juho Sirkkalan kalamajassa
ns. kalakentässä. Majassa
asuivat E.Marjatta vaimonsa
kera sekä E.Niva ja Tauno
Sirkka. Yöllä havahtuvat he
liekkien huminaa ja havaitsivat he kalamajan olevan
liekkien vallassa. Alusvaatteisillaan ollen oli heidän
kiireesti riennettävä ulos ja
tällöin paloivat Tauno Sirkalta kädet melko pahoin ja
Marjatan vaimolta emäntä
Miina Marjatalta tukka
kokonaan. Kovan myrskytuulen vallitessa tuhoutui
kalasauna nopeasti maan
tasalle irtaimistoineen,
tuhoutuen mm. 3 nelikkoa
muikkua ja mainittujen henkilöiden kaikki vaatteet ja
kengät, joita heillä oli kylmien ilmojen varalta useita
vaatekertoja. Kalastajat
pääsivät yöksi erääseen toiseen läheiseen kalasaunaan,
jossa myös oleili kalastajia.
Keskiviikkona saapuivat he
moottoriveneellä kotiinsa
saatuaan ylleen lainaksi
vaatteita. Palanut kalakenttä
oli vakuutettu 1000 mk.

Elämä Pieskänsalmen
kalakentillä jatkuu
Pian tulipalon jälkeen Juhon
poika Yrjö Sirkkala (synt.
1900) jatkoi kalakentän
elämää ja rakensi pienen

SEO PELLO ja YLITORNIO palvelevat matkallanne
-pikaruokaravintola

hirsipirtti-maakammin nyt
toiselle puolen salmea ja
pian siihen ilmestyi myös
toinenkin kammi ja siinä
kalastelivat Ottu Juuso ja
Eemi Sirkka aina 1970luvun alkuun asti.
Salmen toisella puolella
olleet riihet palvelivat vielä
Yrjön poika Anttia ja hänen
serkkuaan Erkkiä sekä
Erkin sisaruksia Helenaa ja
Anna-Liisaa kesän ja syksyn
1959. Serkukset parantelivat
riihen kalaporukalle asumiskuntoon muikkusesongin
ajaksi.
Kalastaja Ottu ja Hilja
Juuso rakensivat kämpän ja
saunan salmen Vaarasaaren
puolelle entisten kammien
yläpuolelle. Myöhemmin
rakennuksien hallinta päätyi
Metsähallitukselle, joka
entisöi kämpän ja rakensi
uuden saunan ja varastorakennuksen. Kämppä oli
aluksi vuokrakämppänä
1990-luvulla. Nykyään
kämppää asustavat jo toistakymmentä vuotta vuokralaisena olevat kalastajat
Jukka ja Päivi Sirkkala.

Kuva Pohjolan Sanomat
16.10.1936.

SA-Training

Hieronta- ja hyvinvointipalvelut
-autovuokraus
myös vakuutusyhtiöiden
sijaisautot

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

Klassinen hieronta
Ravinto- ja liikuntapalvelut
Yksilö- ryhmäliikuntaohjaus
Kuntotestaukset
Luennot
044 217 6000
www. sa-training.net
sonja.angeria@gmai.com
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Palstatilallinen Edvard Jaukkuri Ylitorniolla on äskettäin ostanut suurikokoisen
moottoriveneen ryhtyäkseen
välittämään liikennettä Miekojärvellä. Moottorivene
sijoitetaan Pessalompoloon
mistä käsin matkat tehdään.
Liikenne alkaa heti avoveden
tultua.
Kun Miekojärven seudut
ovat luonnonihanuudeltaan
tunnettuja voisivat matkailijat suunnata retkiä näille
seuduin, missä sijaitsee
kuulu Kaaraneskoski.

Länsi-Suomi
uutisoi 20.10.1937:
Meritaistelu
Ylitorniolla
Viime viikolla syntyi Ylitornion Miekojärvellä poikkeuksellinen ” meritaistelu”.
Pekka Tohveri ja Albert
Heikkinen olivat siellä
kalastamassa. Erään saaren
ja mantereen välillä näkivät
he tällöin jonkun suuren
eläimen uivan mantereelle
päin. Miehet ajoivat moottoriveneellä lähemmäki tunsivat silloin eläimen isoksi
karhuksi,joka oli uskaltautunut aaltojen varaan.
Miehissä heräsi tietysti metsästäjien vaistot. Aseita ei
kuitenkaan ollut mukana.
Ainoastaan sylen mittainen
keksi. Mutta hätä keinon
keksii. Miehet päättivät ”torpeedoida” karhun upoksiin,
käänsivät veneen karhua
kohti ja – täysi vauhti päälle.
Karhu oli kuitenkin nokkela
ja väisti uhkaavan vaaran.
Miehet yrittivät usenkin kertaan saada täysosumaa, aina
vain tuloksetta. Kerran sentään pääsivät keksillä karhua
päähän kutkuttamaan mistä
korvapuustista karhu kuitenkaan ollut tietääkseen-

kään, Meloskeli vain manteretta kohti ja vihdoin maihin
asti ennätettyään lönkytteli
tuuhean metsikön suojaan.
Miehet taas jännittävän välinäytöksen jälkeen palasivat
kalaverkoilleen.

Pekka Tohveri, taitelija
Tapani Rantalan
lyijykynätyö.

Tiesitkö että
Pekka Tofferi oli aikanaan kuuluisa Tervanpolttaja Miekojärvellä. Tofferin haudat olivat suuria,
40 tynnyriä oli normaali,
mutta suurin hauta poltettiin Raakossa ja siitä
saatiin jo 80 tynnyrillistä
tervaa.
Pekka Tofferia toinen
Pekka eli Lanko Pekka
ylisti Kiveliöiden Keisariksi, sillä nuo Tofferin
tervatynnyrit matkasivat
myyntiin aina Tukholmaan saakka. Raakonniemen ja Orhiselän alueelta
voit vieläkin löytää nuita
tervahautoja.

Samaisesta Karhun kohtaamisesta kertoi myös Helsingin sanomat 16.9 1937 seuraavanlaisesti:

Selostus Ylitornion
moottorivene ja
karhukilpailusta
Ylitornion Miekojärven
huomattava moottoriveneja karhukilpailu suoritettin
viime keskiviikkona. Kilpailuun ottivat osaa Pekka
Tohveri, Albert Heikkinen ja
moottorivene toiselta puolen
sekä yksi suomalainen maakarhu eli kontio toiselta
puolen.
Pekka Tohveri ja Albert
Heikkinen eivät tulleet ajatelleeksi karhua, lähtiessään
keskiviikkoaamuna Miekojärvelle saalista pyytämään.
Todennäköisesti ei myöskään karhu ollut tullut akjatelleeksi Pekkaa ja Alberttia.
Viimeksi mainitut lähtivät
siis moottoriveneellä verkoilleen viilettämään pitkin Miekojärven peilityyntä pintaa,
ja erään saaren luo saavuttuaan he laskivat verkkonsa
hyvän saaliin toivossa.
Sen tapahduttua he huomasivat, että järvessä jonkun
matkan päässä rannasta
jokin omituinen otus liikkui
heitä kohti.
Mikähän se on? Kyselivät he toisiltaan ja päättivät
lähteä sitä lähempää katsomaan.
Vähän aikaisemmin oli
rannalla omissa tavallisissa
aamuaskareissa puuhaillut,
kauniin ja muutenkin taloudellisesti suotuisan kesän
jälkeen lihava karhu alkanut katsoa killistellä, että
minkälaisella vehkeellä nuo
Heikkinen ja Tohveri ovat
lähteneet verkonlaskuun?
Eihän niillä näytä olevan
airojakaan, mutta kulkevat
kuitenkin ja mikä on se outo
ääni ja se vielä oudompi eikä
suinkaan miellyttävä käry ja
katku mikä niiden veneestä
lähtee? Karhu päätti, että
siitä on otettava tarkempi
selko, vaikka varsinainen
liikenneviikko moottoriajoneuvojen tarkastuksineen alkaisikin vasta parin
kolmen päivän päästä.
Ja niin tapahtui harvinai-

nen tapaaminen, kohtaus ja
urheilukilpailu kaukaisella
hiljaisella erämaajärvellä.
Oletamme nimittäin, vaikka
emme ole Miekojärvellä
käyneetkään, että seutu on
rauhallista ja hermoja rauhoittavaa.
Karhu nimittäin pitää sellaisista kesälomapaikoista.
Se ei erikoisemmin välitä
seurata vaikka joku hieho
tai lammas onkin tervetullut
päivällis-illalisaikaan.
Ettemme tämmöisessä
asiallisessa asiassa eksyisi
kaunokirjallisuuden sepittämisen hyllyville hetteille
otamme jatkon semmoisenaan Lapin Kansan uutisesta.
Miehet lähtivät moottoriveneellä eläintä vastaan
ja
lähemmäksi
tultuaan totesivat sen
karhuksi,Kalamiehillä ei
ollut ampuma-aseita mukanaan ja lyhytvarsinen keksikin, joka oli venheessä
oli otuksen nujertamiseksi
kehno. Sen vuoksi he yrittivät ohjata moottoriveneensä
otuksen päälle, mutta tämä
seurasi valppaasti miesten
puuhia eikä antanut itseään
narrata satimeen.
Aina kun vene tuli lähelle

muutti karhu kulkusuuntaansa. Näin kiemurrelllen
se viimein pääsi rannalle ja
katosi kiireen vilkkaa metsään. Karhu oli suurikokoinen.
Arvatekkin on Pekalla ja
Albertilla nyyttemmin risteillessään Miekojärvellä
mukanaan tuikeat tulitikut.
Mutta Karhulle on anteeksi
annettavaa, jos ei enää välitäkkään ensi tapaamisen jälkeen, lähemmästä tuttavuudesta Tohverin ja Heikkisen
kanssa.
-Tiitua-

Pohjolan Sanomat
uutisoi 1934:
Ylitorniollakin
”vesihirviötä”
Loch Ness -taruko Ylitorniolainen muunnos, vai tottako?
Mieko- ja Lankojärvessä
outoja havaintoja kolme
vuotta sitten
Pellon kirjeenvaihtajamme on kuullut eräästä
Ylitornion Miekojärvessä
kolme vuotta sitten nähdystä kummallisesta vesielävästä. Näin Loch Nessin

hirviöiden aikakaudella
sietää tapaus – vaikka se on
vanhakin – tulla lehdessä
selostetuksi, varsinkin kun
paikkakunnalla sitä aivan
pidetään tosi juttuna.
V. 1931 syksyllä eräänä
kauniina aamuna näki kaksi
Miekojärvellä kalastamassa
ollutta talokasta järvessä n.
30-40 metrin päässä kummallisen vesielävän, jonka
pää oli vedenpinnalla melko
korkealla. Samoin ruumista
n. 30-40 cm ollen elävän
muu osa veden pinnan alla.
Peto uiskenteli ensin
kaikessa rauhassa kunnes
sitten sukelsi kymmenkunta
kertaa. Jolloin jokaisella
kerralla vesi kohosi korkeiksi laineiksi. Tästä päätellen ei pedon ruho aivan
pieni ollut. Väriltään se
oli tummanruskea. Pään
muoto hyvin kummallinen,
muistuttaen hiukan kalan
päätä. Pyrstöä ei kuitenkaan
pedolla havaittu.
Samoihin aikoihin toisten
tietojen mukaan n. vuotta

aikaisemmin oli myös Lankojärvessä Miekojärveä
n. 2 km pohjoisempana
yhdistyen siihen kosken
kautta nähty samanlainen
vesielävä. Havainnon tekijät
olivat palaamassa seuratilaisuudesta ja näkivät tällöin
melkein veneiden lähellä n.
parimetriä pitkän vesielävän
joka aikansa uiskenneltuaan
katosi veneiden näköpiiristä.
Edellisiin liittyvänä kerrotaan n. 30-35 vuotta vanha
tapaus josta Ylitornion järvikylissä kerrotaan aivan
yleisesti tarinan siirtyessä
perintönä polvesta polveen.
Tällöin oli eräät kalamiehet yllättänyt järvellä suuri
vesipeto, joka ylitti verkonpaulan, mutta hävisi sen
tien. Miehet olivat arvioineet pedon, joka oli myöhemmin nähtyihin verraten
vaaleampi, suurikokoisempi
johon viittaa sekin että sen
selkä joka hieman näkyi
veden pinnalla oli ollut
hyvin leveä.
Edellämainitut tarinat
perustuvat kirjeenvaihtajamme asianomaisilta henkilöiltä saamiin tietoihin.
Ylitorniolla järvikylissä
pidetään hirviöiden esiintymistä aivan tosiasioina
ja tarinat niistä kiertävät
suusta suuhun.
Historia-uutisia kokosi
Hannu Suominen finna.fi
-arkiston kätköistä.

Tiesitkö että
* Miekojärven Kaaraneskosken Museoviraston suojelema
Rautamasuuni rakennettiin v. 1804-05. Masuuni kerkisi
toimia yhden vuoden ennen halkeamistaan.

Ilmalämpöpumput
Ilmalämpöpumput
Scanofﬁcen lämpöpumput alueellasi toimittaa.
Minimoi lämmityskulut - maksimoi mukavuus.
Kauttamme myös rahoitus joustavilla ehdoilla.

SÄHKÖASENNUS J. YLIMÄINEN
Scanof�icen lämpöpumput
alueellasi toimittaa

040Yritys
536
4490
Oy

sahkoasennusj.ylimainen@pp.inet.ﬁ
Katuosoite 1
Puh. 1234567
www.sahkoasennusylimainen.ﬁ
www.yritys.�i

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

Lemmikkitarvikkeet ja -ruuat
Kesäkahvila
www.teponkoiratarvike.fi
045 322 6555 • Kauppatie 48, Pello
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Retkivinkkejä Miekojärvellä
polun kartta: www.retkikartta.fi

Kiipeä Pieskänjupukan
huipulle

Vaarasaaren
retkeilypolku

”Jo reitin alussa maisemat
olivat upeita ja paranevat sitä
mukaa mitä korkeammalle
tullaan. Välillä tuntui ettei
ehdi kiipeämään ollenkaan,
kun koko ajan oli toinen toistaan kuvattavampia maisemia.”
-Keskenkasvuinen.com
-blogi 20.11.2019Pellossa sijaitsevan Pieskänjupukan laki kohoaa yli
200 metrin korkeuteen, ja
näkymät yli Miekojärven
ovat sen mukaiset.
Miekojärven länsirannalla sijaitsevalla Pieskänjupukan näköalapolulla
on pituutta vain hieman
yli puolitoista kilometriä,
mutta paikoin varsin kivisen
vaaran päälle kavutessa ei
kulkijan kannata kiirehtiä.
Reitti ei ole pitkä, mutta se
vaatii kuntoa. Kiipeäminen
kannattaa sillä laelta on
mahtavat maisemat Miekojärvelle.

Pieskänjupukka järveltä.
Polulle pääsee sekä Miekojärven länsipuoliselta
S i rk k a ko s k i - Pa k i s j ä r v i
-tieltä että rantautumalla
Miekojärven rantaan, jossa
on polun aloitusmerkki.
Polku on merkitty maastoon
oransseilla maalimerkeillä.
Rengasreitti alkaa lyhy-

Tiesitkö Miekojärvestä
Miekojärvessä on 21 erikokoista saarta, joista suurin on
Vaarasaari. Se on saari, jossa oma järvi ,Vaaralampi sekä
tietysti oma vaara, Palovaara. Muita saaria ovat mm. Palkimensaari, Viitasaari, Kuusisaari, Koijusaari, Pieskänsaari, Kiettimensaari ja Revonsaaret. Järvessä on useita yli
kymmenen metrin syvyisiä hautoja, joista syvin on lähes
30 m.

ellä suonylityksellä pitkospuita pitkin, minkä jälkeen
kulkija pääsee tutustumaan
viimeisimmän jääkauden
myötä muovautuneeseen
Pieskänjupukän moreenikalottivaaraan. Saarien ja
vaarojentäytteisen järvimaiseman lisäksi laella voi
ihmetellä siellä sijaitsevia
vanhoja pilkkapuita, joiden
runkoihin menneinä vuosikymmeninä kaiverrettujen
tekstien merkitystä voi vain
arvailla.
Lue lisää Pieskänjupukan
saarivaaroista Miekojärven
uutisista 2019, lehden löydät
sähköisenä:
www.miekojarvi.fi

Jos kiipeäminen ei tunnu
omalta jutulta, voi Miekojärvestä saaristoineen
nauttia vaikkapa meloen.
Pysähdyspaikkoina toimivat
upeat kelolaavut eri puolilla
järveä. Tai voi suunnata
myös patikoiden Orhinselännniemen hiekkasärkälle
tulistelemaan.

toon.fi/miekojarvi
Miekojärven retkikohteita
esiteltiin myös Miekojärven
uutiset 2017 -lehdessä, sekin
löytyy sivuilta www.miekojarvi.fi
Pieskänjupukan näköala-

Vaarasaari on Miekojärven suurin saari. Se on 5,3
km pitkä ja 3,2 km leveä.
Saaren pinta-ala on 843 ha
ja se on Suomen järvisaarista
68. suurin. Vaarasaaressa
on useita laavupaikkoja,
rantautumislaitureita sekä
perinteisiä rantanuotan vetopaikkoja. Saaren luontoon
voi tutustua oranssilla värillä
merkittyä noin 6 kilometrin
pituista Vaarasaaren retkeilypolkua pitkin. Polku kulkee
saaren oman järven Vaaralammen kautta, sieltä löydät
mm. entisöidyn niittyladon.
Saaressa on rantautumislaiturit Kirkonveräjän kämppäkartanossa, Hietalahdessa
sekä Mustassalahdessa, ja
näistä kaikista pääset reitille.
Hieta- ja Mustastalahdessa
on kelolaavut nuotiopaikkoineen ja Mustanlahden

Tiesitkö Miekojärvestä
Järven rannoilla on kolmisenkymmentä komeaa luonnon
muovaamaa hiekkarantaa. Kuuluisin niistä on järven keskiosissa Raakonvaaran kohdalla sijaitseva Orhinselänniemi,
joka on muodostunut järveen työntyvästä hiekkaharjusta.
Miekojärven ranta-alueista 12,3 km² kuuluu rantojensuojeluohjelmaan. Suurin osa mm. Vaarasaaresta ja Mäntylaki-Orhinselänniemen retkeilyalueesta on mukana rantojensuojeluohjelmassa. Orhinselänniemi on alueen suosituin
käyntikohde ja sinne pääsee sekä maitse polkua pitkin että
vesitse rantautumalla laituriin tai hiekalle.

Pellosta Miekojärven
pohjoispäähän Sirkkakosken kylään on noin 28 kilometrin matka. Rovaniemeltä
matkaa Sirkkakosken venesatamaan tulee 75 km.
Lisää tietoa Miekojärven
alueesta löytyy Metsähallituksen sivuilta: www.luon-

Aurinkoista veneilykesää!
Kaikki veneet luovutushuollettuna, ajovalmiina vesille.
Tervetuloa tutustumaan laajaan Suvi-mallistoon!
Edulliset rahoitusvaihtoehdot!

SUOMEN
SUOSITUIN
PIENVENE
SOUTU-PALTA KAMPANJAHINTA
495
€ +tk 1910€

1790

(sis. airot, ilman
lisävarusteita)

SUVI 47 Duo
+YAMAHA F40 FETL

KAMPANJAHINTA

12990 €

+tk 15415€

(ilman lisävarusteita)

2
Mt-t1ori
HA
oo !
A
m
ä
e
M er
ll

YAsähköppan pää9€)
kau rvo 19
(a

SUVI 48 ”kelo”

1995€

+tk

(sis. airot, ilman
lisävarusteita ja
moottoria)

SUVI 460

1590 €

+tk

(sis. airot, ilman
lisävarusteita ja
moottoria)

SUVI 420

KAMPANJAHINTA

1080 €

+tk 1235€

SUVI 4250

+YAMAHA F25 GEPL

KAMPANJAHINTA

8990 €

(sis. tuulilasin +
tuulilasin
+tk 10482€ kaaren)

SUVI 57 Duo Fisher KAMPANJAHINTA
+YAMAHA F70 AETL

20990 €

+tk 23950€

(ilman lisävarusteita)

Vakiovaruasteena
kiinteä 70l.
polttoainesäiliö

(sis. airot, ilman
lisävarusteita)

HUOLTO •VARAOSAT • TARVIKKEET • VARUSTEET
ÖLJYT • TARVIKKEET JA VARAOSAT

Avoinna: ma–pe 9.00–17.30, la 10.00–14.00
Torpinkatu 4, Tornio, puh. 020 7850 840 • www.tatuntarvike.fi

Miekojärven Orhinselänniemen rantautumislaituri ja pitkokset hiekkasärkälle
Kuva: luontoon.fi | Anna Pakkanen
hiekan takaa löytyy pulppuava lähde eli kaltio.

Miekojärvi - Vietonen
-patikkareitti
Miekojärven ja Vietosen
välissä kulkee puutolpilla
ja valkoisilla maalimerkeillä
merkitty reitti, jolle pääsee
Sompasen luontopolulta.
Lähtöpaikat löytyvät Miekojärven puolelta Orhinselänniemestä tai Mäntylaen
pysäköintialueelta. Mäntylaki on veneseuran koulutus-ja virkistyskeskus.
Patikkareitti kulkee vaaramaisemissa ja käy mm.
Raakonvaaran ja Lehtilaen
huipuilla. Orhinselän kohdalla oleva Raakonvaaran
huippu on yksi arvokkaimmista kallioalueista Lapissa.
Yhteensä patikkareitille

tulee pituutta noin 23 km,
mutta siitä voi kulkea myös
lyhyempiä osuuksia.
Reitin kartta: www.luontoon.fi/miekojarvi/reitit.

Miekojärvi soveltuu
hyvin veneilyyn ja
melontaan
Miekojärven Veneseura
suosittelee veneilijöille Miekojärven Veneilykartan
hankkimista. Kartassa on
esiteltynä niin retkeilypalvelut, satamat kuin veneenlaskupaikat jne. Veneilyreittien
suurin suositeltu kulkusyvyys on 1,5 m.
Kartta löytyy sähköisenä:
www.luontoon.fi/miekojarvi/kartatjakulkuyhteydet
Miekojärvi on saaristoinen järvi ja siksi se on ihanteellinen myös melontaan.

Järveltä voi meloa vaikka
Tornionjoelle saakka osana
Yöttömän yön melontareittiä. Melontareitti Palojärvi
- Aavasaksa kulkee Miekojärven läpi.
Kartta ja reitin esittely:
www.aavasaksa.fi/reitit/
melontareitit
Melontareitti on kuvattu
Suomen Melontaoppaassa
(Rautio, A. & Partanen, S. J.
toim. 2004)

Tiesitkö että
* Miekojärven Vaarasaaressa on ollut
kuuluisa seitapaikka,
mutta missä se on ollut?

Orhinselkä elokuussa 2020. Kuva Iina Askonen.
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Pelastusliivit ovat veneilijän tärkeimpiä
perusvarusteita

Rajajokikomissio tukemassa
Uistelumaraton -tapahtumaa

Moottoriveneessä ja yli 5
metrin pituisessa purjeveneessä tulee olla oikean
kokoinen pelastusliivi tai
kelluntapukine jokaiselle
veneessä olijalle.
Pelastusliivit parantavat
merkittävästi veden varaan
joutuvan henkilön selviytymismahdollisuuksia ja helpottavat henkilön etsintää ja
pelastusta.

Suomalais-ruotsalainen
Rajajokikomissio avustaa
vuosittain Tornionjoen
vesistöalueella hankkeita ja
aktiviteetteja, jotka liittyvät
veteen, luontoon, kalastukseen, kulttuuriperintöön ja
yhteistyöhön näissä rajajokisopimukseen liittyvissä

aiheissa. Rajajokikomissio
on myöntänyt avustuksia
vuodesta 2016 lähtien.
Tämän vuoden 2021
toimintaan suunnatussa
haussa rajajokikomissioon
tuli yhteensä 11 hakemusta
rajan molemmilta puolilta.
Suomalais-ruotsalainen

rajajokikomissio myönsi
saamiensa hakemusten
perusteella rajajokiavustuksia kuudelle hankkeelle.
Rajajokikomissiolta jakoi
2.500€ avustuksen Miekojärven Veneseura ry:lle Uistelumaraton -tapahtumaviikon järjestämiseen.

Pelastusliivit
tulee valita
käyttötarkoituksen
mukaan
Pelastusliivit tulee valita
käyttötarkoituksen mukaan
ja niiden sopivuus tulee varmistaa sovittamalla ennen
ostopäätöstä. Tämä on erityisen tärkeää lasten liivejä
ostettaessa. Liivien tulee olla
riittävän mukavat päällä,
jotta niitä tulee käytettyä.
Mikäli tuntee epävarmuutta
liivien valinnassa, niin liivit
kannattaa ostaa asiantuntijaliikkeestä, josta saa vastaukset omiin kysymyksiinsä.
Kaikkien Suomessa myytävien pelastusliivien ja kelluntapukineiden tulee täyt-

tää henkilösuojain -direktiivien vaatimukset ja olla CEmerkittyjä. CE- merkintä
takaa, että tuote on testattu
ja täyttää eurooppalaiset
turvallisuusvaatimukset ja
ennen ostopäätöstä kannattaa tarkistaa, että kelluntavarusteesta löytyy tämä
merkintä.

Oikea käyttö ja huolto
Kelluntavarusteita on käy-

tettävä, huollettava ja säilytettävä valmistajan ohjeiden
mukaisesti ja varusteiden
mukana tuleva käyttöohje
on suositeltavaa lukea.
Pelastusliivien käytössä
on tärkeää, että ne on
puettu oikein. Mikäli säädöt
on tehty huonosti, henkilö
saattaa vajota liian alas liivien sisään ja tällöin liivit ei
toimi suunnitellulla tavalla.
Esimerkiksi paukkuliivien

vyötäröhihna tulee kiristää
riittävän tiukalle.
Pelastusliivit pelastavat
henkilön vain, mikäli ne on
valittu oikean käyttötarkoituksen mukaisesti.
Pelastusliivit pelastavat,
jos ne ovat päällä! – Pelastusliivit eivät pelasta, jos ne
ovat veneen pohjalla!
Huomioithan, että Miekojärvellä veneillessä liikut
isolla vesillä ja lähes aina
tuulee jostain. Vähän on
niin sanottuja ”paukkuliivi
-kelejä”, joten kelluntapukineeksi kannattaa valita
suojaava liivi tai suosittu
kelluntatakki.

Myös lemmikille liivit
päälle
Veneillessä myös lemmikille
kannattaa pukea liivit ylle.
Jos koira tai kissa putoaa
veneillessä veteen, voi lemmikin nostaminen takaisin
veneeseen helpottua päällä
olevan liivin avulla. Lemmikki on hyvä totuttaa liivien käyttöön etukäteen jo
kuivalla maalla. Jotta liivit
ovat turvalliset, tulisi niiden
olla lemmikin päällä mukavat ja ennen kaikkea oikeankokoiset eli painomäärityksen pitäisi vastata lemmikin
painoa.

Eläintarvikeliikkeet osaavat varmasti avustaa asiakasta tarvittaessa oikean
tyyppisen pelastusliivin tai
kelluntaliivin valinnassa.

Palautetta Miekojärvi
uutisista: ”Runsaasti kiitoksia antamastasi Miekojärven sanomista. Oli viimeisen päälle hyvä lehti, saa
kyllä hakea vastaavaa julkaisua koko valtakunnasta
eikä löydy vertaista. Hyvää
jatkoa teille ja intoa uuteen
lehteen. Terv. Markku Paananen”

Tiesitkö

Saaressa on aina sunnuntai...
Vuokrattavana Kirkonveräjän kämppä
Uistelureissut Miekojärvelle
Metsäpalvelut

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

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

KYLÄKAUPPA
PIIMÄTIEN PUOTI
MA-PE 10–17
LA-SU 10–14
Kouluntie 3, 95680 LOHIJÄRVI
040 4869 609

LähiKauppias

Tiesitkö

Miekojärven Uutiset
kiittää Tapani Melaluotoa
hienoista yhteistyön vuosista Miekojärven kehittämisessä. Veneseuralaiset
toivottavat upeita vapaaherranpäiviä ja nähdään
taas Miekojärvellä!
Samalla toivottelemme
lämpimästi tervetulleeksi
Ylitornion uuden kunnanjohtajan, pohjalaisen
Maija Pihlajamäen PeräPohjolaan.

Tiesitkö
Miekojärven Veneseura
täytti tänä keväänä 31
vuotta. Seura perustettiin

Valjasseppä - Suutari
Sanna Post

Kotiapu
Rajatonta Hoivaa
040 706 8910

riitta.irva@hotmail.com
www.kotiapurajatontahoivaa.fi

Tiesitkö
Veneseuraan ovat hiljattain liittyneet mm. Sirkkalan Juho muusikko,
musiikkiteknikko ja kalastusopas Sirkkakoskelta,
Reijo Alapuranen, joka on
betonialan ammattilainen
ja hänet löytää jatkossa
myös mökiltään Sojosenniemestä. Uutena jäsenenä
on aloittanut myös Tengeliöstä kotoisin olevan

Pellon kunnan tekninen toimisto

Kalastusmatkailuja
kulttuuritapahtuma Miekojärvellä – Miekojärven
Uistelumaraton 100+4h 13.18.7.2021
Koko uistelutapahtuman
ideana on Miekojärven kestävien kalakantojen esille
tuonti ja puhtaan järvikalan ja upean vesiympäristön
tutuksi tekeminen yleisölle.
Tapahtumaviikon yhteydessä
järjestetään tuoreen kalan
kalamarkkinat Miekojärven
Sirkkakosken kalasatamassa
joka päivä. Tapahtuman talkootöillä kerätään varoja
Miekojärven järvipelastustoimintaan ja pelastusvene
Tiirapaasin ylläpitoon.

Hinnat sis. alv. 24%.

Miekojärven Veneseura
kiittää Rajajokikomissiota
huomionosoituksesta.

Ylitornion kunnan tekninen
toimisto

Tekninen toimisto avoinna arkisin 9–15.
Tekninen johtaja Esa Kassinen, p. 040 643 1900
Rakennnusmestari – rakennustarkastaja
Asko Seitajärvi, p. 040 626 5891
Rakennusmestari – rakennustarkastaja
Pekka Tuomas, p. 040 7219496
Kunnantoimisto suljettuna 5.–30.7.2021.
Tuona aikana asiointi teknisessä toimistossa ajanvarauksella Asko Seitajärvi p. 040 626 5891 tai Pekka Tuomas
p. 040 721 9496.
Lisää palveluista | tarkista ajankohtaiset tiedot: pello.fi

Yhdyskuntatekniset palvelut, venepaikkojen vuokraus
Pessalompolon satama, rakentaminen
Jaako Jarmo, tekninen johtaja, 040 584 4046
Pirttimaa Katariina, toimistosihteeri, 0400 220 340
Hallikainen Kari, rakennusmestari, 0400 408 317

kaivoistyöntekijän Ville
Väystäjä. Ville on harrastanut vetouistelua viitisen
vuotta. Menestystä on silti
ehtinyt tulla ja hän on mm.
osallistunut Vetouistelun
SM-kisoihin 2018 ja voittanut Peräpohjolan–Cupin
2020. Ville osallistuu venekuntansa kanssa Uistelumaraton -tapahtumaan
nyt toisen kerran ja kertoo,
että on mukava päästä
tämmöseen tapahtumaan.
Villen mielestä Miekojärvi
on hieno ja ainutlaatuinen
järvi.
Jäsenhakemuksen perusteluineen voit tehdä Veneseuran tapahtumissa tai
Veneseuran kotisivuilla
www.miekojarvi.fi

Lisää palveluista | tarkista ajankohtaiset tiedot:
ylitornio.fi

Tiesitkö
Miekojärven Veneseuran tukikohta Mäntylaen
koulutuskeskus toimii
mainiona juhlapaikkana.
Majoitustiloja on 6 hengen
huoneissa 24 hengelle.
Kesällä 2020 Mäntylaki
sai uudet penkit rantasaunan grillauspaikalle. Kiitos
Askosen Mikalle!

Mika Askonen ja Juho Sirkkala asentamassa Mikan tekemiä uusia saunarannan penkkejä.

95780 Sirkkakoski
Puh. 0400 299 893

www.moinamajat.net
moinamajat@hotmail.com

info@pellonhuokalu.fi • 016 512003
Tilausajot, ajoneuvohuollot

Palvelusetelituottaja!

Sataman halli- ja venepaikkavuokraus Sirkkakosken ja
Karhumaan satama, mökkirakentaminen.
Sirkkakosken kalasatama
- laituripaikka 87,85 €
- vetoluiska 38,45 €
Karhumaa
- laituripaikka 72,34 €
- vetoluiska 38,45 €

Miekojärven
MoinaMajat

040 508 9840

Länsipuolentie 97 b,
Sirkkakoski
verstaskotila@hotmail.com
Facebook: Verstas Kotila Ky

Miekojärven molempien
kylien Ylitornion Pessalompolo ja Pellon Sirkkakosken veneilijöiden ja
Miekojärvellä mökkeilevien yhteiseksi foorumiksi.
Seuran tehtäviksi nähtiin
heti alkuvuosista lähtien
kehittää ja ohjata Miekojärvellä veneileviä turvalliseen veneilykulttuuriin.
Pian veneseurasta tuli myös
jäsenyhdistys Suomen
Meripelastusseuraan, joka
ylläpitää Pelastusvene
Tiirapaasin valmiutta ja
kouluttaa vapaaehtoisia
järvipelastustoimintaan.
Yhdistyksessämme on n.
100 jäsentä.
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Rajan
Puhallusvilla
Puh. 0400 297 504 • 0400 394 354

Poronlihatuotteiden erikoismyymälä
Juoksengissa,
Karpinniementie 1.

045 318 1701
040 565 5711

Mainostoimisto, tulostuspalvelu
Soili
Honkuri

040 589 5799

Pello
21 km
5 km
NAPAPIIRI
Vain ukonkusema Ylläkseltä!
MA–PE 9-16 • LA 9-17 • SU 10-17 • p. 0400 397 655
Keittolounas klo 10-16 • Nyt 85 asiakaspaikkaa.
Mahd. aikataulumuutokset ja lisäinfoa porroporo.fi
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Jämä Star Inverter maalämpöpumppu

Aavasaksan
GRILLI

Attendo Katajahovi

puh. 045 843 5770

Attendon Mummola-hoivakodit tarjoavat ikäihmisille ja muistisairaille monipuolista tukea, lyhytaikaista hoivaa, seuraa ja virikkeellistä toimintaa –
sekä omaa rauhaa, kodinomaisessa huoneessa.

Inverterkompressori mukautuu lämmön tarpeeseen
Jämä Star Inverter maalämpöpumppu on varustettu
kierroslukuohjatulla inverterkompressorilla. Inverterkompressori säätyy automaattisesti vastaamaan talon ja
käyttöveden tehon tarvetta. Inverterkompressorin
ansiosta saavutetaan optimaalinen hyötysuhde ympäri
vuoden. Lopputuloksena on markkinoiden korkein
vuosihyötysuhde SCOP 5,4 (EN 14825 COLD normin
mukaisesti).
Jämä Star Inverter ja Jäspi VLM Star yhdessä takaavat
asiakkaalle suuren käyttövesituoton ja edulliset
lämmityskustannukset.
Jämä Star Inverter soveltuu myös täydentämään muita
lämmitysmuotoja, kuten öljy-, sähkö-, puu-, pelletti- tai
aurinkolämmitystä. Kysy erilaisista hybridilämmityssovelluksista jälleenmyyjältäsi.

Aavasaksa

Avoinna ma–pe 8–20, la 8–20, su 10–20

Aavasaksa Puh. +358 16 578 301
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Soita ja sovi
tapaaminen,
me
tarjoamme
kahvit.

Kimmo Juvani
+358 400 693 143

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

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

• Teholuokat 6-12-16 kW
• Inverterkompressori takaa suurimmat säästöt
• Erinomainen vuosihyötysuhde (SCOP 5,4)
• Helppokäyttöinen ja monipuolinen värinäyttö
• Käyttövesi erillisvaraajalla
• Kohteisiin, joissa on suuri käyttöveden tarve
ja/tai matala asennustila
• MyUpway-etävalvonta vakiona

Internet

Hautaus ja Kukka

Etäohjaus
lämpöpumpuille

Mari Niskala

Kotimaiset Jäspi-tuotteet
valmistaa Kaukora Oy

Jouko Sirkkala

95635 Kaulinranta

p. 040 766 5399

jokivarrenhautausjakukka@gmail.com
ATTENDO KATAJAHOVI
Asematie 1, 95600 Ylitornio
Hoivakodin johtaja
Eija Lakkapää p. 044 494 3580

KESÄ ON TÄÄLLÄ TAAS

Maalämmön asiantuntija palveluksessasi:

Ylitornio puh. 016-571 582 Merja • Palvelemme ark. klo 9-17
Juhani 0400 696 248 • Vesa 0400 896 186

Tarvitseeko yrityksesi lisäkäsiä? Tarvitsetko apua
kodin askareisiin? Osta käsipari tai useammat,
osta Apukäet.

Moottorija raivaussahat

Sijaisuudet ja lisätyövoimaa ravintolasta rekan
rattiin, apua kodin askareisiin pihatöistä
siivouksiin, tapahtumista kodin juhliin ja
kaikkeen siltä väliltä.
Kysy tarjousta!
Katja o45 652 9314
Matti 045 894 1174
apukaet@gmail.com

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

Mönkijät

HEI ME
PORATAAN
• Maalämpökaivot
• Vesikaivot
• Vesikaivojen
puhdistukset
• Teräsputkipaalutukset

Ruohonleikkurit ja
robottiruohonleikkurit

www.mawsonresources.com

Meillä on voimassa olevat vakuutukset
ja olemme ALV velvollisia.
Muista kotitalousvähennys

Virikkeellinen ikäihmisten koti

Kotikylä Lantonvainio, Ylitornio

Puhdasta lämpöä luonnosta.
Säästä lämmityskuluissa

JOPA 70 %.

Muista
kotitalousvähennys.

Maalämpö on
luontoystävällistä
uusiutuvaa energiaa. FIN 050 592 1909
Ota yhteyttä ja säästä. FIN 040 577 1995
Pyydä tarjous!
www.juvatec.com

KYSY TARJOUS!

Tarjoamme kodin 31:lle ikäihmiselle Ylitornion kuntakeskuksen Alkkulan pohjoisosassa. Olemme tehostetun
palveluasumisen koti, jossa hoitajat ovat paikalla ympäri
vuorokauden.
Kotimme asukkaaksi tullaan pääsääntöisesti palvelusetelillä,
jonka myöntää kunnan vanhustyön palveluohjaus. Asumaan
meille pääsee myös maksusitoumuksella tai itsemaksavana.

MUSIC | KARAOKE | SPORT
• Veikkaus
• Käteisnostot
• Pellon apteekin palvelupiste
• Nestekaasut

Ota yhteyttä ja kysy lisää:
Palveluesimies Markku Honkuri
p. 040 196 5677, markku.honkuri@humana.fi

Tervetuloa
tutustumaan!

Kotikylä Lantonvainio

Sahaherrantie 1,95600 Ylitornio

www.humana.fi

Teollisuustie 16, YLITORNIO

HEIKKI RAUTIO KY,

Humana

Humana on johtava pohjoismainen sosiaalialan toimija. Tarjoamme vastuullisesti yksilöllisiä sosiaali- ja hoivapalveluita lähellä ihmistä ja
perheen arkea. Palveluiden laatu ja asiakastyytyväisyys ovat meille tärkeitä asioita. Humanalla on 16 000 työntekijää, joista Suomessa 2 500.
Me kaikki työskentelemme yhteisen vision eteen: ”Jokaisella on oikeus hyvään elämään.”

M-Market
LANKOJÄRVI

Länsipuolentie 41 D, Lankojärvi
PUH. 016 582 625
Mika 0400 681 747 • Heikki 0400 381 323

MIEKOJÄRVEN UUTISET
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Miekojärvelle Kansallispuisto – haaveesta totta?
Lanko-Pekka kiteytti vuonna 1991
Miekojärven kehittämisseminaarin yhteenvetona ”Miekojärveä
on hyödynnettävä, käyttö ei saa
ryöstäytyä käsistä”. Ei tiennyt
Pekka seminaariin tekemänsä
saagan MIEKOJÄRVI LOMPOLOIDEN ÄITI -aloitussanoista,
että ne voisivat joskus koristaa
meille rakkaan Miekojärven kansallispuiston nimeä. Pekkaa lainaten ”Ancylysjärvi ja Litorianmeri
sinut vaarojen helmoille synnytti,
oi NAPAPIIRIN HELMI.”
Toukokuussa 2021 Erkinpäivänä
otettiin iso askel, kun kansalaisaloitteesta tehtiin totta ja Pellon
kunnan elinvoimalautakunta esitti
Pellon kunnanhallitukselle Miekojärven kansallispuiston hakuprosessin käynnistämistä Ympäristöministeriöstä.

Miekojärven virkistyskalastus ja retkeilyalue
10.000 ha
Pellon ja Ylitornion kuntien alueella molemmin puolin Napapiiriä
kaavailtu Napapiirin helmi – Miekojärven kansallispuisto tulisi täydentämään Suomen kansallispuistojen joukkoa. Puisto olisi ainutlaatuinen vesistökansallispuisto.
Järven pinta-ala on 5334 hehtaaria
eli 53,3 neliökilometriä. Se on 22,4
kilometriä pitkä ja 5,7 kilometriä
leveä. Rantaviivaa on 107,4 km.
Miekojärvellä on 21 eri kalalajia ja 21 saarta, joista valtaosa
kuuluu valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan (yli 3000 ha)
ja jotka ovat parhaillaan menossa
luonnonsuojelualueiksi. Alueella
on useita luonnonhoitometsiä
ja saaret ovat säilyneet erämaisina. Kaavaillun puiston alueella
on mm. Vaarasaari, joka on on
Suomen järvisaarista 68. suurin.
1990-93 Miekojärvi sai Metsähallituksen ja työvoimahallinon myötävaikutuksella hyvät
palvelurakenteet: tulipaikkoja
ja laavuja ja kota löytyy Miekojärven kuuluisimmasta paikasta
eli Orhinselänniemen hiekkasärkältä. Orhinselänniemi valittiin
aikanaan Suomen kauneimmaksi
luonnonhiekkarannaksi (EräLehti). Miekojärveltä löytynee 30
hiekkarantaa, jotka soveltuvat

KANSALLISPUISTOT SUOMESSA
luonto- ja virkistyskohde sekä
puistostatuksen tuoma imago- ja
näkyvyysetu, toteaa Iina.

KANSALLISPUISTOT SUOMESSA

Metsähallitus näyttää
vihreää

Kesäyö Miekojärvellä.
yhtälailla perheiden retkikohteiksi
kuin urheilu- tai ammattikalastajille taukopaikaksi. Parhaimmilla
hiekkarannoilla on myös rantautumislaiturit isommille veneille.
Miekojärven tarjoaa vesistöretkeilijöille upeita olosuhteita. Alueella on myös Sompasen luonto- ja
riistapolku, Pieskänjupukan näköalapolku sekä Vaarasaaren luontopolku. Merkittyjä veneilyreittejä
on Miekojärvellä 50 km ja veneilykartassa (1:30 000) löytyvät myös
alueen palvelurakenteet. Talvella
palvelurakenteet toimivat myös
moottorikelkkailijoiden pysähdyspaikkoina. Miekojärveltä on reittiyhteydet Pelloon, Ylitorniolle ja
Rovaniemelle.

Länsi-Lappi ansaitsee
oman erikoiskansallispuistonsa
Kansallispuistosta kansalaisaloitteen tehneet Iina Askonen ja Mika
Rinne pohtivat perusteluissaan
seuraavaa. Aloitteen tekijöiden
mielestä kunnan alueelta löytyy
alue / kohde, missä luontoa on jo
suojelun piirissä ja lisäsuojelun
tarve olisi kohtuullinen yhtenäisen
puistoalueen hakemiseksi ja perus-

tamiseksi. Kansallispuisto ei myöskään rajoittaisi kohtuuttomasti
muiden toimialojen hankkeiden
suunnittelua ja etenemistä.
Perusteluina aloitteen tekijät
mainitsevat mm. kansallispuistojen jatkuvan suosion kasvun erityisesti kotimaisten matkailijoiden
piirissä, Pellon saavutettavuuden
junaraideyhteyden varrella, valtion sitouttamisen alueen retkeilykohteiden rakentamiseen ja
ylläpitoon, paikallisten oikeuksien
turvaamisen (mm. metsästys) sekä
kansallispuistojen tuoman positiivisen kuntaimagon. Huomioitavaa
on myös se, että nykyiset Lapin
kansallispuistot ovat keskittyneet
Itä-Lappiin. Länsi-Lapissa niitä
on ainoastaan kaksi, Palla-Ylläs
ja Perämeri. Aloitteen tekijöiden
mielestä Tornionlaakson vaaramaisemat vesistöineen ovat puistoalueen arvoisia.
Aloitteen tekijät ovat listanneet
kansallispuiston positiiviset vaikutukset:
+ valtio sitoutetaan huolehtimaan virkistysalueesta
+ lisää euroja, työpaikkoja,
asukkaita
+ tunnettuus kasvaa
+ imago paranee

+ vetovoima kasvaa
+ pitovoima kasvaa
+ matkailu kasvaa
+ ylpeys paikkakunnasta kasvaa
+ perintömme seuraaville sukupolville varmistetaan

Kappale kauneinta Suomea
Yritysneuvojana toimiva Mika
Rinne on itsekin erä- ja kalamies.
Mika pohtii, että Tornionlaakson
ja Pellon vaaramaisemat vesistöineen ovat kuitenkin laulun sanoin
”kappale kauneinta Suomea”.
– Ja on ehdottoman tärkeää
jättää siitä edes jotain tuleville
sukupolville. Puhumattakaan
sitten tärkeimmästä syystä, eli itse
luonnosta.
Laadimme aloitteen marraskuussa 2020, ja verkkaisen alun
jälkeen asia on nyt viimein edistymässä mukavaa tahtia. Ensiarvoisen tärkeää on saada asialle
kunnan, paikallisten asukkaiden,
elinkeinon harjoittajien, maanomistajien ja sidosryhmien tuki,
sekä huolehtia että paikallisten
oikeudet huomioidaan valmistelussa, toteaa Mika.

Luonto meille ja tuleville
sukupolville
Iina Askonen työskentelee siviilityössään Outokairan Original
Lapland -hankkeessa. Iina on
innokas luonnossaliikkuja ja taitava luonnonkuvaaja. Iina toteaa,
että vaikka kyse on pohjimmiltaan
meidän upean luonnon suojelemisesta ja säästämisestä myös tuleville sukupolville, asiassa on toki
luonnon kannalta myös riskinsä.
Kansallispuistoihin kohdistuva
valtava kävijäpaine kuormittaa
luontoa. Tämä onkin huomioitava
tarkasti suunnittelussa ja alueesta
on saatava tarpeeksi laaja (myös
mantereen puolelle), ettei kovin
paine kohdistu juuri herkimmille
alueille kuten esim. Orhinselkään
tai Pieskänjupukkaan.
Iina mielestä tämä on meille
elintärkeä yhdistävä hanke, joka
nostaisi meidät hetkessä kartalle ja
saisi median positiivisen huomion
kiinnittymään tähän alueeseen.
– Uskon, että tällä olisi suuri
vaikutus alueemme vetovoimaan
sekä matkailussa että vapaa-ajan
ja pysyvämpienkin asukkaiden
osalta. Minusta meilläkin on
oikeus saada valtion ylläpitämä

Toukokuun alussa käydyt neuvottelut Metsähallituksen kanssa
ovat sujuneet hyvässä hengessä.
Metsähallituksen mielestä juuri
kunta on sopiva hakija. Kohde
poikkeaisi nykyisistä Lapin kansallispuistoista juuri vesistön ja
saariston osalta sekä sijainnillaan
Napapiirillä. Alue täyttää laajuudeltaan kansallispuiston pintaala vaatimukset, todennäköisesti
myös luonnon monimuotoisuuden edellytykset ja se on tälläkin
hetkellä laajasti suojelun piirissä.
Valtio omistaa alueesta suurimman osan. Mahdollinen puistoalue voidaan tarvittaessa jakaa eri
vyöhykkeisiin asukkaiden, elinkeinonharjoittajien ja sidosryhmien
tarpeita huomioiden (erillislaki
kansallispuistoista).
Ylitornionlainen pitkään kuntapäättäjänäkin toiminut veneseuralainen Sauli Kuoppala arvio
kansallispuiston kuulostavan
äkkiseltään hyvältä. ”Nähtäväksi
jää mitä vaikutuksia sillä on paikallisille.”

Pellon kunta vuokraa venesatamasta sekä kelluvia- että
telarantapaikkoja.

• Kaivinkonetyöt • Pyöräkuormaajatyöt
• Lumityöt • Traktorityöt • Kiinteistöhuolto

Pello
www.konetyosalonen.fi

- betonielementit
- murskeet, sorat, jne.
- vaihtolavat

puh. 0400 939 576

Faktaa

Sirkkakoski p. 040 508 9114

Monipuolinen retkeilijöiden
kasvu on näkynyt myös Karhumaan satamassa, jonka
laavulta on usein noussut
savukiehkurat kesä- ja syysiltoina.

Tiesitkö että
* Sirkkakosken vene- ja
kalasatama sai merkittävän parannuksen, kun
satama-alueelle nousi
yleisövessa. Sininen
Baja-majatyyppinen wclöytyy läheltä veneenlaskuluiskaa.

1.6. Pellon kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtaja Eero Ylitalon esityksen kansallispuiston perustamisesta Pellon kunnan
alueelle. Miekojärvelle suunnitellun kansallispuisto –hakemus jätettäneen ympäristöministeriölle ensi vuonna. Napapiirin Helmi – Miekojärven kansallispuisto
-nimeä kantava kansallispuistohanke
kattaisi Vaarasaaren noin 860 hehtaarin
alueen sekä sitä ympäröivät saaret. Kansallispuistoon sisällytettäisiin myös mm.

Miekojärven länsirannalla sijaitseva Pieskänjupukka. Alueiden yhteenlaskettu
pinta-ala olisi tuhat hehtaaria.

Yksimielisyys hankkeesta
tarvitaan ensin
Kansallispuisto voidaan perustaa ainoastaan valtion maille, jolloin valtio myös
vastaa sen ylläpidosta. Kansallispuistolla
on hyvä status. Se myös mahdollistaa paikallisen väestön metsästys- ja kalastusoikeudet, mikä on ehdottoman tärkeä asia,
totea Ylitalo.

Hautakivien lisänimikaiverrukset + alan työt
Tmi Tomi Rautio
040 720 2314

Vi hreä Pysäkki

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

Karhumaan venesatama.

Oy
0400 543 383

Kaikki mitä
kiinteistösi tarvitsee:
• Vesi- ja viemärirakentaminen
• Kiinteistöjen saneeraus
ja kunnossapito
• Piharakentaminen
Arttu Talka • 040 4194564

TRAKTORI- JA KAIVINKONETYÖT
• kaivuu, maansiirto ja lumityöt•

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

Nuorenmetsän kunnostukset,
maanmuokkaukset,
tiet ja ojat,
vaihtolavakuljetukset.

Lumityöt
• soranajo
• jyrsintyöt
• ruokamultaa

Konetyö Markku Marjeta

Karhumaan kaava-alueen
kunnallistekniikalla varustettujen tonttien myynnistä
ja vuokrauksesta vastaa
Metsähallituksen Laatumaa.fi.

Kansallispuistokartalla on selvästi paikka Napapiirin
helmi – Miekojärven kansallispuistolle.

• Pitopalvelua • Lounasta päivittäin • Pizzaa
• a´la cartea • kokoustilat • kahvia
• suolaisia ja makeita leivonnaisia
Avoinna: ma–pe 9–17
la 9–14

Karhumaan kaava-alueen
venesataman yleisilmettä
parannettiin
Pellon kunta paransi merkittävästi kesän 2020 aikana
Miekojärven Karhumaan
venesataman ilmettä. Sataman aallonmurtajien ja telarantojen alueelta poistettiin
pieni puusto ja pensaat.
Kelolaavu, puusee ja puuvaraston ympäristö siistittiin
ja huollettiin.

Pello?

17

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

Juho Kivilompolo

045 279 1059
Uusimaantie 4b, 95645 Turtola
www.jokivenekivilompolo.fi
jokivene.kivilompolo@gmail.com

Maanrakennus
Kari Romakkaniemi

Jokelantie 7, 95790 Lampsijärvi • Puh. 0400 397 339

MIEKOJÄRVEN UUTISET
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Koutusjoki on Suomen Raakkujokien kakkonen

HIUS- JA KAUNEUSPALVELUT
AJANVARAUKSELLA OSOITTEESTA:

http://www.hiusjakauneusfiilis.fi/
050 540 9173 JONNA JUVANI
PARTURIPALVELUT:

Ajanvarauksella TIISTAISIN

Ilman ajanvarausta MA JA KE KLO 7–16
040 706 8240 SEIJA LANTTO
Alkkulanraitti 73, Ylitornio

KAUNEUSKAMMARI
Riikka
SKY-Kosmetologi

Riikka Aska
@kauneuskammari.riikka

Uusimaantie 5 a
95645 Turtola
+ 358 40 8426 204

Aidosti paikallinen!
Tavallista parempi ruokakauppa

YLITORNIO

PALVELEMME: MA–LA 8–21 • SU 11–21

Raakkua eli Jokihelmisimpukkaa esiintyy Suomessa
noin 1 milj. kappaletta
vielä noin 120 virtavedessä,
joessa ja purossa, niistä yli
90 % on Oulun ja Lapin läänissä. Tällä hetkellä raakku
lisääntyy vain muutamassa
purossa niin, että kannan
voi luokitella elinkykyiseksi.
Tornionjoen vesistön
koko vesistöalueella on vain
kolme raakkujokea. Kaksi
on Suomen puolella - Miekojärveen laskevat Koutusjoki ja Luomalanjoki Pellon
kunnan alueella sekä Ruotsissa oleva Juojoen populaatio maantieteellisesti
samalla alueella.
Populaation elinvoimaisuutta ja geneettistä rakennetta tutkittiin Koutusjoessa
vuosina 2011–2013 (Oulasvirta ym. 2015a, Välilä ym.
2015).
Laskennallinen arvio
Koutusjoen populaation
koosta on yli 130 000 simpukkaa, yksi suurimmista
koko Suomessa. Konfiskaatio eli luontoarvon (589 €/
yksilö) perusteella laskettuna Suomen 10 arvokkainta raakkupopulaatiota
on arvioitu ja tässä arvokkaassa kisassa Koutusjoen
raakkuarvoksi on saatu
77.748.000 €.
Suomen arvokkaimmaksi
Raakkujoeksi arvioitiin 43
km pitkä Sodankylän Suomujoki, jossa rakkupopulaation koko oli 200.000 kpl.
Lähteet: Geist & Kuehn
(2008), Oulasvirta ym.
(2015a), Oulasvirta & Saarman 2019 sekä Metsähallitus,
julkaisematon aineisto.
Koutusjoen Raakkukan-

Ympäristöministeriön
raakku -strategia
vuosille 2020-2030

nan todettiin olevan elinvoimaisuudeltaan ”ei elinvoimaiseksi/osittain elinvoimaiseksi”. Myös Luomalanjoessa tiedätään olevan nuoria
raakkuja, mutta tarkempaa
selvitystä populaation elinvoimaisuudesta ei ole tehty.

Jokihelmisimpukka on
EU:n luontodirektiivin II
ja V liitteen laji. Suomessa
erittäin uhanalainen jokihelmisimpukka eli raakku
(Margaritifera margaritifera) ) on luonnonsuojelulain mukaisesti erityisesti
suojeltava laji, jolle on nyt
laadittu ohjelma lajin säilyttämiseksi. Koska sen
häviämisuhka on ilmeinen
Suomessa.
Raakku rauhoitettiin jo
vuonna 1955, mutta silti sen
populaatiot ovat taantuneet
voimakkaasti viime vuosikymmeninä.

Uhat ja
mahdollisuudet
Luomalanjoen ja Koutusjoen raakkukantaa uhkaavat lähinnä metsätaloustoimet ja niihin liittyvät ojat,
joista osa johtaa suoraan
jokeen.
Luomalanjoen
kohdalla negatiivinen vaikutus on myös joen latvan
ylittävällä autotiellä ja sen
vieritse jokeen johtavilla
ojaraveilla. Suojelutoimena
tulisi eliminoida hakkuiden
vaikutukset ja tukkia alueen
metsäojat. Luomalanjoen
ylittävän autotien ojaravit
tulisi ohjata pois joesta.
Koutusjoki ja Luomalanjoki ovat Ruotsin Juojoen
ohella Tornionjoen ainoat
tunnetut raakkujoet, millä
perusteella ne kuuluvat suojeluarvoltaan luokkaan erittäin korkea (III).
Tornionjoen raakkujoet
eivät kuulu minkään suojeluohjelman piiriin, sillä ne
on rajattu myös Tornionjoen-Muoniojoen vesistö
-nimisen Natura-alueen
(FI1301912) ulkopuolelle.
Esiintymien arvokkuuden
vuoksi niiden suojelu tavalla
tai toisella olisi välttämätöntä.
Lähde: Jokihelmisimpukan nykytila ja lajin suojelemiseksi tarvittavat toimet
Suomessa Panu Oulasvirta
2020 Alleco-raportti

Raakku on
jokiekosysteemin
huippuindikaattori ja
avainlaji
Raakun olemassa olo ilmentää hyvää vedenlaatua että
tuottaa sitä.
Raakun elinkierto:
1. Siittiöt kulkeutuvat
virran mukana naaraan ruumiinonteloon ja hedelmöittävät naaraan munasolut.
2. Naaraan kiduslehdillä
kehittyneet glokidiotoukat vapautuvat veteen loppukesällä. Pieni osa niistä

pääsee kiinnittymään ja loisimaan isäntäkalan - lohen
tai taimenen - kiduksiin.
3. Seuraavana kesänä
muodonmuutoksen läpikäyneet toukat ovat muuttuneet
minisimpukoiksi ja putoavat
kalasta ja
4. kaivautuvat ensimmäisiksi elinvuosiksi joen pohjasedimentin sisään. Vajaan
sentin mittaisiksi kasvettuaan simpukat nousevat
näkyviin pohjalle ja alkavat
ottaa ravintoa jokivedestä
suodattamalla.

Ympäristöministeriön
TO I M E N P I D E SUUNNITELMA
2020–2030
Työryhmä on priorisoinut valuma-alueittain ja
jokikohtaisesti tarvittavia
toimenpiteitä seuraavilla
perusteilla:
• Isoimpien ja elinvoimaisimpien raakkukantojen
säilyttäminen ja vahvistaminen.

• Natura-alueilla olevien
kantojen säilyttäminen ja
vahvistaminen.
• Maantieteellisen levinneisyyden säilyttäminen.
• Lohiriippuvaisten kantojen säilyttäminen ja vahvistaminen.

Taimen ja Tammukka
isossa roolissa
Raakun ja sen isäntäkalojen elinympäristöjen tila
paranee aktiivisin toimin.
Raakun uhanalaistumisen merkittävin syy on sen
elinympäristöjen tilan heikentyminen. Raakun ja sen
isäntäkalojen elinympäristöjen tilaa parannetaan sekä
uomissa että valuma-alueilla. Joki- ja purouomien
kunnostusten tavoitteena
on pohjakerroksen huokosveden puhdistuminen,
puhtaana pysyminen ja
isäntäkalojen olosuhteiden
parantaminen. Kunnostussuunnitelma voidaan tehdä
ja toteuttaa, kun populaation tilatutkimus ja elinympäristöinventointi on tehty.
Elinympäristön kunnostamien ja vaellusesteiden poistaminen parantaa raakun
nuoruusvaiheiden sekä sen

Tiesitkö että
* Raakku suodattaa jopa 50 litraa vettä vuorokaudessa.
Tiheä simpukkapopulaatio vaikuttaa veden
laatuun ja joen ekosysteemin toimintaan; raakut
suodattavat vedestä ravinteita, detritusta, bakteereja
ja muodostavat niistä joen pohjalle ”rakeita”, joita
pohjaeläimet voivat käyttää ravintona, mikä vaikuttaa
kalojen ravintoon.

Tiesitkö että

KODINKONE- JA
TV-HUOLTO
TIMO LAKKAPÄÄ

Puh. 0400 935 967

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

+3581005134
www.aavasaksantaksiasema.fi

Mökille
mieli?

Metsähallitus vuokraa tai
myy tontteja 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.
Kysy lisätietoja:
Marja Vaara, puh. 0400 7 13 770 tai
marja.vaara@metsa.fi.
Tutustu monipuoliseen tarjontaamme
osoitteessa laatumaa.fi

* Metsähallitus löysi raakkututkimuksien yhteydessä
kesällä 2020 Inarista 208 vuotta vanhan raakun. Metsähallituksen Luontopalvelut vetävät Norjan, Ruotsin ja
Venäjän kanssa yhteistä Salmus-projektia. Siinä muun
muassa kartoitetaan raakulle sopivia vesistöjä ja aiemmin tuntemattomia esiintymisalueita. Pohjois-Ruotsista
on löydetty jopa 280-vuotias raakku.
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Kalastusluvat
Miekojärvelle 2021
isäntäkalojen, lohen ja taimenen, luontaisen lisääntymisen mahdollisuuksia. Kun
populaatio ei enää lisäänny
luonnossa, saattaa kasvatus
olla viimeinen keino, jolla
voidaan saada lisäaikaa
muiden tarvittavien suojelutoimien toteuttamiselle.
Lähde: Ympäristöministeriö, Jokihelmisimpukan eli
raakun suojelun strategia
ja toimenpide suunnitelma
2020-2030

Kommentti Luomalanja Koutusjokien tilasta
”Teillä on tosiaan onni isännöidä yksiä maan hienoimmista raakkuesiintymistä
viereisissä joissa.
Nyt alkuvuodesta julkistettiin vajaan kahden
vuoden työn tuloksena
raakun suojelustrategia ja
suojelun toimenpidesuunnitelma. Siinä julkaisussa
tiivistetään raakun suojelutarpeet ja tarvittavat toimenpiteet tilanteen parantamiseksi. Lisäksi eri toimenpiteille on esitetty vastuut
jatkon osalta. Tiedon lisääminen ja elinympäristöjen
kunnostaminen (valumaalueineen) ovat päälinjat
eteenpäin asiassa. Rahoitusvastuu toimille on varmaan
pääasiassa kahdella ministeriöllä ja alueellisilla Elykeskuksilla.”
Kysymys: Minkälaisia toimenpiteitä tai tutkimusta
Miekojärven alueen raakkujoille on kohdistumassa raakkustrategiaan liittyen?
”En usko kenenkään vielä
tietävän tarkemmin siitä,
koska yksityiskohtaisempi
eteneminen eri alueiden
toimenpiteissä on vielä
suunnitteluvaiheessa kaikkinensa. Koutusjoen osaltahan raakkukannan tilaa
tutkittiin vajaa kymmenen
vuotta sitten olleessa hankkeessa, Luomalanjoella ei

vastaavaa tarkempaa selvitystä ole vielä kai tehtykään.”
Lohikalakantojen tärkeys?
”Lohikalakantojen olemassaolo on raakkukantojen
lisääntymiselle välttämätöntä. Nuorten simpukoiden
esiintyminen kertookin lohikalakantojen olevan alueella
ainakin siedettävällä tolalla.
Itselleni oli uutta noiden
jokien kalataloudelliset kunnostukset, enkä osaa niiden
seurannoista sanoa mitään.
Kunnostanut taho tietänee
tilanteen, luulisin Lapin
Elyn osaavan vastata suoraan kunnostusten mahdollisista seurannoista. Oikein
tehtyinä ja tuloksellisina
kunnostukset edistävät kyllä
ehdottomasti myös raakun
lisääntymismahdollisuuksia. Juuri tuo lohikalakantojen ja raakun riippuvuus
toisistaan sekä raakun arvo
lajina elinympäristönsä erinomaisen tilan ilmentäjänä
on takuulla suurelle yleisölle
arvokasta ja kiinnostavaa
tiedotettavaa.”
Kommontoijana: Heikki
Erkinaro, Metsähallitus, projektipäällikkö Salmus-hanke
heikki.erkinaro@metsa.fi
puh. +358(0)40484 5578

Kalastonhoitomaksun voi maksaa
* osoitteessa Eräluvat.fi sekä
* Metsähallituksen puhelinpalvelun kautta, maksuton
puhelinpalvelu vastaa arkisin kello 9–16 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 45 € kalenterivuodelta, 15 € / 7 vrk
ja 6 € /vrk

Vapakalastus -yhteislupa
Napapiirin tuntumassa, kauniilla vaara- ja järviseudulla
sijaitseva Miekojärvi on keskiosaltaan erämainen,
suosittu veneily- ja uisteluvesi. Järvelle on rakennettu
runsas palveluvarustus.
Miekojärven molemmissa päissä on kalasatamat, joista
voi lähteä vesille isollakin veneellä.
Vesiala: Noin 5000 ha
Kalastuskausi: Koko vuosi
Lupahinnat: 8 €/vrk, 15 €/vko, 30 €/kausi
Kaikki alle 18-vuotiaat saavat luvista 50% alennuksen,
mutta alle 15-vuotiaat voivat kalastaa huoltajansa
luvalla samaan saaliskiintiöön. Perheluvan hinta ja
saaliskiintiö on kaksinkertainen.
Vapaluvan voit ostaa verkkokaupasta ja maksaa
yleisimmillä maksutavoilla: eräluvat.fi
Erälupien palvelunumero: 020 69 2424
Avoinna arkisin 9–16

Luvanmyynti:
Miekojärvellä: Sirkkakosken satama / Ilkka Koskela
p. 0400 393 215
Pello: SEO Pello
Rovaniemi: Metsähallitus/Pilke-talo

Tiesitkö että

Sirkan Osakaskunnan lupahinnasto 2021

Salmus -hanke toteutetaan 2019–2022 Fennoskandian vihreällä vyöhykkeellä, Suomen osalta
Lapissa.
Salmus-hankeen rahoitus tulee Euroopan unionin ENI Kolarctic CBC
-ohjelmasta sekä Venäjän, Ruotsin, Norjan ja
Suomen kansallisena
rahoituksena. Kokonaisbudjetti on 2.125.815
euroa.

Verkko osakas tai kylässä asuva 4,5 €
muut kuin edellä mainitu 6,0 €
Rysät

= 1,5 m x 10
iso rysät

max. 15 kpl
max. 5 kpl

2 verkkomerkkiä
7 verkkomerkkiä

3 x katiska = 1 verkkomerkki
Rapupyydys Sirkkakosken alue ja osakaskunnan muut
vedet 2,50 €/pyydys.
Rapupyydyslupia myydään vain osakkaille ja kylässä
vakituisesti asuville.
Pitkäsiima
		

alle 100 koukkua
yli 100 koukkua

9 €/ 12 €
18 €/ 24 €

Pikkunuotta max. 3,5 m korkea/ 150 m pitkä 20 €/35 €
Isot nuotat 50 €/75 €

RM Sähkö OY

Lupia myy Sirkkakoskella:
Ilkka Koskela 0400 393 215 / Sirkkakosken kalasatama

040 725 9213

rmsahko@outlook.com
Matti ja Mika Rousu

www.hanakat.fi

Putki ja Poltin Salmi Oy
Alkkulanraitti 95, Ylitornio,
puh. 0400 391 918
avoinna arkisin 10–16

MIEKOJÄRVEN UUTISET

20

MIEKOJÄRVEN UUTISET

Kalastus on suomalaisen suosikkiharrastus

Tiesitkö
* Vuoden 2020 kalastonhoitomaksuja lunastettiin nykyisen kalastuslain aikana ennätyksellinen määrä, yli
290.000 kpl! Tuottoa
kertyi yli 1,5 miljoonaa
euroa enemmän kuin
edellisvuonna. Myös
vuoden 2021 kalastonhoitomaksuja on lunastettu tähän mennessä
aiempien vuosien alkua
vilkkaammin.

Kalojen pyydystäminen on
myös yksi Suomen suosituimpia harrastuksia, sillä
arvioiden mukaan kaksi miljoonaa suomalaista kalastaa
joskus – osa satunnaisesti,
osa hyvinkin aktiivisesti.
Kalastus on myös veneilijöiden suosimaa puuhaa.
Kalastus tarjoaa mahdollisuuden rentoutumiseen ja
tuo mahdollisuuden saada
tuoretta purtavaa veneessä.

Onkia voi ilman lupia
ja maksuja

Veneseuran onkikilpailun pituusmittaus.

Voit onkia ja pilkkiä ilman
lupia ja maksutta. Huomioi
kuitenkin koski- ja virtapaikat vaelluskalojen reiteillä.
Nämä on yleensä merkitty
kieltomerkein. Myös joissain erityiskohteissa onkiminen ja pilkkiminen saattaa
olla kiellettyä tai luvanvaraista.
Onkimiseen riittää yksinkertaisimmillaan vapa,
koho, siima ja koukku kastemadolla. Kalastus sopii
varsinkin perheen pienemmille hyväksi tavaksi aloittaa kalastaminen. Onkiessa
ja pilkkiessä pääsee myös
pysähtymään hyvin ja rentouttaa mielensä.

Jigi- ja heittokalastuksen lisäksi suosituin laji on
vetouistelu!

Muistathan, että Uistelumaratonin päätöspäivänä
18.7. on Miekojärvellä Ikärajaton onkikisa Sirkkakosken vene-ja kalasatamassa.

Urheilukalastajille 21
kalalajin
Miekojärven
todennäköiset kalalajit ovat
ahven, hauki, taimen ja
kuha.

Kalakuninkaat 2020 ja 2019 – Hannu Laukkanen ja Arto Ylisirkka.

Jami ja juuri väsytetty uisteluhauki.

Virvelöinti ja jigikalastus sopii hyvin
veneilijälle

Kesän 2020 hallitseva
kalakuningas on Hannu
Laukkanen.
Ilmoita saaliisi WhatsAppilla Seppo Joonalle puh.
0400 179024 tai kotisivuilta
www.miekojarvi.fi

Veneilijän kalastukseen
sopii erinomaisesti virvelöinti. Välineitä löytyy
moneen lähtöön ja alkuun
pääsee jo pienillä hankinnoilla. Uistimiin voi halutessaan upottaa suuriakin summia ja kehitys on

mennyt hurjasti eteenpäin.

Miekojärven
Kesäkalakisa 2021
Kesäkalakisa on avoin koko
kesän jatkuva kilpailu, jossa
urheilu- ja passiivisarjan
kalastajat voivat ilmoittaa
Miekojärveltä saamansa
saaliin. Jotta tulet huomioiduksi kisassa, kalasta

tarvitaan nämä tiedot: laji,
paino, pituus, pyyntipaikka
sekä kalanpyytäjät.
Kisakaloina ovat taimen,
kuha, hauki ja ahven. Parhaan kilomäärän ja pistepotin kerännyt kalastaja
kruunataan syyskuussa
kesän kalakuninkaaksi tai
-kuningattareksi ja hän saa
kiertopalkinnon vuodeksi
sekä lahjakortin.
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Miekojärvellä on hyvä
palveluvarustus
Miekojärvi sijaitsee Napa-

Saitko suuren kalan?

Alkkulanraitti 52, 95600 YLITORNIO
Puh. (016) 571 021

Avoinna: Ma-Pe 9.00–17.00,
La 9.00–14.00
www.ylitornionapteekki.fi

2/2021
LEHTIPISTEISSÄ

UISTIMET

SYVÄLLE
ILMAN TAKILAA

Kuhasta haukeen, taimenesta särkeen - kenellä
on hallussaan Miekojärven suurin siika? Sen ja
muut tiedot löydät Miekojärven 2000-luvun
suurkalarekisteristä: www.miekojarvi.fi

HAPPITILANNE

vaikuttaa kalojen
oleskelusyvyyteen

piirin tuntumassa, kauniilla
vaara- ja järviseudulla. Järvi
on osittain erämainen ja se
on suosittu veneily- ja uisteluvesi. Järvellä on runsas
palveluvarustus: laavuja,
kotia, infotauluja jarantautumislaitureita. Lisäksi
Miekojärven molemmissa
päissä on vene- ja kalasatamat, joista voi lähteä vesille
isollakin veneellä.

Vaellus-

LOHI
muuttaa

reittejään
www.vetouistelulehti.fi

puh. 03-7625 775

on
Jokainen ostos
Kesäkuu 2021 alkoi laituripilkkikisalla 28 asteen helteessä.

Kalastuksen tärppejä
Tiesitkö että

Tervetuloa
paikalliseen!
Me OP Ylitorniolla olemme täällä sinua varten.
Tavoitat meidät kasvotusten, puhelimessa,
chatissa ja viesteillä.
Ajanvarauksen meille voit tehdä OP mobiilissa tai
op.ﬁ. Vastuuhenkilöiden puhelinnumerot löydät
osoitteesta op.ﬁ/ylitornio.

Pidetään
yhdessä
p hjoisen
puolta!
Katso teot:
sydänpohjoissuomelle.fi

Sanomalehti Lapin Kansan vuotuisessa kalakilpailussa 2020 Kuha
-sarjan toiseksi tulivat miekojärveläiset Jukka ja Päivi Sirkkala 7.8. tulleella kuha-kojamolla, jolla oli painoa
6,2 kg ja pituutta 81 cm. Tällä kuhalla
mentiin 2000-luvun Miekojärven
suurkalarekisterissä kuhasarjan kolmanneksi.

lakisan saaliista löydät Veneseuran
kotisivuilta www.miekojarvi.fi/ kalastuskilpailujen saalistietoja.

Tiesitkö että
Metsähallitus myi vuonna 2020 kalastuslupia 117.000 kappaletta eli viidenneksen edellisvuotta enemmän. Ja
90 prosentilla kalastajilla oli luvat ja
asiat kunnossa!

Tiesitkö että

Tiesitkö että

Miekojärven kalakuningas 2020
Hannu Laukkasen saaliskalat olivat:
kuha 3,49 kg, hauki 11,02 kg ja ahven
470 g. Tilastot lähivuosien kesäka-

Kalastajien ja metsästäjien rahankäytön vaikutus eri alueiden talouksiin oli viime vuonna yhteensä 54,4
miljoonaa euroa, mikä merkitsee

työtä 288 henkilötyövuoden edestä.
Eränkäynti toi eniten työtä Lappiin
(165 htv).

Tiesitkö että
Vuoden 2020 kalastonhoitomaksut
tuottivat yli 10,4 miljoonaa euroa.
Kalastonhoitomaksut kerää Metsähallitus, joka tilittää varat Maa- ja
metsätalousministeriölle. Maa- ja
metsätalousministeriö ja ELY-keskukset myöntävät varoja kalavesien
kestävän käytön ja hoidon suunnitteluun ja toimeenpanoon, kalastuksenvalvontaan, kalastusharrastuksen
edistämiseen, kalatalousalan neuvontapalveluihin, kalatalousalueiden
toimintaan sekä omistajakorvauksiin.

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

Tavataan pian ja keskustellaan
sinun taloudestasi!

Puh 0046 927 22050

040 722 5963 ja 0400 392 368
myynti@ylitornionsahko.fi

MIEKOJÄRVEN UUTISET
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Kuha ja muikku sisävesien
arvokkaimmat kalat

Kalaa ja yrttejä puhtaasta
luonnosta

Kaupalliset kalastajat saivat vuonna 2019
saaliiksi sisävesiltä 6,4 miljoonaa kiloa
kalaa. Saalis oli reilut miljoona kiloa suurempi kuin edellisenä vuonna, mutta yhtä
suuri kuin kaksi vuotta sitten. Tiedot on
kerätty kaupallisten kalastajien saalisilmoituksista Luken toimesta.

Miekojärvellä JK-Tuotannon kaupallisena kalastajana toimiva Päivi
Sirkkala on intohimoinen kalaruokien kokeilija ja valmistaja. Kesän
2020 kesäjuhlissa tarjoiltiin lahnaribsejä. Rasvainen lahnan kylki
on helppo valmistaa grillissä ja on
helppoa syötävää.
Keväällä 2021 Sauna from Finland järjesti Saunamakumailma
-reseptikilpailun. Kilpailussa etsittiin uusia suomalaiseen saunaelämykseen liitettäviä ruoka- ja juomareseptejä kauniilla esillepanolla
ja kattauksella höystettynä. Kilpailu oli avoin kaikille, jotka halusivat jakaa omat saunaruoka- ja
juomareseptinsä ja niissä käytettävät raaka-aineet muiden käyttöön.
Lähes 150 reseptistä jatkoon pääsi
21 ja finaali käytiin Jyvskylässä
26.5.
Päivin resepti Kalaisat saunasuupalat kilpaili finaalissa Suolaiset
saunasnackit -sarjassa.

Kuha saavutti muikun saaliskalana
Muikku on ollut sisävesien tärkein saaliskala sekä määrältään että arvoltaan, mutta
vuonna 2019 kuhasaaliin arvo ylitti hienoisesti muikun arvon. Luvut pyöristäen
muikkusaaliin arvo oli 5,7 ja kuhasaaliin
5,8 miljoonaa euroa. Yhdessä nämä kaksi
lajia muodostivat kolme neljännestä sisävesien kaupallisen kalastuksen kalansaaliin

arvosta. Saaliin arvo lasketaan kalastajien
saaman arvonlisäverottoman hinnan ja saaliin määrän tulona.
Siika oli sisävesien kolmanneksi arvokkain saalislaji, kuten edellisenä vuotena.
Siikasaaliin arvo oli 1,1 miljoonaa euroa, ja
se on kaksinkertaistunut kolmessa vuodessa.
Valtaosa sisävesien kaupallisesta siikasaaliista pyydystetään Lapista. Saaliin määrällä
mitattuna kolmanneksi merkittävin laji oli
särki, jonka saalis oli 786.000 kiloa. Ahven
(773.000 euroa) ja hauki (727.000 euroa)
ovat edelleen tärkeitä saalislajeja, ja niiden
arvo kasvoi selvästi edellisestä vuodesta.
Kaupallisten kalastajien määrä pienenee
ja vain osa kalastaa aktiivisesti. Luken tilastotietokannasta on saatavilla kalastustietoa
vuodesta 1962 alkaen.

Kuvassa finalistina olleet Kalaisat saunasuupalat Haukitartaria
& Purkkikuhaa ruisnappisten kera
sekä juomaksi puolukkamehua ja
yrttiteetä.
Reseptit ja lisää vinkkejä saat
Päiviltä Sirkkakosken kalasataman
kalamarkkinoilla.
Nähdään kesällä!

Miekojärven muikkukanta voi hyvin – 6 eri ikäluokkaa.
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Yhteistyössä Miekojärveä kehittämässä
Miekojärvellä on aktiivisia toimijoita useita. Miekojärven Veneseuran ja järvipelastuksen lisäksi
alueeen kunnat Pello ja Ylitornio
ovat olleet aktiivisesti yhdessä ja
erikseen varmistamassa alueen
elinvoimaisuutta ja palveluita.
Aikanaan vene- ja kalasatamien
tulo Miekojärvelle varmistettiin
sillä, että alueella oli ammatti- ja
osa-aikaisia ammttikalastajia.
Periaatteena oli että valtionhallinto rakensi ja kunnat ottivat
hoitaakseen satamahallien käytännön ylläpidon ja kehittämisen.
1990-luvun alussa rakennettiin
myös veneilyreitit silloisen Merenkulkulaitoksen johdolla. Reittien
kelluvien ja kiinteiden turvalaitteiden huollosta ja korjauksista ovat
vastanneet tämän jälkeen kunnat.
Samoin kuin aikanaan Ympäristökeskuksen rakentamien Miekojärven saaristossa olevien rantautumislaitureiden (vuonna 1993
investointi oli 44.000 mk) sekä
myös Karhumaan kaava-alueen
venesataman ylläpidosta.
Kuntien osaksi on jäänyt vastata näiden rakenteiden kunnosta
ja huolloista. Tehtävä ei ole vähäinen, mutta ehdottoman tärkeä
kaikenlaisen elinkeinotoiminnan
mahdollistamiseen Miekojärvellä. Harvoin lyö kättä yhteen
niin hyvin paikallisten kyläläisten, lomalaisten, veneilijöiden,
mökkirakentajien, kaupalliseten
kalastajien tai vaikka kalastusmatkailuyrittäjien edut, kuin nämä
Miekojärven perusinfrat. Ne ovat
olleet kunnossa kohta jo kolmisenkymmen vuotta.

Yhteistyössä
Metsähallituksen kanssa

POHJOISEN
REHTIÄ KALAA
Herkulliset kalatuotteet ja -reseptit: hatala.fi
Facebook: HatalaOy • Instagram: @hatala_oy • YouTube: Hätälä Oy
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Tärkeässä roolissa on ollut kuntien
ja meidän toimijoiden yhteistyö ja
yhteydenpito Miekojärven tärkeimpään toimijaan eli Metsähallitukseen. Metsähallituksen Eräpalvelut hallinnoi yli 83 prosenttia
Miekojärven vesialueista ja mm.
myy kalastusluvat ja yhteisluvat
vapakalastajille sekä vastaa osaltaan kalakantojen istutuksesta.
Metsähallituksen Laatumaa markkinoi, myy ja vuokraa valmista
Karhumaan kaava-aluetta Miekojärven länsilaidalla. Kaikki on
valmiina mökin rakentajia varten,
sillä Pellon kunta on tehnyt kaavaalueelle tiestön ja kunnallistekniikan.
Luonto ja vesistöretkeilijöille
Miekojärvi on todellinen Napapiirin helmi luonto- ja näköalapolkuineen. Laavu- ja kotaverkosto saaristossa on ihastuttanut ja tuonut
suojaa monenlaisille käyttäjille
hirviporukoista nuottamiehiin,
marjastajista melojiin ja tietenkin
veneilijöille. Aikanaan työllisyysvaroilla tehtyjen retkeilypalvelui-

den (laavut, kodat, vuokramökit)
ylläpidosta ja huollosta on vastannut ansiokkaasti Metsähallituksen
Luontopalvelut.
Valtaosa Miekojärven saaristosta ja Mäntylaen-Orhinselänniemen retkeilyalueesta on jo
Metsähallituksen toimesta rantojensuojelualueena ja mitä todennäköisemmin muuttumassa jossain
vaiheessa luonnonsuojelualueeksi.
Miekojärven Napapiirin helmen
ympärille on edelleen mahdollista
rakentaa yhteistyössä moninaista
toimintaa Länsi-Lapin vetovoimaisena vesistö- ja retkeilykohteena, luontomatkailusta ulkoiluun sekä kaupalliseen ja urheilukalastukseen liityen.

Puistonjohtajan terveiset:
Yhteistyöllä ja hankkeilla
eteenpäin
Metsähallituksen Luontopalveluiden puistonjohtaja Hely Juntunen
toteaa ”Metsähallituksen Luontopalveluilla on valtaisa määrä palvelurakenteita ylläpidettävänään.
Koko maan laajuisesti joudumme
keskittämään käytettävissä olevat
virkistyskäytön resurssit vilkkaan
kysynnän kohteisiin. Eduskunta
on nyt myöntänyt lisärahoitusta,
mutta resurssit on täytynyt suunnata vilkkaammille kohteille.
Lapissa tämä tarkoittaa ensisijaisesti kansallispuistojen palveluita,
mm. reittien ja taukopaikkojen
ylläpitoon ja laadun parantamiseen panostamista”.
Hely Juntunen toteaa myös, että
hanketoiminnalla on suuri merkitys korjausinvestointeja tehtäessä.
EU-rahoitteisilta investoinneilta
edellytetään verkostomaista toimi-

jarakennetta sekä vahvaa heijastevaikutusta alueen yritystoimintaan
ja talouteen. Hankerahoituksen
saamiseen vaikuttaa myös alueen
kysyntä ja toimintaympäristön
aktiivisuus. Miekojärvi on tähän
saakka kuulunut vähäisen kysynnän kohteisiin, jonne investointihankkeiden saaminen on vaikeaa.
Keskustelua kannattaa tietenkin
jatkaa eri tahojen kanssa, kunnat
mukaan lukien. Hyvin tehtyihin
yhteisiin kehittämissuunnitelmiin on helpompi lähteä mukaan
kuin yksittäisenä toimijana alkaa
rakentaa hanketta.
Miekojärven maisemat ja
luonto ovat upeat. Siellä liikkuu
myös jonkin verran retkeilijöitä,
paikallista väestöä ja kalastajia.
Luontopalvelut ylläpitää siellä
polttopuu- ja jätehuoltopalvelut.
Käyntimääriin nähden alueella on
kohtuullisen tiheä virkistyskäytön palvelurakenneverkosto, jotka
luontopalvelut on ylläpitänyt ja
toistaiseksi ylläpitää edelleen,
kertoo Juntunen.

Tmi Kari Koivuranta. Huoltosopimukseen kuuluu polttopuu- ja
jätehuolto sekä akuutit pienet
korjaukset. Toki myös raportointi
isompaa huoltoa vaativista toimenpiteistä.
Olemme veneseuran puolelta
aktiivisesti pitäneet yhteyttä
Luontopalveluihin, jos olemme
saaneet tietoa jostain ongelmista
tai puutteista. Jarmo kiitteleekin
näistä Veneseurankin lähettämistä
raporteista. Retkeilijöiden ja paikallisten palaute ”miehittämättömiltä” alueilta on tarpeen, koska
laajasta toimialueesta johtuen joka
paikasta ei aina ole ajantasaista
tietoa.

Kesä 2020 oli ennätys
vilkas myös Miekojärvellä
Viime kesä oli ennätysvilkas joka
puolella maata, myös Miekojärvellä retkeilijöiden määrä lisääntyi.
Jarmo Asell kertoo, että puuhuollot tehdään tulipaikoille pääosin
talvella. Huoltoyrittäjälle annettiin
viime vuoden alussa ohjeeksi viedä
kullekin kohteelle sen verran puita

Miekojärven rakenteiden
huollossa uusia toimijoita

Kommentti

Olli Vainio on siirtynyt kahden
vuoden ajaksi toisiin tehtäviin
Luontopalveluissa. Tällä hetkellä
Peräpohjolan puistoalueen kenttäpäällikön tehtävää hoitaa Jarmo
Asell. Miekojärven uutiset lähestyi
myös Jarmoa, jonka alaisuuteen
kuuluu nyt Miekojärven retkeilypalvelut. Jarmo kertoo, että Aimo
Sirkan siirtyessä vappaherraksi
Miekojärven laavujen ja kotien
tulipaikkojen puuhuollosta ja
jätehuollosta Pellon ja Ylitornion
alueella vastaa paikallinen yrittäjä

Muista nimet vieraskirjaan

mitä siellä on yleensä edellisinä
vuosina kulunut. Lisääntyneestä
kävijämäärästä johtuen polttopuut pääsivät loppumaan joissakin paikoissa, tällaista kävijämäärälisäystä kun ei osattu vuosi sitten
talvella huoltoja tehdessä odottaa.
Nyt tästäkin ollaan otettu oppia
ja tänä talvena kohteille on viety
tavanomaista määrää enemmän
polttopuita. Toki toivomme yhä
että retkeilijät malttaisivat käyttää
vain sen verran puita kuin on välttämätöntä, ja omia tulipaikkoja ei
tehtäisi, vaikka virallisella tulipaikalla olisikin ruuhkaa.
Tänä vuonna Miekojärven retkeilyalueelle ei kohdistu isompia
korjaustoimenpiteitä. Tavoitteena
olisi, että ehtisimme tehdä kuntokartoitukset kohteille ja reittirakenteille tulevan kesän 2021
aikana. Tulevien vuosien rahoituksesta ja sen käyttökohteista ei vielä
tässä vaiheessa ole tietoa. Korjausvelkaa kuitenkin vielä on monessa
paikkaa, toteaa Asell.
Jarmo Asellin tavoitat parhaiten
+358 (0)40 359 3376

Kuten edellä tuli selväksi, ei ole mitenkään itsestääselvyys että retkeilypalvelut Miekojärvellä säilyvät. Metsähallitus hoitaa laavujen ja kotien
”postilaatikoihin” vieraskirjat ja on meidän kaikkien yhteinen asia ja
pieni velvollisuus laittaa vieraskirjoihin nimet ja paikkakunnat. Näillä
nimillä me voimme todistaa laavujen ja mm. rantautumislaitureiden
tarpeellisuuden. Vuonna 1992 kun Miekojärven yhteistyöryhmä selvitti
ja laski vieraskirjojen kävijät, niin vuoden aikana vierailijoita oli yli
10.000. Näistä talvikäyttäjiä oli 26 % ja kesäkävijöitä 74 %. Miekojärven kävijämäärät ovat tästä monikertaistuneet sekä veneilijöiden,
melojien että retkeilijöiden suhteen. Nykyisellään kesälomakauden
aikana hellepäivinä rantautumislaiturit ja hiekkarannat ovat täynnä
retkeilijöitä. (JS)

Ylitornion kesässä tapahtuu
paljon kaikkea,
kurkkaa toiminta ja
tapahtumat osoitteesta:
ylitornio.ﬁ/kesatoiminta/

PORONLIHATUOTTEET
040 732 8773 (Matti)

NUOHOUSPALVELUT
040 9133 403 / Marko Tuomas
marko@nokituomas.fi
www.nokituomas.fi

Kylätie 14
95655 Etelä-Portimo

lansikairanporooy@gmail.com

MIEKOJÄRVEN UUTISET
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Aurinkoista kesää!
Hyttysässä+ 50ml

9€

• Ilmalämpöpumput
• Ilmavesilämpöpumput
• Maalämpöpumput

Antennit asennettuina
Häiriömittaukset alk. 0 €
KYSY TARJOUS

Ilmainen kartoituskäynti Ylitornion alueella.

Miekojärven alueella.

(norm.10,65 €)

Tehokas suoja hyttysiä
vastaan!

Nyt teräväpiirtolähetykset... kysy lisää!

Arto Salmi • 050 517 4260
arto.salmi1965@gmail.com

Tarjous on voimassa myös Meän Apteekin
verkkokaupassa osoitteessa meänapteekki.ﬁ
Ilmainen toimitus yli 50 € tilauksiin
matkahuollon kautta.

Kauppatie 35,
95700 Pello
www.pellonapteekki.ﬁ

Ma-Pe 9-17
La
9-14
Su
suljettu

AUTOHUOLTO henkilö- ja pakettiautoille
nykyaikaisilla laitteilla

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

SUOMEN KALASTUSPÄÄKAUPUNKI
www.travelpello.fi

Lappilaisten elämää turvaamassa
– paikallisesti ja henkilökohtaisesti
Jani Hiltunen
puh. 040 073 2229

Haluamme olla mukana arkesi kaikissa hetkissä taloutesi, terveytesi ja
turvallisuutesi kumppanina. Kun haluat hoitaa vakuutusasiasi kuntoon
tai keskustella säästämisen ja sijoittamisen palveluista, asioit kanssamme
helposti verkkotapaamisessa, puhelimitse tai toimistoilla.
Soita tai tule käymään! Voit myös varata ajan elämänturvatapaamiseen
osoitteessa lahitapiola.fi/ajanvaraus

• Pello ti 10-15, Hannele Heikkilä ja Jani Hiltunen
• Ylitornio ke 10-15.30, Jaakko Kallio
sekä muina aikoina ajanvarauksella.
Hannele Heikkilä
puh. 045 651 5199

Jaakko Kallio
puh. 044 060 3050

