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Tervehdys veneilyn ja kesän ystävä
Tulevaan kesään käydään pitkästä aikaa toiveikkain mielin.
Meitä kiusannut maailmanlaajuinen epidemia on hyväksytty
jäämään keskuuteemme, mutta
nyt se ei enää estä meitä liikkumasta tai matkustamasta,
tapaamasta ystäviä, vieraita,
tuttuja ja tuntemattomia.
Lapille ja Länsi-Lapin väelle
menneetkin vuodet ovat olleet
voittokulkua. Kotimaiset lomalaiset ovat lähteneet sankoin
joukoin liikkeelle ja löytäneet
napapiirin kesän ja yöttömän
yön. Lapin kansallispuistot ovat
kasvattaneet kävijäennätyksiään
vuosi vuodelta. Suosion toinen
puoli on se, että luontopalveluihin on panostettava ja uusia
eräelämyskohteita tarvitaan
lisää luonnosta nauttiville kotimaan asiakkaille ja nyt myös
tänne palaaville eurooppalaisille
autoileville perheille. Kohteita
tarvitaan myös kansallispuistojen ulkopuolelle tasoittamaan
luontokohteiden ruuhkaa.
Miekojärvellä kaksi edel-

listä kesää ovat näyttäneet, että
kiinnostus kansallispuistojen
ulkopuolella oleviin retkikohteisiin on kasvussa. Hanke, jossa
Miekojärven alueen kunnat ovat
hakemassa Miekojärvelle kansallispuiston statusarvoa, on nyt
varsin ajankohtainen.
Midnigt Sun Canoeing
-melontareitti Kolarin Aalisjärveltä Miekojärven ja Tengeliönjoen kautta Tornionjoen rantaan
on tuonut meille yhä enenevässä
määrin lajin harrastajia ympäri
Suomea. Saaristoinen, hyvillä
taukopaikoilla varustettu Miekojärvi on niin melontakurssien
kuin Erä- ja kalaopaskoulutuksienkin harjoituspaikka.
Retkikohteille, näköalapaikoille ja suosituimmille uimarannoille riittää kävijöitä.
Komeimpina hellepäivinä bongasimme vesillä samana päivänä vapaa-ajan veneilijöitä,
uistelijoita, jigi-porukoita, purjeveneen sekä melontaryhmiä
ja mielenkiintoisin vesiretkeilijä oli rinkan ja teltan kanssa
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Kommodorin puheenvuoro

selkävesien yli matkannut suplautailija.
Veneilyn suosio on jatkuvassa
nousussa. Veneiden koon kasvaessa Miekojärvelläkin, on niille
löydettävä turvallinen kiinnityslaituri. Kuntien venesatamat
Sirkkakoskella, Karhumaan
kaava-alueella ja Pessalompolossa ovat vielä pystyneet tarjoamaan venepaikkoja tarvitseville.
Tänäkin vuonna Miekojärven veneseura ja järvipelastus
tapahtumineen haluaa muistuttaa veneilyn turvallisuusasioista.
LIIVIT PÄÄLLÄ PELASTAA,
EI VENEEN POHJALLA.
Kiitokset tämän lehden tekijäporukalle ja ilmoittajille arvokkaasta työstä Järvipelastuksen
hyväksi! Tervetuloa tapaamaan
väkeämme kesän tapahtumissa.
Hyvää ja turvallista veneilykesää!

Veneseura muistelee lämmöllä poisnukkuneita ystäviämme.
Saulin toivomuksesta veneseurammekin muistorahat osoitettiin Ukrainan lapsille.

MIEKOJÄRVEN VENESEURAN
MÄNTYLAEN KÄMPPÄ
Mäntylaen virkistys- ja koulutuskeskus on yhdistyksen tukikohta
Mäntylaesta on helppo yhteys Sompasen luontopolulle ja Orhinselän hiekkasärkän –
Raakonniemen -retkeilyalueelle. Mäntylakeen pääsee sekä veneellä että autolla.
Veneseuran jäsenillä on mahdollisuus 25 €:n avainpanttia vastaan kämppäkenttän
vapaaseen käyttöön, jos tiloja ei ole varattu veneseuran omaan toimintaan tai ulkopuoliseen vuokrakäyttöön.
* Päärakennuksessa majoitustilaa 24 henkilölle
* Pääpirtti soveltuu erinomaisesti koulutusten tai erityyppisten juhlien pitopaikaksi
* Pihalla puhtaan pohjaveden pumppukaivo, puuvarasto sekä puuceet
* Rannassa on hirsisauna ja tulipaikka

Kuva Jussi Leinonen, Lapin Kansa

Kauniissa maisemissa venereiteiltä
patikkapoluille turvallisuus muistaen
Miekojärven merkitys on ollut kautta historia tärkeä niin kyliemme Pessalompolon
ja Sirkkakosken asukkaille kuin järvialueen
mökkiläisille. Sieltä on haettu ruokaa pöytään - niin marjat, kalat kuin metsän riistat.
Tänäpäivänä vapaa-ajan veneily, urheilukalastus, melonta sekä retkeily saarissa ja
kalottivaaroilla on entistä suositumpaa. Ja
vieraamme tulevat myös aina vain kauempaa. Miekojärven mökki- ja kaava-alueet
sijoittuvat pääosin kyliemme yhteyteen ja
Metsähallituksen erämaa-alueet, saaret ja
kalottivaarat pääosin järven keskiosille.

Rauha ja hiljaisuus - turvallisuus
Toistemme kunnioitus ja huomioiminen
vesillä on tärkeää, olemmeko sitten työssä
tai vapaa-ajalla. Olipa sitten tarkoituksemme ja tavoitteemme millainen tahansa
tullessamme Miekojärvelle, lähtökohtana
olisi oltava tietoisuus alueesta ja olosuhteista sekä siitä missä liikutaan ja millä liikutaan.

Veneillessä ja meloessa tai vaikka vesiskootteria ajaessa, pitää olla tietoinen missä
ja minkälaisissa vesissä kulkee. Jos lähdet
veneilyreittien ulkopuolelle ja lähestyt rantaalueita pitää muistaa, että nyt olet omillasi.
Veden laskiessa pintamatalikoissa piilee
vaara kivistä. Lähes joka kevät tulvat irrottavat puunrunkoja, jotka vedessä kelluessa
on vaikea havaita veden kalvosta.
Kuljettaja on vastuussa itsensä lisäksi kyydissä olevista. Varovaisuutta vesillä tarvitaan. Miekojärven veneilykartta pitäisi olla
aina veneessä joko paperisena tai sähköisenä. Se auttaa sinua turvalliseen veneilyyn.
Meille veneseuran järvipelastukselle tulee
aika-ajoin kyselyä ranta-alueella ”pörräävistä” äänekkäistä vesiskoottereista. Toivottavasti ymmärrystä riittää puolin ja toisin
niin mökkiläisillä kuin skootterikuskeilla.
Lyhyen Lapin kesän aikana luonto on kauneimmillaan ja herkimmillään. Vesillä tyynellä ilmalla jopa puhekin kuuluu todella
kauas. J.S.

Jokamiehen oikeudet ja
velvollisuudet vesillä liikkujalle

Aseta HENGITYSVAIKEUTTA TAI RINTAKIPUA VALITTAVA HENKILÖ lepoon. Mikäli
hänellä on jokin kohtauslääke käytössä
kyseiseen oireeseen, avusta häntä ottamaan
se.

TARKISTA HENGITTÄÄKÖ
tajuttomalta vaikuttava henkilö. Jos hengittää, käännä hänet kylkiasentoon hengitystien aukipitämiseksi. Jos ei hengitä, aloita
tauoton painalluselvytys (30 painallusta,
jonka jälkeen 2 puhallusta).
Lähin sydäniskuri löytyy kyläyhdistyksiltä

PIDÄ KAIKKI
loukkaantuneet tai äkillisesti sairastuneet
lämpimänä, ota avuksi esim. avaruuspeitto
ensiapulaukusta.

JOS HENKILÖ
ei jaksa istua tuetta, aseta hänet makuulle
ja nosta jalat ylös
JÄÄDYTÄ PALOVAMMAA
viileällä vedellä 20 min. Kalastusveneissä
on usein käytössä jäitä tai kylmäcoolereita.
Suojaa vamma-alue puhtaalla sidoksella tai
muovikelmulla (ei rasvasiteitä).
RIISU VEDEN VARASSA OLLEELTA
märät vaatteet, kuivaa ja pidä hänet lämpimänä. Miekojärvellä on Pelastusvene Tiirapaasilla hypotermiapussit.

VARMISTA OPASTUS
että auttajat löytävät sinut.

•
•
•
•
•

Kulkea ja uida vesistössä.
Ottaa vettä talousvedeksi ja peseytymiseen.
Käyttää tilapäisesti ranta-alueita lepoon ja virkistäytymiseen.
Telttailla siellä, missä liikkuminenkin on sallittua.
Riittävän etäällä asumuksista nousta saareen, jos se ei ole kooltaan niin pieni,
että se kuuluu kokonaisuudessaan kotirauhan suojaamaan piha-alueeseen.
• Nousta laiturille, jos se ei ole piha-alueella eikä kiinnittymistä ole erityisesti
kyltillä kielletty.
• Käyttää vierasta vesialuetta tilapäisenä ankkuroimispaikkana,
mikäli siitä ei aiheudu häiriötä.
• Onkia ja pilkkiä.
•
•
•
•
•

Aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille.
Häiritä lintujen tai muiden eläinten pesintää.
Kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta.
Tehdä avotulta toisen maalle.
Häiritä kotirauhaa rantautumalla tai leiriytymällä liian lähelle asumuksia tai
meluamalla tai tunkeutumalla toisen veneeseen tai telttaan.
• Roskata ympäristöä.
• Kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia.
Lähde: Ympäristöministeriö

Tervetuloa mukaan
Miekojärven veneseuran
järvipelastukseen
Meripelastusseuran jäsenyhdistykset hakevat pelastusalustensa miehistöihin uusia,
innokkaita ihmisiä. 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.

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 sairaanhoitajasta kirjanpitäjään ja palomiehestä kosmetologiin. Hälytysmiehistöissä toimivilta
edellytetään vähintään 18 vuoden ikää,
mutta jo 16-vuotiaana voi päästä pelas-

tusalukselle 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. Miekojärven
järvipelastuksen pelastusveneenä toimii
Suomen meripelastusseuran alus Tiirapaasi.

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

Miekojärven Veneseuran pelastustoiminta on osa Suomen Meripelastusseuran toimintaa. Kaikki Veneseuran jäsenet ovat samalla Suomen Meripelastusseuran jäseniä ja heille
tulee Meripelastaja -lehti. Suomen Meripelastusseura täyttää tänä vuonna 125 vuotta.
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toimii juhlavuoden suojelijana.
Miekojärven Veneseura liittyi tasan 30 vuotta sitten Meripelastusseuran jäsenyhdistykseksi.

Veneilytaidot kuntoon kesäksi
Mitä kaikkea veneen päällikön vastuulle kuuluukaan? Entä mikä ero on
päälliköllä ja kuljettajalla? Ennakoinnilla ja varautumisella pyritään välttämään vesillä hätään joutuminen. Joskus onnettomuus kuitenkin tapahtuu
kaikesta huolimatta. Osaatko toimia silloin?
Tulevaan veneilykesään kannattaa valmistautua opiskelemalla tai kertaamalla tärkeät
tiedot ja taidot Meripelastusseuran Veneilytaito.fi -kursseilla. Kurssit ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.
Klikkaa itsesi kurssille: veneilytaito.fi/koulutus

Muista ensiapuvälineet veneeseen
Veneilijän ja kalastajan kannattaa varata pieni ensiapupaketti veneeseen ja
pakata se vesitiiviiseen pakkaukseen. Sieltä pitäisi löytyä:
• käsidesifiontiaine
• haavanhoitotarvikkeet: laastaria, haavanpuhdistuspyyhkeitä
• sidostarvikkeita: ensiapuside, sidetaitoksia, siderullia, joustoside
• teräväkärkiset pinsetit (vierasesineen poistoa varten)
• sakset
• kylmäpakkaus
• elvytyssuoja
• ensiapupeite (avaruuslakana)
• kuumemittari
• käsikauppalääkkeet: särky-, kuume-, ripuli- ja närästyslääke

Saat

Et saa

Mäntylaen päärakennus.

PELASTA
välittömässä hädässä oleva ja pyri ehkäisemään ja estämään lisäonnettomuudet.
HÄLYTÄ APUA
Miekojärvellä aina 112. Laavuilla on
myös merkinnät sijainnista. Aluehälytyskeskus hälyttää veneseuran järvipelastajat /
Tiirapaasin henkilökunnan tekstiviesteillä.
ANNA VÄLITÖN APU
Tyrehdytä runsas näkyvä verenvuoto vuotokohtaa käsin painamalla. Aseta vuotokohdan päälle paineside, jos ensiapuvälineet
ovat käytettävissä.
TARKISTA
Saatko tajuttomalta vaikuttavan henkilön
hereille puhuttelemalla tai kevyesti ravistamalla.

Tiesitkö?

Jukka Sirkkala

Miekojärven Veneseuran perustaja, pitkäaikainen hallituksen jäsen ja järvipelastusjaoksen puheenjohtaja sekä seuran toiminnantarkastaja Sauli Kuoppala on siirtynyt
täältä ikuisuuteen kevään kynnyksellä.
Seuramme aktiivi talkoomies, sataman savustusmestari Jussi Johan Konttaniemi
nukkui pois joulukuussa.

Mäntylaen varauskalenterin löydät kotisivuiltamme: www.miekojarvi.fi
Lisätietoja saat sihteeri Seppo Joonalta

Kuinka toimit hätätilanteessa
Miekojärvellä

Sirkkakosken koululta ja Pessalompolon
kylätalolta.

Veneseuran kommodori

In Memoriam

Vuokrataan myös muiden yhteisöjen sekä yksityiseen käyttöön
Hinta 80€ / vrk

Näin hälytät apua
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Miekojärven
Mäntylaen
pelastushelikopterin
varalaskupaikka sai
opasteet.

HÄLYTYSOHJE – Näin hälytät apua
Sisävesillä yleinen hätänumero 112
Hätä- tai vaaratilanteessa ilmoita:
•
•
•
•
•
•

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

Huomioita ja vinkkejä veneilijöille
Pelastusvene Tiirapaasin tai järvipelastajien avustaessa venekuntia Miekojärvellä
yksi merkille pantava asia on ollut, 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.
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 Veneseura ja järvipelastajat muistuttavat, että retkeilijät ja veneilijät pitävät Mäntylaen
pelastushelikopterin laskeutumispaikan alueen vapaana autoista
ja trailereista. Autoilijoille varattu
parkkialue löytyy veneenlaskupaikan läheltä tien viereltä.
Miekojärven Veneseura Järvipelastajat ovat myös tukemassa pelastuskopteri Aslakin toimintaa.
Miekojärven järvipelastuksen pelastusvene Tiirapaasi.

MIEKOJÄRVEN UUTISET
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Kausi alussa - venetrailerin tarkistuslista
Kun vesille on kiire, usein
unohtuu traileri joka on
talven seissyt veneen kanssa.
Traileri joutuu kovalle rasitukselle silloin, kun venettä
säilytetään sen päällä talven
yli ja silloin kun se laskun
ja noston yhteydessä upotetaan veteen. Jarrullisessa
trailerissa tyypillisimmät
ongelmat ovat jarrujen
pitämättömyys tai lukkiutuminen päälle. Jarrujen
toiminta on syytä tarkastaa
vuosittain. Lisää jarrujen
rasvanippoihin vaseliinia ja
puhdista jarrujärjestelmän
osat.
Venetrailerikin pitää katsastaa joka toinen vuosi. Jos
katsastus on päässyt vanhenemaan, niin varaamalla
ajan katsastukseen voit siirtää trailerin konttorille turvallisesti.
Tässä hieman tarkistuslistaa ennen kuin lähdet liikkeelle:
* Kytke trailerin sähköt
ja tarkista, että valot toimivat oikein. Peräkärryssä
tulee palaa valot silloin, kun
auton takavalot palavat.
Tarkista toimivatko valot,
ovatko lamput ehjät ja ettei
lamppujen lasit ole halkeil-

leet tai heijastimet ole rikki.
* Jarrullisessa peräkärryssä tulee olla oma varoituskolmio. Moni ei tätä
tiedä. Varoituskolmion
puuttuminen on syy peräkärryn hylkäykselle katsastuksessa. Huomaa, että
veto-auton varoituskolmio
ei riitä, vaan peräkärryllä
tulee olla oma.

Venerekisteröinnit nousivat 2021 8% toisena
vuonna peräkkäin. Uusia vesikulkuneuvoja rekisteröitiin viime vuonna jo yli 5.000
kappaletta. Suurimmat kasvuluvut nähtiin
pienissä moottoriveneissä. Suurin nousu oli
Miekojärvelläkin tutuissa alle 5,5 metrisissä
veneissä.
Vaikka pitkän ajan trendinä onkin veneiden keskikoon kasvu, niin moottoriveneiden
ensirekisteröintien kasvu vuosina 2018–2021
on ollut alle 9 m kokoisissa veneissä. 98 %
vuonna 2021 ensirekisteröidyistä moottoriveneistä oli kooltaan 9 m ja alle.

* Tarkista köli- ja sivurullien kunto ja toimivuus
ja mahdoll. ilmanpaineet.
Tarkista rengaspaineet ja
renkaiden urasyvyydet.
* Jarrulinen traileri: lisää
jarrujen rasvanippoihin
vaseliinia ja puhdista jarrujärjestelmän osat.
* Tarkista vetokidan
kunto. Jos vetokidassa on
pienintäkään väljyyttä, se
on syytä vaihtaa. Ennen
kuin kytket trailerin, tarkista
vetokoukku ja sen asennus.
* Toimiva vinssi on venetrailerin tärkeimpiä asioita!
Vinssin liikkuvat osat on
rasvattava säännöllisesti
sopivalla rasvalla, esimerkiksi vesivaseliinilla.

Tiesitkö?
Pidä Saaristo Siistinä ry. on kaikkien veneilijöiden ja
vesilläliikkujien valtakunnallinen ympäristöjärjestö. Se
on tehnyt työtä puhtaamman saaristo- ja järviluonnon
puolesta jo vuodesta 1969.
Miekojärven Veneseura järjestää vuosittain Järviluuta
-tapahtuman. Tänäkin kesänä kannustamme seuramme
jäseniä ja muita veneilijöitä huomioimaan, että arvokas
luontomme ja retkikohteemme, tulipaikat sekä hiekkarantamme pysyvät puhtaana, kun jokainen huolehtii
omat jälkensä ja roskansa pois luonnosta. Venesatamista Pessalompolosta ja Sirkkakoskelta löydät jätteille
varatut molkit.

Napapiirin
kalaa ja
kalastuselämyksiä
suoraan
kalastajalta.
Jouko Sirkkala

www.lapinvillikala.fi
Miekojärven uutiset:
Julkaisija: Miekojärven veneseura.
Painos 7000 kpl.
Painopaikka: Suomalainen lehtipaino,
Kajaani
Taitto: Meän Tornionlaakso
Vastaava päätoimittaja: Jukka Sirkkala
Toimitussihteeri/kuvat: Päivi Sirkkala
Kuvat: kansikuva Iina Askonen
Kuvia myös kotialbumeista
Miekojärven Uutiset myös digilehtenä
2010-2022 www.miekojarvi.fi

Veneilyn suosio
harrastuksena jatkaa
nousua

Veneala porskuttaa nousussa

Venetrailerin katsastus.

Älä laiminlyö moottorin huoltoa.
Nelitahtiset moottorit on syytä huoltaa jo ennen veneilykauden alkua. Löydät ohjeet Miekojärven uutisten 2020
digilehdestä osoiteesta www.miekojarvi.fi

Myös käytettyjen veneiden kauppa tuntuu
jatkuvan vilkkaana. Traficomin ylläpitämän
venerekisterin mukaan veneiden omistajavaihdoksia kirjattiin yhteensä yli 28.000
kappaletta ja niiden määrä pysyi edellisen
vuoden tasolla. Rib-veneiden rekisteröinnit
ovat Suomessa pientä luokkaa, mutta selvästi nousussa ja Miekojärvelläkin niitä on
nähty kalastussafari käytössä.
Vesijettien myynnin kasvu Suomessa taittui vuonna 2021.

että tulevatkin sukupolvet voivat
nauttia veneilystä ja vesistöretkeilystä!
Lähde: Pidä saaristo siistinä ry

Vinkkejä jätteen vähentämiseen veneillessä

Veneen puhdistukseen
löydät soveltuvat aineet ruokakaapistasi.

Veneillessä on tärkeää pyrkiä ehkäisemään turhan jätteen
syntyä. Aloita jätteen vähentäminen jo kaupassa valitsemalla mahdollisimman vähän pakattuja tuotteita. Pakkaa
elintarvikkeet kotona kestäviin ja pestäviin rasioihin, niin
vältät turhan jätteen kuljettamisen. Käytä omaa kestoostoskassia kaupassa käydessäsi.
Hanki veneeseen kestävä ja pestävä astiasto. Vältä kertakäyttöastioita ja -rasioita. Lajittelun voi järjestää helpoin ja yksinkertaisin järjestelyin ilman hankalia erikoisasennuksia. Esim. istuinkaukalon penkin alle tai ankkurilaatikkoon on helppo laittaa keräysastiat tai -pussit ainakin kierrätettäville lasi- ja metallijätteille. Jos satamassa
on komposti, vie ruokajätteet sinne.
Hanki kestäviä ja korjattavia veneilytarvikkeita. Liikutaan vesillä vastuullisesti ja huolehditaan yhdessä siitä,

Pesu- ja puhdistusaineiden käyttö ei ole aina tarpeellista. Monen lian poistaa pelkkä vesi ja hankaus mikrokuituliinalla tai hankaavalla pesusienellä. Muista siivota
usein, sillä pinttynyt lika on hankala poistaa. Etikka on
hyvä yleispuhdistusaine, joka soveltuu myös ikkunoiden
pesuun. Lattianpesuun sopii sekoitus 3 litraa vettä ja 1 dl
viinietikkaa. Suola, ruokasooda tai palasokerinpala toimivat hankaavina pesuaineina. Suolan ja etikan seos poistaa kalkkisaostumat. Suolalla voi poistaa ruostetahroja.
Liuota suolaa sitruunamehuun ja levitä tahralle. Anna
vaikuttaa ja huuhtele hyvin. Suola poistaa myös punaviinitahrat. Hanat ja muut teräspinnat saa kiiltämään sitruunalla. Veneen puuosien kiillotus: 3 osaa oliiviöljyä, 1 osa
viinietikkaa.
Lähde: Pidä saaristo siistinä ry.

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.

Pienten, alle 5,5 metristen perämoottoriveneiden kaupan kasvu Suomessa oli jo toista
vuotta peräkkäin kaksinumeroinen, mikä
kertoo veneilyn ja mökkeilyn tärkeydestä
suomalaisille korona-aikoina, kertoo Venealan Keskusliitto Finnboatin toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo.
Suomen venealalle vuosi 2021 oli vahvan
kasvun vuosi: yritysten liikevaihto kasvoi 40
prosenttia ja venevienti nousi kaikkien aikojen vientiennätykseen. Tullitilaston mukaan
Suomesta vietiin veneitä vuonna 2021 lähes
400 miljoonalla eurolla. Veneitä vietiin
yhteensä lähes 13.000 kappaletta kaikkiaan
47 maahan. Yritysten ilmoittama venealan
koko vuoden vientilaskutus oli arvoltaan
518 miljoonaa euroa, josta veneviennin

Myös perämoottoreiden myynti yli
20 prosentin kasvussa
Suomessa myydyistä perämoottoreista yli
80% on maksimissaa alle 60 hevosvoimaisia.
Pitkän aikavälin trendinä on pienten perämoottorien toimitusmäärien lasku samaan
aikaan, kun isompien perämoottorien
markkinat laajenevat uusien venemallien
kautta. Viime vuosi oli poikkeuksellinen ja
kasvua oli kaikissa kokoluokissa.
Lähde: Traficom ja Finnboat

Seuraavat venemessut
järjestetään 10.–19.2.2023

Aidosti paikallinen!
Tavallista parempi ruokakauppa

YLITORNIO

PALVELEMME: MA–LA 8–21 • SU 11–21

Yamaha uudistaa ja täydentää
pienten perämoottorien
mallivalikoimaa
Täysin uutena mallina Yamahan kompaktien perämoottorien valikoimaan liittyy B 6.
Se jakaa saman kaksisylinterisen ja iskutilavuudeltaan 212 kuutiosenttimetrisen perusrakenteen kuin Yamahan 8-hevosvoimainen
perämoottori. Teholuokassaan kookas ja
vahvasti vääntävä moottori tekee B 6:sta
ihanteellisen myös isompien ja raskaampien
veneiden voimanlähteeksi. B 6 tulee saataville sekä kahva- että kaukohallintaversioina.
Järeä, noin 40 kiloa painava B 6 laajentaa
Yamahan valikoimaa 6-hevosvoimaisten
perämoottorien luokassa, joten huomattavasti kevyempi, kannettava yksisylinterinen
F6F jatkaa mallistossa entiseen tapaan.
9,9-hevosvoimaisen, kaukohallinnalla,
sähkökäynnistyksellä ja sähkökipillä varustetun FT9.9 LEPL:n saa jatkossa myös
erikoispitkällä (620 mm) rikipituudella
(LEPX). Pitkä riki tekee siitä erityisen sopivan köliveneisiin ja muihin pienempiin purjeveneisiin.
15-hevosvoimaisen moottorin malliversiotarjonta laajenee puolestaan sähkökäynnistyksellä, kaukohallinnalla ja sähkökipillä
varustetun mallin lyhytrikisellä versiolla
(F15 CEPS). Vastaava lyhytrikinen vaihtoehto tulee myös 25-hevosvoimaiseen moot-

toriin, mutta siinä on sähkökipin lisäksi
myös sähkötrimmi (F25 GETS). 15- ja
25-hevosvoimaiset lyhytrikiset mallit parantavat Yamaha-moottorien sopivuutta etenkin pieniin ohjauspulpetti-, kumi- ja ribveneisiin.
Lähde: yamaha-motor.fi

Tiesitkö?
RS Buster täyttää reippaat 37 vuotta
Buster RS oli aikanaan luokassaan ylivoimaisen hyvä tuote ja antoi myös ostajien
mielestä hyvin vastinetta rahalle, sillä veneitä myytiin Pohjoismaissa noin 30.000
kappaletta.
Elinkaaren aikana veneeseen tehtiin lukuisia pieniä muutoksia. 1990-luvun puolivälin
mallista eteenpäin mm. peräkaide, joita ei varhaisimmissa vuosimalleissa ollut.
Vuonna 1985 alkanut Buster RS valmistus on päättynyt jo 25 vuotta sitten, mutta
veneet ovat edelleen käytettyjen veneiden markkinoilla haluttuja. Miekojärvellä
on edelleen liikkeellä näitä Ähtärin mestariluomuksia. Buster RS seuraaja on nyt
valmistettava viidennen polven Buster M2.
Kesän 2022 Buster-uutuus esitellään nimellä Magnum Cabin. Tämän läpikäveltävän
veneen käyttäjäryhmän arvioidaan löytyvän vetouistelijoista ja mökkiläisistä.

PYYDÄ KALASTUS JA
VAPAA-AIKA HINNASTOMME
• Kalaverkot
• Katiskat
• Kalatuvat
• Liinat ja paulat
Puh. 06-781 2900
www.kivikangas.fi

KODIN TEKNIIKAN ASIANTUNTIJA

Miekojärven
MoinaMajat

016-571 127
044 510 4099/Kari

Jokivarren suurin

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

osuus oli 442 miljoonaa euroa.
Suomessa valmistetuista veneistä toimitettiin vientiin 76 prosenttia.

5

95780 Sirkkakoski
Puh. 0400 299 893

www.moinamajat.net
moinamajat@hotmail.com

info@pellonhuokalu.fi • 016 512003

TAKSI
Jyrki Joona
Aavasaksa

p. 016 571 082
p. 016 571 136

040 5619230

jyrki.joona@gmail.com

MIEKOJÄRVEN UUTISET
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Kala- ja käsityöläismarkkinoilla herkkuja, kädentaitoa ja
kalastusvälineiden kirppis 12.–17.7.

Miekojärven Veneseuran
kesän 2022
tapahtumakalenteri
Kesäkuu
vko 22 Pelastusvene Tiirapaasin ja varusteiden
huoltopäivä & järvipelastusharjoitus
To 9.6. Miekojärven uutiset ilmestyy
Pe 24.6. klo 18 Veneilijöiden Juhannusliputus
Orhinselänniemessä
Järvipelastuksen harjoitusajo klo 17.30
Sirkkakosken satamasta

Heinäkuu
Pe 1.7. klo 15 Miekojärven Järviluuta -tempaus
puhtaan luonnon puolesta
Järvipelastuksen harjoitusajo, kuljetukset
hiekoille. Mukaan omat liivit ja haravat. Päätöskahvit ja makkaranpaistoa Orhinselällä klo 19.
12.–17.7. Miekojärven Uistelumaraton 100+5h &
Suuri Uistintesti 2022
Joka päivä klo 15–18 Sirkkakosken satamassa
Kala- ja käsityöläismarkkinat
KaffiPuffetti
Nyt Nappaa -kalastusvälineiden kirppis
Ti 12.7. klo 14.30 avajaiset ja veneparaati Pelastusvene
Tiirapaasin johdolla
To 14.7. klo 18 Veneseuran vuosikokous Sirkkakosken
satamassa
La 16.7. klo 15–18 Järvipelastuksen Teemapäivä –
Pelastusvene Tiirapaasi ajeluttaa
Omat pelastusliivit mukaan
Lähtö Sirkkakosken venesatamasta (säävaraus)
Järvipelastajien kalustoesittely
Kilpailu: voita pelastusliivit.
Su 17.7. klo 15–17 Ikärajattomat Onkimestaruuskilpailut Sirkkakosken satamassa,
ilmoittautuminen klo 14.30
Su 17.7. klo 18 Suuren Uistintestin parhaiden
uistinten huutokauppa.

Syyskuu
La 17.9. klo 12–18 Uistelutreffit & Kesäkalakisan
päätöspäivä.
Kalakuningas/-kuningatar 2022 kruunaminen
Sirkkakosken vene-ja kalasatamassa.
Osassa tapahtumissa säävaraus - seuraa tiedottamista ja
aikatauluja: Miekojärven veneseura,
www.miekojarvi.fi fb: miekojarvi.fi

Miekojärven Uistelumaraton 100+5h
ja Suuri Uistintesti 12.–17.7.
Veneseuran jäsenistöstä
koostuvat uistelumaratonvenekunnat valmistautuvat
kesän suurponnistukseen,
jossa katkeamattomasti
vetouistellaan Suomen itsenäisyysvuodet tunteina =
105 tuntia. Kahdentoista
venekunnan ja runsaan 30
uistelijan voimin selvitellään
Miekojärven petokantojen
monipuolisuus. Apuna on
Suuri Uistintesti, jossa edustettuna ovat 8 kotimaista
uistinvalmistajaa. 100+5
tunnin ajan venekunnat testaavat 80 uistimen arsenaalin.
2022 Suuressa Uistintestissä ovat: Jiiär, Jenna, Jade,

Toha, Sepen tuuri, Kilikero,
Jesse ja Heta- vaaput. Kulloinkin vuorossa olevan
uisteluvenekunnan tunnistat järvellä uistelumaraton
-venelipusta. Tavoitteena
on löytää mahdollisimman
paljon tietoa niin uistimien
valmistajille kuin lajin harrastajille.
Testissä olevat uistimet
ovat nähtävillä satamassa
värikuvina. Kukin venekunta merkkaan tullessaan
uisteluvuoroltaan saamavieheet tukkimiehen kirjanpidolla. Samalla merkitään Miekojärven karttaan
saaliiden ottipaikat. Venekunnan saapuessa sataman

purkauslaituriin yleisö saa
nähtäväkseen myös saaliskalat. Uistelumaratonin
venekuntien vaihdot tapahtuvat päivittäin Sirkkakosken vene- ja kalasatamassa
klo 7, 15 sekä 21.
M a r at o nve n e k u n n at
pitävä veneessä saalispöytäkirjaa, johon merkitään
mittakalojen saantiuistimien numerot, takilat/plaanarit, ottipaikat, vallitsevat
sääolot jne. Tavoitteena on
antaa tietoa ja innostaa sekä
madaltaa kynnystä kalastukseen. Nähdään purkauslaiturilla Sirkkakosken satamassa!
Jos et pääse paikan päälle,

niin päivitettyä tietoa löydät
veneseuran sosialisesta
mediasta fb: miekojarvi.fi
ja insta: Miekojarven_ trolling_team sekä kotisivuilta
www.miekojarvi.fi
Miekojärven Uistelumaraton
100+5h ja Suuri uistintesti
-tapahtuman tukijoina ovat
Travel Pello – Pello Suomen
kalastuspääkaupunki
SEO-huolto Pello - Ylitornio

Miekojärven Uistelumaratonin yhteydessä järjestetään
jälleen Kala- ja käsityöläismarkkinat. Heinäkuisen
tapahtuman yhteydessä
haluamme nostaa esille
urheilukalastajien ja kaupallisten kalastajien yhteistyötä
Miekojärven järvipelastuksen hyväksi. Nyt jo kuudennen kerran järjestettävällä
Uistelumaraton -tapahtumalla haluamme myös
innostaa alueen matkailijoita, mökkiläisiä ja vakinaista väkeä laajemminkin
löytämään ja hankkimaan
paikallisia käsitöitä sekä
kalaa tuoreena ja pakastettuna suoraan satamasta. 100
jäsenen yhdistyksessämme

on laajasti veneilijöitä, joita
yhdistää hyväntuulisten
herkkusuiden kalastusharrastus. Monipuoliset pannuvalmiit kalatuotteet ovat
myös kalamarkkinoiden vieraiden toiveissa. Miekojärven kala- ja käsityöläismarkkinat ovat avoinna päivittäin
tiistaista sunnuntaihin klo
15–18.
Viime vuoden uutuus,
käsityöläismarkkinat kalamarkkinoiden rinnalla, järjestetään jälleen Sirkan oman
suutari-Sannan johdolla.
Mukaan ovat tulossa ainakin Päivi Tuomikumpu,Tmi
Hilturin huovutustöitä, Heli
Vuollon koruja, Marianne
Trastin laukkuja ja tilkku-

töitä, Johanna Jolman Jinssi
- farkuille uusi elämä, Sanna
Postin Verstas Kotila sekä
Elman ja Marin villasukkia
ja lapasia ym. käsitöitä.
Tapahtumakokonaisuutta
täydentävät Nyt nappaa
-kirppis eli kalastusvälineiden
myyntipöytä, jonne Veneseuran ja Uistelumaratonin
venekunnat ovat lahjoittaneet kaikenlaista kalastukseen liittyvää vapaseteistä
uistimiin sekä veneseuran
kaffipuffetti tuoreine leipomuksineen.
Näiden asioiden äärellä
väki viihtyy ja samalla riittää
jännitettävää, kun saalista
tuodaan kolme kertaa päivässä klo 7.00, 15.00 ja 21.00

Veneseura järjesti viime
kesän Uistelumaratonin
yhdessä veneseuran uisteluvenekuntien kanssa viidettä
kertaa. Tapahtumassa uisteltiin yhtäjaksoisesti itsenäisen Suomen 104 vuotta
tunteina. Mukana oli 11
venekuntaa ja noin 30 vetouistelijaa.
Venekunnat vetivät uistinta kukin vuorotellen
katkeamattomasti tiistaista
sunnuntaihin. Vuorot vaihtuivat Miekojärven Sirkkakosken satamassa kolme
kertaa vuorokaudessa.
Venekunnat kokosivat tietoa
uistelutapahtumasta pitämällä pöytäkirjaa saaliista,
vallitsevasta ilmasta, tuulista jne. Kesän erikoistee-

Uisteluvuorot sekä Uistinmerkit / vuoro

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

- betonielementit
- murskeet, sorat, jne.
- vaihtolavat

puh. 0400 939 576

purkauslaiturille. Tapahtuman taustayhteisö Miekojärven Veneseura ja järvipelastus ylläpitää Suomen Meripelastusseuran pelastusvene
Tiirapaasia ja tapahtuman
tuotolla veneseura kerää
varoja järvipelastustoimintaan. koulutustoimintaan
ja pelastusvene Tiirapaasin
ylläpitämiseen Miekojärvellä. Veneseuran Trolling
Teamin toiveena on, että
taimenistukset palauttaisiin
myös Miekojärvelle yhteisesti vesialueiden omistajien:
Metsähallituksen sekä Osakaskuntien, ja kuntienkin
myötävaikutuksella. Tähän
istutusinvestointiin on valmiutta myös veneseuralla.

Uistelumaraton ja Suuri uistintesti 2021 yhteenvetoa

Miekojärven Uistelumaraton 100+5h & Suuri Uistintesti

www.hanakat.fi
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Ti 12.7. klo 15–21 Veli ja Eija Koivuranta sekä Marko Dahlgren
Heta&Jesse, Jiiär&Jenna, Kilikero&Sepentuuri
Ti 12.7. klo 21–07 Jukka ja Päivi Sirkkala
Kilikero&Sepentuuri, Jade&Toha, Heta&Jesse, Jiiär&Jenna, Kilikero&Sepentuuri
Ke 13.7. klo 07–15 Tapani Kangas ja Kimmo Syväjärvi
Jade&Toha, Heta&Jesse, Jiiär&Jenna, Kilikero&Sepentuuri
Ke 13.7. klo 15–21 Seppo Joona ja Arto Saukkoriipi
Kilikero&Sepentuuri, Jade&Toha, Heta&Jesse
Ke 13.7. klo 21–07 Matti ja Tero Sirkka sekä Hannu Heikkilä
Jiiär&Jenna, Kilikero&Sepentuuri, Jade&Toha, Heta&Jesse, Jiiär&Jenna
To 14.7. klo 07–15 Hannu Mäkipörhölä ja Eero Keränen
Jiiär&Jenna, Kilikero&Sepentuuri, Jade&Toha, Heta&Jesse
To 14.7. klo 15–21 Arto Ylisirkka, Hannu ja Harri Laukkanen
Jiiär&Jenna, Kilikero&Sepentuuri, Jade&Toha
To 14.7. klo 21–07 Asko Saukkoriipi ja Joonas Kallo
Jade&Toha, Heta&Jesse, Jiiär&Jenna, Kilikero&Sepentuuri, Jade&Toha
Pe 15.7. klo 07–15 Matti ja Tero Sirkka sekä Hannu Heikkilä
Heta&Jesse, Jiiär&Jenna, Kilikero&Sepentuuri, Jade&Toha
Pe 15.7. klo 15–21 Markku Sirkka ja Erkki Keränen
Jade&Toha, Heta&Jesse, Jiiär&Jenna
Pe 15.7. klo 21–07 Asko Seitajärvi, Erkki Huhta ja Tommi Rapakko
Kilikero&Sepentuuri, Jade&Toha, Heta&Jesse, Jiiär&Jenna, Kilikero&Sepentuuri
La 16.7. klo 07–15 Arto Ylisirkka, Hannu ja Harri Laukkanen
Kilikero&Sepentuuri, Jade&Toha, Heta&Jesse, Jiiär&Jenna
La 16.7. klo 15–24 Arto Saukkoriipi ja Seppo Joona
Kilikero&Sepentuuri, Jade&Toha, Heta&Jesse, Jiiär&Jenna,
Kilikero&Sepentuuri, Jade&Toha
Kussakin vuorossa uistellaan kahta uistinmerkkiä samanaikaisesti 2 tuntia ja sitten
vaihdetaan seuraavat 2 merkkiä. Venekuntien uisteluvuorojen vaihto Sirkkakosken
satamassa klo 7, 15 ja 21.

mana oli Suuri Uistintesti,
jossa venekunnilla oli 11 uistinvalmistajan 130 uistinta
testissä. Tämä tarkoitti, että
seurasimme tarkoin millä
uistimella, millä värillä,
miltä korkeudelta, millaista
saalista nousee?

Suuri uistintesti
- testistä tietoa
uistelijoille
Yhteistyökumppaneinamme
olevien 11 uistinvalmistajan uistimet kuvattiin ja
numeroitiin ja sitä kautta
seurattiin mikä vaappu
puree missäkin tilanteessa
ja kelissä. Mukana olivat:
Heta Vaappu, Jade Vaaput,
Jenna Vaaput, JiiÄr
-vaaput,
Julma
Vaaput, Kilikero
-vaaput, Korkiakosken
Uistin,
Kuusamon Uistin,
Sala-Vaaput, Sepen
Tuuri -vaaput sekä
TOHA Vaappu.

Päätöspäivänä huutokaupattiin Uistintestin parhaat
ottipelit jokaiselta valmistajalta. Huutokaupatut vaaput
olivat: Heta nro 57, Jade 151,
Jenna 146, Jesse 19, JiiÄr
128, Julma 23, Kilikero 115,
Kuusamo 38, Sala 97, Sepen
Tuuri 77, Toha 43. Ykköseksi ja arvokkaimmaksi
huutokaupassa nousi Jade
Vaapuilta nro 151, jonka
hinnaksi nousi 45 €. Vaappujen kuvat löydät veneseuran kotisivuilta: www.miekojarvi.fi
Eniten kalaa 104 tuntia
kestäneessä uistintestissä
tuli Jade Vaapuilla, toiseksi
eniten JiiÄrillä, kolmanneksi
eniten Kilikero -vaapuilla.
Tapahtuman suurin hauki
6,3 kg nousi Jenna Vaapulla
nro 149 ja suurimman 2,3
kg kuhan ottipeli oli Tohan
vaappu nro 43. Yhteensä
kaloja 104 tunnin aikana
nousi 183 kpl, joista kuhia
oli 150 kpl.

Jade nro 151_viime vuoden arvokkain
vaappu.

Uistelumaratonin sekä kala- ja
käsityöläis-markkinoiden avajaiset
tiistaina 12.7. klo 15
Veneparaati pelastusvene Tiirapaasin johdolla lähtee satamasta klo 14.30. Paraatissa
mukana Uistelumaratonvenekunnat sekä muita veneseuran venekuntia. Yleisöllä on mahdollisuus päästä tutustumaan veneisiin ja kalustoon sekä haastattelemaan venekuntia.
Veneseuran kaffipuffetti, kala- ja käsityöläismarkkinat sekä Nyt nappaa -kalastusvälinekirppis klo 15–18.

Uistelumaratonviikon tapahtumajärjestäjien yhteystiedot:
Uistintesti: Matti Sirkka p. 040 7529880
Kalamarkkinat: Hannu Laukkanen p. 0400 290 292
Kotisivut, fb: Päivi Sirkkala p. 045 677 9328
Järvipelastus, Tiirapaasi: Markku Sirkka p. 044 561 5398
Miekojärven Uutiset, markkinointi: Jukka Sirkkala p. 0400 228 590
Veneseura, talous: Seppo Joona p. 0400 179 024
Löydät meidät myös täältä:
www.miekojarvi.fi | fb: Miekojarvi.fi | Instagram: Miekojarven trolling team

MIEKOJÄRVEN UUTISET
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Tiirapaasi- ja järvipelastuspäivä lauantaina 16.7. klo 15–18
Uistelumaratoniin liittyvä
pelastusvene Tiirapaasin
teemapäivä pidetään lauantaina. Silloin markkinoilla
on esillä turvalliseen veneilyyn liittyvää materiaalia
sekä mm. eri tyyppisiä kelluntapukimia. Tiirapaasin
pelastus- ja sammutuskalusto on esillä purkauslaiturilla.
Teemaan liittyvänä pelastusvene Tiirapaasi tekee

Tiesitkö?
Tavoitteena 2,5 kotimaista
kala-annosta viikossa

järvipelastuksen ajoharjoittelua ja esittelyajoja. Jos
haluat mukaan kyytiin, ota
mukaan omat veneilyliivit!
Päivän aikana myydään järvipelastusarpaa pikapalkintoineen ja pääpalkintona on
pelastusliivit.

Valtioneuvosto on hyväksynyt vuonna
2021 kotimaisen kalan edistämisohjelman. Nyt toivotaan, että suomalaiset
saadaan syömään enemmän kalaa
ja voimaan paremmin. Kotimaisen
kalan syönnin lisääminen edistäisi
kalastajien ja muiden alan yritysten
toimeentuloa. Kotimaisen kalan suosiminen on EKO-teko ympäristölle ja
panostus omaan terveyteen.
Lähde: Valtioneuvosto

Tiesitkö?
Veden lämpö vaikuttaa kalan
aktiivisuuteen

YLITORNIO
Alkkulanraitti 80 • puh. 040 679 2333
Avoinna: ark. 10-17, la 10-14,

Verkkokauppa palvelee 24/7: www.mikasport.fi

Moottorisahataiteilijan Suurkuha Miekojärvellä
Tervetuloa ihastelemaan
uistelumaratonin kala- ja
käsityöläismarkkinoille
moottorisahataiteilija Juha
Käkelän veistämää PelloPuun liimahirrestä tehtyä
suurkuhaa. Juha on kotoisin Tampereen naapurista

Riikka Aska

Ylöjärveltä ja liikkuu tapahtumien ja kurssien kanssa
ympäri Suomea ja myös
ulkomaita myöten.
Yleensä Juha tekee paljolti luontoon liittyviä veistoksia kokonaisista puista,
mutta tämä suurkuha oli
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hänen 24-vuotisen uransa
ensimmäinen kokemus liimahirren veistämisestä.
– Olin todella positiivisesti yllättynyt. Miekojärven
kala- ja käsityöläismarkkinoilla esittelyssä oleva
kuhan tein kahden päivän

aikana, Juha kertoo.
Tule ja kuvaa itsesi ja
suurkuha Sirkkakosken
kalasatamassa ja arvaa
kalan paino!
Juhan käsitöitä voit käydä
ihastelemassa myös www.
puutarhataide.com sivuilla.

Hauelle veden ihannelämpötila on
10-15 astetta. Kun vedet lämpiävät
hauet vetäytyvät syvänteisiin. Harjukselle, jota voit löytää sekä järveltä
että Sirkkakoskesta ja Tengeliönjoesta, optimilämpötila on 4-18 astetta.
Lämpimistä vesistä pitävät niin särkikalat kuin ahvenet ja kuha. Vastaavasti taimenelle optimilämpötila 4-19
astetta. Myös siika on viileän veden
suosija.
Miekojärvellä on tavattu sanoa,
että ”tyyni ei ole kalamiehen ystävä”.
Yleensä tuuli saa vedet ja kalat liikkeelle. Lohikaloihin kuuluvat mm.
taimen, muikku, kuha ovat aktiivi-

simmillään alle 17 asteessa. Uistelumaratonin aikana on huomioitu, että
vesisateen aikana mm. kuha ei syönyt,
mutta välittömästi vesisateen tauottua syönti oli aktiivista.

Tiesitkö?
Vuonna 2021 suomalaiset
suorittivat kalanhoitomaksuja
9,7 milj. euron edestä.

lisäksi harrastaja- ja mökkikalastajat
katiskolla ja verkolla rantavedestä.
Juhannuksen jälkeen ahven alkaa olla
syönnillä ja mökkirannan laiturilta
mato-ongella saadaan helposti ruokaahvenet. Innokkaimmat liikkuvat
veneillä matalan ja syvän reunoille
pyydysvälineenään joko pohjaonki tai
jigi-vapa. Vetouistelussa saaliskalana
on hauen ja kuhan lisäksi usein myös
ahven.

Merkittävästä summasta palautuu
32% vesialueiden omistajille, 21%
käytetään kalavesien hoitoon, käyttöön sekä valvontaa. 16% rahoista
menee kalatalouden neuvontapalveluihin, 12% kalatalousalueiden toimintaan, 9% kalatalouden tutkimukseen ja kalastuslain toimenpanoon, 7
% menee kalanhoitomaksujen keräämiseen aituviin kustannuksiin sekä
3% muihin kuluihin.

Tiesitkö?
Miekojärven ahvenet ovat
haluttuja saaliskaloja.
Keväisin saaristoisen järven karikoilla
näkee pilkkiporukoita runsaasti.
Kevään suurin, 1,8 kg ahven tuli
huhtikuussa Alposlahdesta pilkillä.
Toukokuussa kevätkutuista ahventa
tavoittelevat ammattikalastajien

Kalastusluvat
Miekojärvelle 2022
Kalastonhoitomaksu
• 6 €/vrk • 15 €/7vrk • 45 €/vuosi
Kalastonhoitomaksu auttaa kehittämään suomalaisia
kalavesiä ja kalakantoja.
Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään
18–64-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä.
Maksa kalastonhoitomaksu: eraluvat.fi -verkkokaupassa

2520 Vapalupa
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.
Osta vapalupa: eraluvat.fi verkkokaupasta
Palvelunumero: 020 69 2424 (arkisin klo 9–15)

Sirkan Osakaskunnan
lupahinnasto 2022
Verkkolupa:
4,5 € osakkaat ja kylässä asuvat
6 € vieraspaikkakuntalaiset
maksimissaan 8 kpl / venekunta
Katiskalupa:
1 kpl verkkolupa saa kalastaa 3 kpl katiskaa

SKY-Kosmetologi

Uusimaantie 5 a, 95645 Turtola
+ 358 40 8426 204
www.kauneuskammaririikka.fi.
@kauneuskammari.riikka

Rysälupa:
1,5 m korkea 2 kpl verkkolupaa
isommat rysät 7 kpl verkkolupaa

Ylitornio
Puh. 040 640 2486 • myynti@hotelkievari.fi

Nuottalupa:
myydään osakaskunnan jäsenille ja kylässä asuville
sekä 2 lupaa ulkopaikkakuntalaiselle.

Juha Käkelä on mahdollisuus nähdä livenä
kesäkuussa Pellossa,
kun hän on pitämässä
6.–7.6. Meän Opiston
ryhmälle moottorisahaveiston 2-päiväisen kurssin ja osallistuu 9.–11.6.
Kojamo-moottorisahafestivaalille Pellossa.

3,5 m korkea x 150 m pitkä
25 € osakkaat/kyläläiset
35 € ulkopaikkakuntalainen
yli 3,5 m korkea x 150 m pitkä
50 € osakkaat/kyläläiset
75 € ulkopaikkakuntalainen
Rapulupa:
koko alueelle myydään sama pyydyslupa, jonka arvo
on 2,5 € / merta, rapulupia myydään vain alueella
vakituisesti asuville ja osakaskunnan jäsenille.
Pitkäsiima:
alle 100 koukkua 2 kpl verkkomerkki
yli 100 koukkua 4 kpl verkkomerkki

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

Iskukoukku:
10 koukkua 1 kpl verkkomerkki

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

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

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

Puhdasta lämpöä luonnosta.
Säästä lämmityskuluissa

JOPA 70 %.

Muista
kotitalousvähennys.

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

MIEKOJÄRVEN KALAA

Tuoretta ja pikapakastettua kalaa suoraan kalastajilta
Sirkkakosken satamasta.
Venekuljetukset "puiston" alueelle ja nuotanvetonäytökset.

Teollisuustie 14, YLITORNIO

Varmista, koska olemme paikalla: Jukka 0400 228 590
Päivi 045 677 9328
Nähdään kalamarkkinoilla!
Fb: Miekojärven Kalaa | jktuotanto

MIEKOJÄRVEN UUTISET
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Mimmit kalaan myös Miekojärvellä
Tyttöjä ja naisia innostetaan nyt
monella tapaa kalastusharrastuksen
pariin. Suomalaisista miehistä kalastaa
n. 40 prosenttia ja naisten osuus on vain
20 prosenttia. Vapaa-ajankalastus 2020
-tilastojulkistuksen mukaan kalastusharrastus on yleistynyt lasten ja nuorten
sekä eläkeläisten keskuudessa. Suhteellisesti eniten kalastajamäärät kasvoivat
kuitenkin 18–24-vuotiaiden naisten
osalta, joiden määrä kasvoi puolella.
Lähde: Luke.fi
Miekojärvellä heinäkuussa käytävä
Uistelumaraton 100+5h ja Suuri Uistintesti kokoaa lähes viikon ajaksi perheitä yhteisen tekemisen ympärille.
Meillä on tyttöjä ja naisia mukana niin
uisteluvenekunnissa kuin kala- ja käsityöläismarkkinoilla. Myös suosittua
kalasataman kaffipuffettia pyöritetään
isolla porukalla.
Lauantain TIIRAPAASI-päivä on

 






  






KESÄ ON TÄÄLLÄ TAAS
Tarvitseeko yrityksesi lisäkäsiä? Tarvitsetko apua
kodin askareisiin? Osta käsipari tai useammat,
osta Apukäet.
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
Meillä on voimassa olevat vakuutukset
ja olemme ALV velvollisia.
Muista kotitalousvähennys

järvipelastajien teemapäivä, jolloin
puhutaan turvallisesta veneilystä ja
muistutetaan veneilijöitä pelastusliivien
tärkeydestä. Lauantaina pääsee tutustumaan järvipelastusvene Tiirapaasiin
myös ajoharjoittelun ja koeajon kautta.
Uistelumaratonin päätöstapahtumassa sunnuntain ikärajatomassa
ongintakisassa on mukana väkeä vauvasta vaariin.
Tytöt haastavat äidit ja mummotkin
mukaan tälläkin kerralla kertoo veneseuran kotisivujen www.miekojarvi.
fi ja fb-sivustojen ylläpitäjä ja innokas
kuvaaja ja kalastaja Päivi Sirkkala.
Hän toivottaa naisväen laajasti tervetulleeksi mukaan veneseuran monipuoliseen toimintaan.
Valtakunnallinen
kampanja
MIMMIT KALASTAA kannustaa tyttöjä ja naisia mukaan kalastusharrastukseen. Jos kiinnostuit, klikkaa itsesi
mimmitkalastaa.fi -sivustolle!

Tiesitkö?
Suomessa oli vapaaajankalastajia vuonna
2020 1,5 miljoonaa.
Harrastuskalastajien nostama kalasaalis kasvoi yli 30
miljoonaan kiloon (vuonna
2018 22 milj. kiloa). Saaliit
kasvoivat eniten ahvenen ja
muikun osalta. Ahvensaalis kasvoi 11,4 miljoonaan
kiloon (2018: 6,5 milj. kiloa)
ja muikkusaalis 2,7 miljoonaan kiloon (2018 0,7 milj.
kiloa). Kuhasaalis sen sijaan
pieneni 3,3 miljoonasta 2,7
miljoonaan kiloon.
Verkoilla saatiin 36 prosenttia saaliista (2018:
31%). Katiskan ja rysän
osuus saaliista oli 18 prosenttia (vuonna 2018 9%).
Vapapyydyksistä saalista
saatiin eniten heittovavalla
ja vetouistimella, yhteensä
28 prosenttia kokonaissaaliista.
Lähde: Luke.fi

Lapin Kansan
kalakilpailu on 69
vuotta vanha kilpailu.
Kilpailussa paino ratkaisee
ja kisaa käydään 12 eri kalalajissa: ahven, kiiski, kuha,
lahna, made, merilohi,
taimen, siika, särki ja säyne.
Kesän 2021 taimensarjan
voittajat tulevat Miekojärveltä. Ammatti- eli kaupallisina kalastajina toimivat
Päivi ja Jukka Sirkkala nostivat syyskuun lopulla 4.680
g marrastaimenen.
Ilmoita omat saaliisi kalakilpailuun verkossa osoitteessa lapinkansa.fi. Voit
liittää mukaan myös kuvan.
Miekojärven taimenistutuksia on hoidettu viime
vuosien aikana ns. nollikkaina eli pienpoikasistutuksina Miekojärveen laskeviin
kunnostettuihin virtavesiin
Metsähallituksen ja Osakaskuntien toimesta.
Lapin kansan kalakilpailun taimensarjan voittokala 4680 g.

Miekojärven suurimmat kalat
2000-luvulla
löydät kalalajeittain Miekojärven suurkalarekisteristä Veneseuran kotisivuilta www.miekojarvi.fi.
Jos sait suuren kalan, tee ilmoitus sivuilta löytyvän
ohjeen mukaan.

Pellon keskustassa valtatien kupeessa.
Meiltä löydät todella kattavan valikoiman kalastustarvikkeita, lohensoutupalvelut ja majoitukset.

Kalasaaga. Burmanintie 1, 95700 Pello
Puh. 041 311 9731 • info@kalasaaga.fi
Aukioloajat kesäkuu-elokuu
Ma-Pe 9.00–18.00, La 9.00–16.00, Su 10.00–15.00

Mitä on eräteatteri?
Ei sellaista ole oikeastaan
olemassa. Taidan itse olla
jonkinlainen uudisraivaaja
eräteatterin alueella, joten
kerron siitä nyt muutamia
perusseikkoja.

Ensin vähän taustaa.
Läntisessä kulttuurijatkumossamme teatteritaide
syntyi 2500 vuotta sitten
Kreikan kaupunkivaltioissa. Esitykset pidettiin
avoimen taivaan alla amfiteattereissa. Mitään tekniikkaa, mekaanisia näyttämölaitteita lukuunottamatta,
ei käytetty. Valo saatiin
auringolta ja näyttelijän piti
pystyä kakaisemaan sanottavansa niin kuuluvasti, että
takarivilläkin kuultiin.
Myös meilläpäin arktisessa Pohjolassa oli samaan
aikaan teatterillista aktiviteettia karhunpeijaisten
muodossa. Ilmastosyistä
johtuen peijaiset pidettiin
sen aikaisissa sisätiloissa,
mutta aihe oli silkkaa eräteatteria.
Karhunpeijaisten keskeinen idea oli pysytellä tasa-

painossa ja hyvissä väleissä
kovan ja karun ympäröivän luonnon kanssa. Rituaalissa päähenkilönä oli
kaadetun karhun ruho,
jonka ympärillä esitettiin
kaatotapahtuma tyylittelevän tanssiteatterin keinoin.
Sen jälkeen kunniavainajaa
lepyteltiin kaikin keinoin.
Käsikirjoituksessa oli ovelia
koukkuja. Karhulle saatettiin valehdella, ettei sitä
oikeastaan ollut tapettu; se
oli omia aikojaan liukastunut ja heittänyt henkensä.
Tunnetaan myös vielä kierompi juonenasettelu, jossa
karhua juksattiin kertomalla, ettemme me sinua
keihästäneet, vaan naapurikylän äijät.
Rituaali huipentui vainajan hengen saatteluun takaisin karhujen taivaaseen ja
ikuiseen kiertoon. Karhua
neuvottiin kertomaan tuleville, vielä syntymättömille
karhuille, että kannattaa
tallustella tähän suuntaan
kaadettavaksi, kun täällä
pidetään näin hienoja peijaisiakin.

Juha Hurme. Arkistokuva
Meän Tornionlaakso.
Karhunpeijaisten osallistujat olivat samanaikaisesti sekä esiintyjiä että
katselijoita. Huomattava
määrä
peijaisrunoutta
säilyi suullisena perinteenä
halki vuosisatojen ja jopa
-tuhansien, jota sitten oppineet humanistit kirjoittivat
1800-luvulla talteen.
Suomessa peijaisteatteri
sai keskiajalla rinnalleen
katolisen kirkon kristilliset
näytelmät, joita esitettiin

esimerkiksi suurten messupyhien aikana toreilla paljaan taivaan alla.
Kun 1800-luvulla maahan
syntyi taiteellinen teatteri,
jopa 1860-luvulta alkaen
suomenkielinen teatteri,
teatteri esitettiin sisätiloissa,
mutta vailla teknisiä vempaimia. Etelästä pohjoiseen
ulottuva parintuhannen
seuratalon valtakunnallinen
verkosto oli myös valtakunnallinen teatteriverkosto:
joka salissa oli luukkunäyttämö.
Vasta 1900-luvulla, elokuvaa apinoiden ja tekniikan
kehittyessä, teatteriesityksiin liitettiin pimennetyissä
saleissa valoleikkaukset ja
äänitehosteet. Ne ovat siis
varsin myöhäisiä lisiä 2500
vuoden traditiossa. Ne eivät
ole missään nimessä välttämättömyyksiä. Teatterissa
tarvitaan näyttelijöitä ja
hyvä idea; ei muuta.
Näin ollen teatteria voi
erinomaisesti esittää keskellä boreaalista metsämaisemaa.
Olen tehnyt teatteria

Merikotka, tuo ylväs
maamme suurin petolintu,
on alkanut viihtyä myös
Miekojärvellä miltei ympäri
vuoden. Muuttoaikoina
keväisin ja syksyin merikotkia voi nähdä Miekojärvelä
jopa päivittäin, useitakin
yhtäaikaa kaartelemassa
sopivia virtauksia etsien.
Myös järven jäällä niitä voi
näkyä pilkkijöiden ja verkkomiesten jääle jättämiä
kaloja tai perkuujätheitä
napostelemassa.
Viimiset puolenkymmentä kessää Miekojärvelä
on nähty kesäisin merikot-

kapari ainakin järven pohjoisosissa, mutta pesintää ei
ole vielä toettu. Tämä viittaa että kyseessä on ollu ns.
nuoripari, joka on katellu
sopivaa reviiriä valhmiiksi.
Merikotka tulee sukukypsäksi 5-6 vuotihaana, eli lähi
vuosina on toennäköstä että
myös Miekojärvelä merikotka pesii.
Merikotka on toelaki iso
lintu, siipien kärkiväli voi
olla jopa 2,5 metriä. Sitä ei
syyttä kutsuta lentäväksi
räsymatoksi. Merikotkala
on monta eri pukua, sillä
aikuispuvun se saa vasta

Sirkkakoski p. 040 508 9114

Sinustako kesän 2022 kalakuningas tai
-kuningatar?
Miekojärven kesäkalakisa on käynnissä. Jokainen
Miekojärvellä kalastava urheilukalastaja voi ilmoittaa saaliinsa kisaan. Kalalajit ovat kuha, hauki, ahven
ja taimen. Ilmoittautua voit Veneseuran kotisivuilta
www.miekojarvi.fi/kalastuskilpailujen saalistietoja.
Kesäkauden 2021 hallitseva kalakuningas on Hannu
Laukkanen. Kesän 2022 kalakuningas tai -kuningatar
kuittaa voitosta upean kiertopalkinnon vuodeksi
sekä lahjakortin!

luonnon keskelle ja luonnon ehdoilla Helsingin
Mustikkamaan saarella,
ympäri Turun saaristoa,
Pirkanmaan Seitsemisen
kansallispuistossa, Hailuodossa, Hannukurussa,
Lemmenjoen yläjuoksulla,
Akukammilla Utsjoen kansallispuistossa, Iisakkijärvellä, Haltin Pitsusjärvellä,
Tuntsan erämaassa ja muutamassa muussa paikassa.
Tärkeimpänä periaatteena on, että teatteritoiminnasta ei jää mitään
merkkiä maastoon, ja ettei
toiminta muutenkaan häiritse millään tavalla luonnon ja siellä kulkevien
ihmisten rauhaa. Myös ääni
on saastetta. Eräteatteri ei
ikinä pauhaa häiritsevästi.
Eräteatterissa voi esittää
ihan mitä vain: antiikin
draamoja, Shakespearea,
Kiveä, moderneja nykynäytelmiä tai Samuli Paulaharjun tallentamia saamelaisten ja suomalaisten pohjoisen asukkaiden muinaisia
kummitusjuttuja.
Kesäkuussa 2022 pidän

Lapin Kirjallisuusseuran ja
Meän Opiston järjestämän
eräteatterikurssin Miekojärven Vaarasaaressa. Jatkoa
seuraa vuosittain. Vuodesta
2023 lähtien tuon mukanani
myös muutamia pienimuotoisia eräteatteriesityksiä
kurssilaisten ja paikallisten
ällis- ja pällisteltäviksi.
Tutkin myös paikallisten
aktiivien kanssa mahdollisuuksia tukea eräteatteritoiminnalla Miekojärven
alueen kansallispuistohanketta.
Tästä tulee vielä hauskaa!

Faktaa
Juha Hurme on paitsi
teatteriohjaaja, myös
Finlandia-palkittu kirjailija. Hän voitti palkinnon
Suomen 100-vuotisjuhlavuonna kirjallaan Niemi.
Kirjan aiheena on Suomi
= Niemi, ja Suomen historia aina vuoteen 1809
saakka. Juha Hurme on
myös tykätty ja haluttu
puhuja ja kolumnisti.

Merikotka – suuri tuntematon

Konetyö Markku Marjeta

Kalastusliikkeemme on erikoistunut etenkin lohensoutuun. Meiltä löytyy myös kattava valikoima
tunturi-, perho- sekä hauenkalastustarvikkeita.
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Eräteatteri
kirjailija Juha Hurme

viidentenä vuotena. Nuori
lintu on yleensä melko
tumma, siiven tyvelä valkeat
laikut ja nokka sekä pyrstö
myös tummat. Puku muuttuu vuosi vuelta ja aikuispuvussa sen pää on vaalea,
nokka keltanen sekä pyrstö
valkoinen, muutoin puku on
tasaisen ruskea.
Merikotkan ravinto koostuu pääosin kalasta sekä
linnuista ja pienistä nisäkkäistä. Linnuista varsinkin sorsalinnut sekä merialuheila merimetsot ovat
ykköskohde.
Pesii ylheensä vesistöjen

äärelä, tekkee ison risupesän
järeän männyn latvukseen.
Muninta alkukevhäästä,
poikaset lentokykysiä noin
11 viikon iässä.
Markku Sirkka

Jos teit mielenkiintoisen lintuhavainnon Miekojärvellä,
niin voit olla niistä yhteydessä
suoraan minuun Markku
Sirkka p. 044 5615398

Lumityöt
• soranajo
• jyrsintyöt
• ruokamultaa

Täyden Palvelun Kalastusliike

Instagram @kalasaaga_pello
Facebook @Kalasaaga Pello
https://www.flyventurespello.com

MIEKOJÄRVEN UUTISET

PORONLIHATUOTTEET
040 732 8773 (Matti)
Kylätie 14
95655 Etelä-Portimo

lansikairanporooy@gmail.com

• Kaivinkonetyöt • Pyöräkuormaajatyöt
• Lumityöt • Traktorityöt • Kiinteistöhuolto

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

Pello
www.konetyosalonen.fi

www.saulilakkapaa.fi

Kotiapu
Rajatonta Hoivaa
040 706 8910

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

Palvelusetelituottaja!

MIEKOJÄRVEN UUTISET
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Maakansan museo on totta
Huhtikuun lopulla juuri
ennen kevään suurta
juhlaa sai Miekojärven
uutiset audienssin Sirkan
kylän entiseen Kirstin
kaupan kiinteistöön. Siellä
tapaamme kyläpersoonan,
monialayrittäjän ja kotiseutunsa historian tuntevan,
kiinteistön nykyisen omistajan Simo-Petteri Keräsen.
Hämmästys on suurta,
sillä kun viimeksi olin avannut tuon kyläkaupan oven
1996, oli siellä moderni kyläkauppa ja nyt historia astuu
esiin jo tuulikaapista.
–Tuulikaapin vanhan
Högforsin leivinuunin luukusta ei löydykkään halot
vaan pieni kaappi virvokkeille”, esittelee kunnallispolitiikassakin marinoitu
huumorimies Simo-Petteri
ja ottaa hymyssä suin vieraat
vastaan.
– Tervetuloa Maakansan
museoon. Idea ja kiinnostus
historiaan ja vanhoihin esineisiin on tullut jo nuorena.
Kuuntelin äitini ja vanhojen
kyläläisten tarinoita. Idea
konkretisoitui nelisen vuotta
sitten, tarkalleen 17.9.2017,
kun ensimmäisen esineen
tänne toin.

paloi sodan jaloissa ”saksalaisen siivousliikkeen toimesta”, kuten edesmennyt
liikemies Armas Kristo sen
aikanaan muotoili.
Kokoelman vanhin esine
on kaulainpuu eli mankelilauta vuodelta 1726. Sillä
on emännät silittäneet lakanat ja pöytäliinat. Monessa
puuesineessä on tekijänsä
oma puumerkki ja jopa vuosiluku.

1600 esinettä ja
tarinaa
– Joo kyllä näillä kaikilla
esineillä on oma tarinansa
ja uskon, että 95 prosenttia
tiedän esineiden tarinan ja
käyttäjät.
Simo-Petterin muisti on
ilmiömäinen. Hän kertoo
joidenkin esineiden tarinoita jopa viiden sukupolven taakse ja syntymäajat
tulevat kuin ”kyläkaupan
hyllyltä”.
Simo-Petterin innostus
on tarttunut laajasti omaan
perheeseen ja nyt vanhoja
tarvekaluja etsitään jo kolmessa polvessa. Ja Simo on
selvästi innoissaan, kun lapsenlapsetkin ovat mukana.
Museon kokoelmien keruu
on vaatinut äärettömän

paljon työtunteja, mutta
kun työ on mieluisaa niitä ei
lasketa.
Esineiden löytämisen ja
haun lisäksi Simo-Petteri
on myös ennallistanut eli
”voimaannuttanut ” ja korjannut vanhoja työkaluja.
Varsimestarin arvonimen
Simo antaa Antero Sirkalle,
joka on veistänyt työkaluihin uusia puuvarsia. Kaikkiaan työkaluihin on tehty
n. 60-70 puuvartta.

Vanhin esine vuodelta
1726
– Suokengät ne taitavat olla
yksi vanhemmista esineistä,
ja täältä löytyy myös hevosen suokengät, esittelee
Simo.
Maakansan museon esineistö tulee paljolti omasta
maakunnasta, mutta hakuja
ja löytöjä on tullut laajemminkin. Meidän historiasta
valitettavasti merkittävä osa

Suunnitelmissa
niittykämppä
Kun kyselemme joko museo
on valmiina, Simo-Petteri
myhäilee että käydäänpä
katsomassa.
Tänne entiseen kaupan
varastoon hän suunnittelee
niittykämppää ja ovikin on
jo valmiina. Simo esittelee
ovea, joka on pelastettu
vesijängän niittykämpästä
ja siinä on vuosiluku 1917.
Ovesta löytyy 50 henkilön
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nimikirjoitukset.
– Eli ei tämä vielä
valmis ole. Lisäksi
metsästyspuolelle
on hakusessa karhuraudat ja ketun
käpälälauta, kalastuspuolelle mahtuu
vielä pyydyksiä ja
mm. vanhoja itsevuoltuja puikkareita, jatkaa SimoSimo-Petteri Keränen.
Petteri.
Kyllä haku on
jatkuvasti voimassa ja ene- nut vieraita vastaan. Joten
nevässä määrin tulee yhtey- jos olette tulossa Länsidenottoja omasta maakun- Lapin suuntaan ja Miekonasta, kun ihmiset tarjoavat järvelle, niin täältä meidät
löytää Sirkkakosken sillan
löytöesineitä.
– Tämä ei kuitenkaan ole kupeesta. Kannattaa soitaa
bisnestä, enemmän näillä ja sopia vierailu.
esineillä on tunnearvoa,
Joten, jos haluat vierailla
naureskelee Simo.
Koska ja mitenkä museo museossa tai löydät mielesotetaan käyttöön ja avataan, täsi museoon sopivaa esisiitä ei Simo-Petterillä ole neistöä, niin ota rohkeasti
vielä päivää tiedossa.
yhteyttä: simo.keranen@
– Sopimuksesta olen otta- pello.fi tai p. 040 6309782.

Mökkimme Kräkylä valmistui 1964 ja siitä lähtien
olemme viettäneet aikaa
isommalla ja pienemmällä
porukalla Alposlahden maisemissa. Tontti oli risukkoinen ja siitä se sai nimenkin.
Kräkylä on raumankieltä,
josta äitimme on syntyisin,
ja tarkoittaa risulaa.
Meitä sisaruksia on neljä
ja mökki oli pieni. Silti mahduimme hyvin ja sopukin
säilyi. Vuonna 1987 valmistui yläkämpäksi kutsuttu
Kräkylänhovi, jossa tilaa
oli hieman lisää. Kokoonnuimme usein viettämään
juhannusta ja muita viikonloppuja koko sen aikaisella
kolmen sukupolven väellä.
Vähintään kerran kesässä
kävimme myös porukalla
Lohijärven Kuohulla tansseissa.
Nykyään jo neljä polvea
Veijolan sukua vierailee
mökillä. Enää emme kaikki
mahdu yhtä aikaa paikalle.
Samoja asioita teemme edelleen. Sadepäivinä kortinpeluuta sisätiloissa ja kauniilla
ilmalla pelataan ulkopelejä ja seurustellaan grillin
ympärillä.
Meillä oli tapana perjantaisin lähteä mökille
heti isän työpäivän jälkeen.
Lähes joka kerta päästyämme perille, lähti Marjetan
rannasta vene kohti meidän
rantaa, soittopyyntö töihin
odotti isää. Siihen aikaan ei
onneksi ollut vielä kännyköitä ja Marjetassa oli lähin
lankapuhelin, josta tarvittaessa puhelut hoidettiin. Perjantain rutiineihin kuului
myös kalaverkkojen ja katiskan veteen laitto, maidon
haku Lantolta ja samalla
reissulla haettiin myös juomavesi järvessä olevasta lähteestä. Ville Paavilainen ja
isä huolehtivat lähteen kunnosta ja puhtaudesta. Siinä
oli kaivonrenkaat ja kansi
päällä suojaamassa roskilta.
Kun tulva-aika oli ohi, renkaat puhdistettiin ja taas
saimme raikasta lähdevettä

Mökillä harrastettin
kalstusta aina; katiskalla,
verkoilla, ongilla ja virveleillä.

käyttöön loppukesäksi. Lähteen löytää vieläkin, mutta
käyttökelpoista vesi ei ole
– kukaan ei enää huolehdi
puhdistuksesta.
Retkeilimme ja kävimme
usein veneilemässä ”punaisella hiekalla”, taitaa olla
Matinhiekka nimeltään,

Orhinselällä ja muilla rannoilla, joissa ei siihen aikaan
ollut mökkejä. Marjapaikkoja riitti ympäristössä ja
pakastin täyttyikin hilloista,
mustikoista, vadelmista ja
puolukoista.
Kalastusta harrastettiin
aina; katiskalla, verkoilla,
ongilla ja virveleillä. Kalaa
tulikin runsaasti, kuhaa,
ahventa, taimenia, haukia ja
tietenkin muikkuja. Syksyisin mökille kokoontui muikunpyyntiin Ylitorniolta
muitakin miehiä, mm. KalaAkkena tunnettu Akseli
Heikka poikiensa kanssa.
Muikkusaalis oli lähes aina
runsas. Suurin osa kaloista
kiilattiin paikan päällä.
Mutta monesti siirryttiin
Ylitorniolle Tornionlaakson
Sähkön tiloihin jatkamaan
kiilausta ja jakamaan saalis
kalastajien kesken. Kiilausapua saatiin yömyöhäiseen,
mm. Kaisa tuli työvuoron
jälkeen Kievarista yöllä
avuksi.
Mökki on edelleen ahkerassa käytössä ympäri
vuoden. Kalastus on vähentynyt, mutta onneksi Sirkkakosken kalasatamasta saa
aina saalista.
Muistelivat
Johanna ja Kaisa Veijola

Kuvat heidän
kotialbumeistaan

Veneseuran
onkimestaruus 2021
Uistelumaraton 100+4h ja Suuri Uistintesti -viikko huipentui kaikille avoimeen onkikilpailuun. Osallistujia oli
17.
Aikuiset: 1. Heino Ronkainen 550 cm, 2. Pertti Tikkala 213 cm, 3. Kaarina Jokelainen 196 cm, 4. Riston
vaimo Daadaa 140 cm, 5. Terttu Laulajainen 122 cm, 6.
Eeva-Liisa Tikkala 112 cm, 7. Rikhard Kukkonen 108
cm, 8. Jukka Urpalainen 60 cm.
Lapset: 1. Iisakki Saarensilta 184 cm, 2. Niilo Marjeta
128 cm, 3. Senni Sirkka 61 cm, 4. Eetu Saukkoriipi 56
cm, 5. Milja Sirkka 29 cm, 6. Jami Mahosenaho 26 cm,
7. Roni Mahosenaho 15 cm.

Muikkuja päästellään verkosta.

TRAKTORI- JA KAIVINKONETYÖT
• kaivuu, maansiirto ja lumityöt•

Valjasseppä - Suutari
Sanna Post
Mellantie 4, 95600 Ylitornio
050 352 7872
www.rousu.fi

Marko Buska
0400 226422

040 508 9840

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

marko.buska@gmail.com

Wellness Sentteri Oy
Laadukkaat fysioterapia- ja kuntosalipalvelut
Tornionjokilaakson sydämessä
Jari, pt 0400 291064
Jenni, ft 040 1393378
Paula, tft 040 7590894
Pellontie 25,
95700 PELLO
wellnesssentteri.fi

SEO PELLO ja YLITORNIO palvelevat matkallanne

Rajan
Puhallusvilla
Puh. 0400 297 504 • 0400 394 354

-pikaruokaravintola

Avoinna: ma–pe 9–17
la 9–14

-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

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

Mitsubishi Electric
ILMALÄMPÖPUMPUT
Ä
PY YDOUS!
TAR J

asentaa alueellamme

Sähköasennus

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

Lemmikkitarvikkeet ja -ruuat
Kesäkahvila
www.teponkoiratarvike.fi
045 322 6555 • Kauppatie 48, Pello

Ilmalämpöpumput
Ilmalämpöpumput
Scanofﬁcen lämpöpumput alueellasi toimittaa.
Minimoi lämmityskulut - maksimoi mukavuus.
Kauttamme myös rahoitus joustavilla ehdoilla.
Scanof�icen lämpöpumput
SÄHKÖASENNUS
J. YLIMÄINEN
alueellasi toimittaa

040Yritys
536
4490
Oy

sahkoasennusj.ylimainen@pp.inet.ﬁ
Katuosoite 1
Puh. 1234567
www.sahkoasennusylimainen.ﬁ
www.yritys.�i
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Miekojärven kansallispuisto – Napapiirin Helmi -kansallispuistohanke etenee

Pellon ja Ylitornion kuntien tilaama kansallispuiston selvitystyö on valmiina.
Vuoden 2021 aikana tehty
laaja selvitystyö kansallispuistostohankkeesta on
pohjana, kun kunnat ovat
päättämässä ja tekemässä
hakemusta Ympäristöministeriöön. Selvitystyön on
tehnyt FCG Oy. Loppuraportti esiteltiin helmikuussa
2022.
Miekojärven kansallispuistolle löytyy hyvinkin
luonnonsuojelulliset perusteet, arviovat selvityksen
tehneet FCG:n työryhmän
jäsenet.

Miekojärvi
kansallispuistona
omaleimainen ja
monipuolinen
Uusien kansallispuistojen
pitää olla omaleimaisia ja
täydentää olemassa olevaa
Suomen kansallispuistoverkostoa. Miekojärven kansallispuistolla voitaisiin turvata
vanhojen metsien lajistoa,
pohjoisella järviseudulla
pesivää linnustoa sekä arktisten kalalajien geneettisen
kannan säilymistä.
Mikäli esitettävään pakettiin kootaan Koutusjärven
Natura-alue, lähes 900 ha
Vaarasaari hiekkarantoineen sekä maisemallisesti
upeita kalottivaaroja järven
itä- ja länsirannalla, on se
kokonaisuutena todella
monipuolinen. Näiden
lisäksi Miekojärvellä tärkeänä ja omaleimaisena
nousee kulttuurihistorial-

liset arvot ja monipuoliset
retkeilypalvelut, arvioi selvitystyöryhmän jäsen biologi
Minna Takalo.
Kuntien tilaamassa selvityksessä esitetään neljä
vaihtoehtoa puiston rajaukselle. Kaikki keskittyvät
Miekojärven Vaarasaaren
ympärille niin, että lisäksi
rannoilta on mukana
Orhinselänniemen kuuluisa
hiekkaranta sekä Raakonvaaran ja Pieskänjupukan
kallioalueet. Kahdessa
vaihtoehdossa on lisäksi
järven luoteispuolella olevia
Natura-alueita ja yhdessä
vaihtoehdossa puolestaan
Miekojärven länsipuolella
sijaitseva Sompanen retkeilyreitteineen. Kaikki mainitut alueet ovat jo varsin
tunnettuja luonnonsuojelu-,
maisema- tai virkistyskoh-

teita, ja suurelta osin niissä
on jo olemassa olevia retkeilyrakenteita.

Opastettuja reittejä
tarvitaan lisää
Miekojärven kansallispuiston toteutettavuusselvityksessä koottiin yhteen paikallisväestön ja matkailuyrittäjien käyttökokemukset sekä
Miekojärvellä ja Pello-Ylitornion alueella liikkuvien
matkailijoiden näkemykset
ja toivomukset.
Kylien asukkaat ja mökkiläiset ilmoittivat harrastavansa Miekojärven alueella
ensisijaisesti ulkoilua. Marjastus, sienestys, kalastus ja
metsästys tulivat seuraaville
sijoille. Paikallisten mielestä
luontoarvojen ykköseksi
nousevat upeat maisemat ja
hiekkarannat. Seuraaviksi

Selvitysalueen luontoarvot
• Natura-alue (Koutusjärvi, Moinavaara)
• Arktiset vedet (Miekojärvi ja Koutusjärvi)
• Kalottivaarat (Sompanen, Raakonvaara, Pieskänjupukka)
• Länsi-Lapin vanhat metsät (Moinavaara)
• Puhtaat virtavedet (Koutusjoki, Luomalanjoki ja jokihelmisimpukka eli raakku)
Arvokkaat luontotyypit
• Suuret vähähumuksiset järvet
• Havumetsävyöhykkeen latvapurot
• Havumetsävyöhykkeen purot ja pikkujoet
• Järvien hiekka- ja hietarannat
• Lähteiköt
• Suoluonto; ruohokorvet, lettonevat, rimpiletot,
• Metsäluonto; vanhat kuivat ja kuivahkot kankaat,
vanhat havupuuvaltaiset tuoreet kankaat
• Perinnebiotoopit; kedot, tuoreet niityt, hakamaat
(mahdollisesti Vaarasaaressa, ennallistettavia)
Lähde: FCG

arvioitiin metsät, vesiluonto,
pinnanmuodot ja luontaisesti lisääntyvä kuhakanta.
Kun paikallisilta kysyttiin
arviota onko retkeilyrakenteita ja reittejä tarpeeksi jos
kansallispuisto tulee, niin
67 % mielestä niitä ei ole
riittävästi. Parannustoiveiden viiden kärjessä olivat:
Reiteille paremmat opastaulut ja viitat, kattavampi
jätehuolto, uusia monikäyttöisiä reittejä, uusia laavuja,
kotia ja tupia sekä tulentekopaikkoja. Selkeitä lähtöpisteitä toivottiin myös.

Matkailijakyselyssä
näkemystä tulevasta
Jos Miekojärvelle tulee kansallispuisto, niin valtaosa
kyselyyn vastanneista arvio
vierailevansa siellä kerran
vuodessa. Suurin osa arvio
viipymän olevan n. 1 vuorokausi. Matkailijoilta tiedusteltiin, mitä haluaisit tehdä
puistossa? Ykköseksi nousi
retkeily ja kävely sekä maisemien katselu. Seuraavilla
sijoilla ovat luonnonnähtävyydet, luonnon tarkastelu,
eväsretkeily ja kalastus sekä
yöpyminen maastossa.
Myös matkailijakyselyssä
haluttiin kuulla mitä palveluvarustusta pitäisi kehittää,
jotta palveluvarustus palvelisi paremmin? Tässä neljä
suurinta toivetta olivat:
uusia monipuolisia reittejä,
reiteille paremmat opastaulut ja viitat, uusia laavuja,
kotia, tupia ja tulentekopaikkoja.
Miekojärvellä matkan-

neilta kysyttiin myös mitä
uusia palveluja kansallispuistoon
toivotaan?
Mahdollisuus tutustua
paikalliseen kulttuuriin ja
historiaan nousi toiveista

suosituimmaksi. Lisää ravitsemuspalveluita, välinevuokrausta, nähtävyyksiä ja
lisää majoituskapasiteettiä
olivat seuraavina.

Matkailijat uskoivat laajasti suunnitellun
kansallispuiston tuovan myönteisiä
vaikutuksia
• Lisäisi alueen tunnettavuutta ja voisi tuoda lisää matkailijoita alueelle
• Luonnon säilyminen ja suojelu tulevillekin sukupolville
• Positiiviset taloudelliset vaikutukset alueelle
• Mahdolliset uudet majoitus- ja ravitsemuspalvelut toisivat työpaikkoja alueelle
• Enemmän resursseja laavujen ym. ylläpitoon
Lähde: FCG

Yhteenveto tulevan kansallispuiston
kehittämistarpeista
ERÄILY • Kalastus- ja metsästysoikeudet • Uusi palveluvarustus ja reittikehitys • Sisääntulopisteen kehittäminen
VIRKISTYS JA RETKEILY • Reittien kestävöinti • Palvelurakenteiden uudistus • Rantautumispaikkojen kehittäminen • Saarten saavutettavuus: vesitaksitoiminnan ja
vuokrauspalvelun kehittäminen
VIRKISTYS JA RETKEILY • Sisääntulopisteen kehittäminen • Palvelurakenteiden uudistus • Reittien kestävöinti
Lähde: FCG

Miekojärvelle suunnitellun kansallispuiston
aluetaloudellinen merkitys tulee olemaan
melkoinen Pellon ja Ylitornion kuntien
alueella
Puiston perustaminen maksaisi 2,5 miljoonaa euroa
Perustamisvaiheen työllistävyys olisi 30 henkilötyövuotta
(htv)
Kävijämääräarvio alkuvaiheessa alle 10.000 kävijää,
myöhemmin 15.000–20.000
Tulovaikutus 0,8–1,1 miljoonaa euroa vuodessa
Työllistävyys 7–9 htv
Lähde Miekojärven kansallispuiston toteutettavuusselvitys, FCG

Kommentti:

Nyt sitten toteuttamaan
Mielestäni tehty selvitys on todella upeaa luettavaa. On
tehty laajasti selvitystyötä niin paikallisten kuin sidosryhmien, käyttäjien ja matkailijoiden keskuudessa. On arvioitu
myös meille rakkaita maisemia biologin silmin.
Saimme olla mukana yhdessä tuollaisessa info-/työpajatilaisuudessa Sirkkakoskella. Mukana oli kyläläisiä ja muita
paikallisia: poronhoitajia, maaseutuyrittäjiä/metsänomistajia, matkailuyrittäjiä, ohjelmapalveluyrittäjiä, kunnanvaltuutettuja, ammatti- ja urheilukalastajia, metsästäjiä, retkeilijöitä, luonnosuojeluihmisiä sekä metsähallituksen edustajia. Yhtä kaikki olimme vakuuttuneita siitä, että edellytykset
täyttyvät ja Miekojärvi on kansallispuistonsa ansainnut.
Työpajoissa pohdittiin vahvuuksia ja luontoarvoja ja nostettiin esiin, että vesistöpainotteinen kansallispuisto tarvitsee
ympärilleen tarpeeksi isot ja monipuoliset eräretkeilyalueet.
Tiekartta Napapiirin Helmelle on nyt olemassa ja karttaopasteet ovat hyvät. Odotamme kuntiemme yhteistyön
johtavan kunnanhallituksien päätöksiin esittää kansallispuiston perustamista Pello-Ylitornion Miekojärvelle. (J.S)

Tiesitkö? Miekojärvestä
Suomen 77. suurin järvi, Miekojärvi,
on myös Tengeliönjoen (55 km pitkä)
vesistön keskusjärvi. Miekojärvi on
22,4 km pitkä ja 5,7 km leveä.
Miekojärvessä on laskettu olevan
21 saarta. Niiden yhteispinta-ala on
927 hehtaaria, mikä on noin 14,8%
järven kokonaispinta-alasta. Suurin
saari Vaarasaari on 5,3 kilometriä
pitkä, 3,2 kilometriä leveä ja sen
pinta-ala on 843 hehtaaria. Saari
on Suomen järvisaarista 68. suurin.
Vaarasaaressa on oma järvensä Vaa-

ralampi ja oma nimikkovaara eli
Palovaara. Vaarasaaressa on aikanaa
ollut vakituista asutusta ja viljeltyjä
luonnonniittyjä. Miekojärven saarista viisi on yli hehtaarin kokoisia.
Ne ovat Palkimensaari, Kuusisaari,
Viitasaari, Koijusaari ja Kiettimensaari. Muista saarista 11 on yli aarin
ja loput neljä on alle aarin kokoisia.
Miekojärven rannoista suurin osa
on joko kivikkoisia tai pitkiä hienohiekkaisia rantoja, niitä löytyy yli 30
kpl. Koska Miekojärvi on kasvistoltaan karu järvi, puolisukeltajasorsat
eivät ole yhtä runsaslukuisia kuin

monilla muilla järvillä. Sen sijaan
kaloja ravinnokseen käyttävät kokosukeltajat, kuten kuikka ja tukkakoskelo pesivät mielellään Miekojärvellä. Petolinnuista kalasääski ja
merikotka pesivät alueella, ja järvi
tarjoaakin niille runsaasti saalistettavaa. Usein ammattikalastajien
ollessa pyydyksillä heitä ympäröi
lukuisat lokkiparvet ja vedenpintaa
jääneistä särkikaloista on kiinnostunut myös merikotka. Kahlaajista
rantasipi on alueen tyypillisimpiä
lajeja. Selkälokkeja tavataan järvellä
vuosittain.

Miekojärvelle suunnitellun vesistöpainotteiseen kansallispuistoon liittyy olennaisesti 160 km pitkä Midnight Sun canoeing route, joka alkaa Kolarin Aalisjärveltä jatkuen Miekojärven kautta Tengeliönjokea pitkin aina Tornionjokeen.

Kansallispuistojen käyntimäärät nousseet uudelle tasolle
Kansallispuistojen käyntimäärät ylittivät viime
vuonna ensi kertaa neljän
miljoonan rajan. Kansallispuistojen käyntimäärissä
onkin noustu uudelle tasolle,
jolle ei näy alamäkeä. Kävijöiden rahankäytön vaikutus paikallistalouteen kasvoi
käyntimääriä voimakkaammin: kasvua oli 21 prosenttia verrattuna vuoteen 2020.
Kansallispuistovierailun
perinteiset syyt – luontoelämykset ja luonnon puhtaus,
maisemat ja käynnin hyvinvointivaikutus – nousevat
entistä vahvemmin esille
kävijätutkimuksista.
Metsähallitus julkaisemat

tiedot vuoden 2021 käyntimääristä kansallispuistoissa, retkeilyalueilla ja
eräissä muissa suosituissa,
seurannan piirissä olevissa
kohteissa. Kansallispuistoissa vierailtiin vähän yli 4
miljoonaa kertaa ja retkeilyalueilla 559 800 kertaa. Verrattuna vuoteen 2020 kansallispuistokäyntien nousu
oli 2 prosenttia, mutta vuoteen 2019 nähden peräti 25
prosenttia.
– Vuonna 2020 kansallispuistojen käyntimäärissä
tehtiin ennätyksellinen
hyppy. Vuosi 2021 osoitti,
että kyse ei ollut ensimmäisen pandemiavuoden

ilmiöstä. Vuoden 2020
ensikertalaiset ovat tulleet
jäädäkseen. Kun tulevina
vuosina kansainväliset matkailijat palaavat entisin tai
korkeammin määrin, notkahdusta kansallispuistojen suosioon tuskin tulee,
toteaa luontopalvelujohtaja
Henrik Jansson Metsähallituksesta.
Kansallispuistojen kävijöiden rahankäytön vaikutus paikallistalouteen oli
310,3 miljoonaa euroa, ja
työllisyysvaikutus 2 452
henkilötyövuotta. Vaikutus
kuitenkin jakautuu epätasaisesti maan eri osien ja eri
yritysten välillä. Vaikutuk-

set ovat suurempia matkailualueilla, joissa viipymä on
pidempi ja palveluita enemmän.
Suurin kasvu käyntimäärissä oli Lapissa ja Koillismaalla, kun taas etelän
kohteissa oli laskua verrattuna vuoteen 2020. Käyntimäärät Etelä-Suomessakin
olivat kuitenkin korkeampia
kuin pandemiaa edeltävänä
aikana. Pohjoisen kasvun
takana oli mm. voimakkaasti kasvanut kotimaan
matkailu, etätyön tekeminen kansallispuistojen läheisyydessä olevilla loma-asunnoilla ja kansallispuistojen
ennätyksellinen suosio myös

kesäkohteina. Viimeksi mainittu trendi on erinomainen
pohjoisen matkailulle, jossa
ympärivuotisuudessa on
ollut haasteita. Etelän käyntimääriä verotti luminen
talvi, sillä etelän kohteissa
vain harvoissa ylläpidetään
latuja ja muita talvireittejä.
Myös kesähelle vähensi
käyntejä erityisesti etelän
sisämaassa.
Suomen suosituin kansallispuisto 2 h ajomatkan
päässä Miekojärveltä
Suosituimpana kansallispuistona jatkoi Pallas–Yllästunturin kansallispuisto,
jonne tehtiin lähes 700 000
käyntiä. Hopeasijaa pitää

Urho Kekkosen kansallispuisto 446 300 käynnillä ja
pronssia Nuuksio 314 500
käynnillä. Koli, Oulanka ja
Pyhä–Luosto jatkavat pistesijoilla.
Miten kansallispuistossa
keskimäärin liikutaan?
Liikkumistapoja
on
monia: keskimääräinen
patikkamatka oli 8 km,
pyöräilymatka 20 km ja purjehdus- tai melontamatka
25 km. Kuntoilun rinnalla
kävijätutkimuksissa korostuvat hyödyt mielenterveydelle.
Lähde: Metsähallitus
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Juho Kivilompolo

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

Kalapiikana Miekojärvellä
Nuotan vedossa.

puh. 045 843 5770

Maanrakennus
Kari Romakkaniemi

95635 Kaulinranta

puh. 050 389 0831

Mari Niskala

Aavasaksan
GRILLI
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Nuorenmetsän kunnostukset,
maanmuokkaukset,
tiet ja ojat,
vaihtolavakuljetukset.

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

Hautaus ja Kukka

MIEKOJÄRVEN UUTISET

Jokelantie 7, 95790 Lampsijärvi • Puh. 0400 397 339

KODINKONE- JA
TV-HUOLTO

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

TIMO LAKKAPÄÄ

Puh. 0400 935 967

Vi hreä Pysäkki

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

jokivarrenhautausjakukka@gmail.com

Polarväylä
KYLÄKAUPPA
PIIMÄTIEN PUOTI

Vietin syksyllä kaksi päivää
Kalastajaparisko Päivi ja
Jukka Sirkkalan kala-apajilla Miekojärvellä. Heidän
opastuksellaan tutustuin
kalastuksen saloihin rantanuotalla ja verkoilla. Kalastusta tehdään säällä kuin
säällä ja lähes kelloon katsomatta.
Kalakämpän pihakeittiön
tulella valmistui herkulliset
kala-ateriat siiasta, muikusta ja Napapiirin kuhasta.
Nuotiolla kuulin elämys- ja

Vesirakentamista Lapin sisävesillä
vuodesta 2003.
• veneväylien tarkistustyöt
• veneturvallisuuslaitteiden
kunnostukset
• satamien ja laitureiden huollot
• sukellustyöt
• moottorikelkkareittien kunnostus

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

LähiKauppias

kalatarinoita, sain tietää
että mm. Joulupukin pullopostia on seilannut Miekojärven rannoille. Paikallistarinat olivat erittäin mielenkiintoisia.
Järven
rauhallisuus
(tunne), ruskamaisema
(näkö), veden liplatus ja
lintujen laulu (kuulo) sekä
nuotioruokailu (maku)
loivat mahtavan moniaistillisen elämyskokemuksen.
Unohtamatta kuitenkaan,
että ammattikalastus on

täyttä työtä.
Opin tuntemaan kalan
anatomiaa ja eri kalalajeja,
kuten Napapiirin kuhan.
Kalan jalostaminen oikeanlaisesti ja oikea-aikaisesti on
tärkeä osa heidän arkityötään. Olen seurannut läheltä
kalajalostusprosessia aina
raaka-aineesta ruokapöytään. Merkittävää oli oppi
siitä, kuinka herkkä raakaaine kala on ja miten se
pitää huomioida kalastuksen ja kalanjalostuksen eri

vaiheissa. Opin myös tunnistamaan tavallisen ja tuorepikapakastuksen erot kalan
rakenteen säilyttämiseksi.
Vastuullinen toiminta on
heille tärkeää. Kaikki verkkoon jääneet kalat hyödynnetään, kalavesiä hoidetaan
ja kalastuksesta suoritetaan
omavalvontaa. Myös oma
työergonomia on huomioitu sekä kalustoa vaihdettu nykyaikaisemmaksi.
Seuraava yhteinen työmme
onkin ottaa askel kohti STF

| Sustainable Travel Finland
-kestävän kehityksen ohjelman sertifikaattia.
On ollut huikea matka
tutustua ammattikalastukseen ja sen eri osa-alueisiin.

Työn lisäksi koin työpaikkaetuna kauniin luonnon ja
täydellisen mielenrauhan.
Anne Härmä

restonomiopiskelija,
hotellivirkailija

Aurinkoista veneilykesää!
SUOMEN
SUOSITUIN
PIENVENE
SOUTU-PALTA KAMPANJAHINTA
495
€ 1995€

1890

Olemme mukana tukemassa
järvipelastustyötä

Tervetuloa tutustumaan laajaan Suvi-mallistoon ja tekemään
kaupat sopivasta venepaketista!
Meiltä myös edulliset rahoitusvaihtoehdot!

SUVI 50 Duo

Sis. airot

10750 €

2
M-1 i
HA oottor

Sis. köliraudan, väli-oven,
laminaattisarjan,
ei moottoria

A eräm lle!
p
ää
YAsäM
hkö pan p 9€)

0400 393 215

kau rvo 19
(a

KALA-PALTA R

4595€

Sis. köliraudan,
ei moottoria

SUVI 460

1680 €

Sis. airot,
ei moottoria

ohjauspulpetilla

Aavasaksan
Taksiasema
Puh. 01005134
24 h päivystys

www.aavasaksantaksiasema.fi

4350€

4835€

Sis. tuulilasin+tuuli-

lasin kaaren ja köliraudan,
ei moottoria

MERI-PALTA CC

10500 €
Sis. köliraudan,
ei moottoria

myynti: virpi.aavasaksantaksiasema@gmail.com

+3581005134

SUVI 4250 KAMPANJAHINTA

www.mawsonresources.com
Pellontie 131, 95700 Pello
Avoinna: ma-la 8–21, su 11–21

SUVI 420

KAMPANJAHINTA

1190 €

1335€

Sis. airot ja
reunalistan

Kunnantie 3, 95700 Pello
Avoinna: ma-pe 7–21, la 8–21, su 11–21
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
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Metsähallitus monessa roolissa Lapissa

Soiden ja vesistöjen
ennallistaminen keskiössä

Metsähallituksen terveisiä Miekojärveltä

Maaliskuun lopulla Metsähallituksen edustajat tapasivat lappilaisia päättäjiä
Rovaniemellä. Kaksi vuotta
jatkunut koronaepidemia ja
helmikuun lopulla käynnistynyt Ukrainan sota eivät
voi olla vaikuttamatta Metsähallituksen toimintaan,
näin arvio tuolloin Metsähallituksen pääjohtaja Juha
S. Niemelä.
Valtion metsistä kaadettavilla puilla ei pysty korvaamaan menetyksiä, joita
puun tuonnin loppuminen
Venäjältä Suomen metsäteollisuudelle aiheuttaa.
Jonkin verran Metsähallituksen hakkuita voidaan

Metsähallitus on viime vuosina kasvattanut ennallistettavien
soiden pinta-alaa. Kokonaisuudessaan Metsähallitus ennallisti viime vuonna 5.000-6.000 hehtaaria. Lapissa ennallistettavia soita oli noin 3.000 hehtaaria. Tänä vuonna pinta-ala
jää viime vuotista pienemmäksi. Aluejohtaja Samuli Myllymäki kertoo Metsähallituksen palkkaavan jokaiselle alueelle
päätoimisen ennallistamisasiantuntijan. Tämän henkilön
päätehtävä on vesistöjen, soiden ja lehtojen ennallistaminen.
Lähde: Metsähallitus

Viime vuonna kävijämäärät Pello-Ylitornio alueella
olivat kasvusuunnassa,
kuten koko Lapin alueella.
Tarkkoja kävijämääriä
emme osaa sanoa, koska
tuolla alueella ei ole kävijälaskureita. Mutta jotain
voimme arvioida toki polttopuun kulutuksen ja jätemäärien perusteella.
Vuoteen 2022 olemme
varautuneet täyttämällä liiterit ja tyhjentämällä vessat.
Polttopuita on viety suosituimmille paikoille hieman
enemmän kuin tavallisesti,
jotta ne riittäisivät koko
vuodeksi. Toki toivomme
yhä, että retkeilijät malttaisivat käyttää vain sen
verran puita kuin on välttämätöntä. Ja että omia tulipaikkoja ei tehtäisi, vaikka
virallisella tulipaikalla olisikin ruuhkaa.
Lisäksi muistutamme,
että ruohikko- tai metsäpalovaroituksen aikana
tulenteko on kielletty myös
useimmilla huolletuilla ja
merkityillä tulentekopaikoilla. Ruohikko- tai metsäpalovaroituksen aikana
tulenteko on sallittu vain
hormillisilla, katetuilla
tulentekopaikoilla sekä
autiotupien ja kämppien
tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen.
Raakonniemen laavun
palaminen oli ikävä tapaus.
Paikka on todella hieno
ja tasaa Orhiselänniemen käyttöpainetta. Tänä

silti kasvattaa, jos siihen
nähdään tarvetta. Niemelä
muistuttaa, että Metsähallitus noudattaa luonnonvarasuunnitelmaa, sertifiointia koskevia säädöksiä ja
metsälakia. Viime vuosina
puita on valtion metsissä
kuitenkin kaadettu selvästi
vähemmän kuin olisi kestävästi mahdollista.
– Jonkin verran hakkuita
voidaan kasvattaa, mutta
ei vajetta valtion puilla voi
täyttää. Tämä on selvä asia,
Niemelä sanoo.
Venäjältä tuotiin vuonna
2021 puuta yhdeksän miljoonaa kuutiometriä, joka
on noin kymmenen prosent-

tia metsäteollisuuden puun
kokonaiskulutuksesta. Tästä
hieman vajaa puolet on koivukuitupuuta ja pari miljoonaa kuutiometriä on energiahaketta. Viime vuosi oli
Metsähallitukselle sekä taloudellisesti että tuloksellisesti
hyvä. Puun kysyntä ja hinta
olivat korkealla ja kysynnän
uskotaan jatkuvan korkeana
myös tänä vuonna.

Tonttikauppa vilkasta
– Kansallispuistoissa
ennätys kävijämäärät
Myös tonttikauppa oli
korona-aikana vilkasta
Lapin tunturikeskuksissa
ja näkyi Metsähallituksen

Miekojärven saarista löytyy vesillä
liikkumista avustavia kummeleita.
Kummeleita ei voida käyttää
aluksen paikantamiseen suhteessa väylätilaan, vaan ne on tarkoitettu karkeaan paikannukseen ”saaren tarkkuudella” ja siten helpottamaan veneilijän
pysymistä oikealla reitillä. Kummeleita käytetään hyvän
näkyvyytensä vuoksi myös suuntamerkkeinä isoja selkiä
ylitettäessä. Veneväylille on kehitetty myös vesiliikennemerkin tapainen levyrakenteinen kummeli. Levykummelin yläosaltaan heijastava, jalkojen varaan nostettava tauluosa näkyy hyvin valoisana aikana. Tauluosa on suuren
heijastinpintansa ansiosta helposti löydettävissä myös
pimeän aikaan käsivalaisimella. Levykummelit varustetaan yleensä kirjaintunnuksella paikanmäärityksen varmistamiseksi; sama kirjaintunnus merkitään myös meri/
veneilykarttaan.
Lähde: Liikennevirasto, Veneväylien suunnitteluohje

tuloksessa. Korona-aika
nosti myös kansallispuistojen kävijämäärät ennätystasolle. Niemelä uskoo, että
kävijämäärät myös jäävät
korkeammalle tasolle kuin
ennen koronaa. Myös metsästys- ja kalastuslupia myytiin poikkeuksellisen paljon.
Poikkeus ajat nostaa metsähallituksen yhteiskunnallista merkitystä. Ihmiset
ovat löytäneet uudestaan
luonnon ja palanneet juurevien harrastusten, kuten
kalastuksen ja metsästyksen
pariin. Sen myötä meidän
merkitys on kasvanut, Niemelä summaa.
Lähde: Metsähallitus

Kommentti:
Miekojärvellä mökkien ja mökkitonttien kysyntä on
myös kasvussa. Valmiit kaava-alueella olevat kunnalistekniikalla varustetut tontit löytyvät Miekojärven länsirannalta Karhumaan kaava-alueelta, sieltä löytyy myös
Karhumaan venesatama. (J.S)

Tiesitkö?
Miekojärven Sirkkakosken
venesatamassa 35 vuotta palvellut puomilaituri korvattiin
elokuussa 2021 uudella. Lankojärven kylän aktiivitalkooporukka sen kävi kolmessa
päivässä Asko Seitajärven johdolla purkamassa. Laituri saa
nyt jatkoaikaa uudessa paikassa Lankojärvellä.
Lankojärvi–Matinlompolon
kylä on Vuoden lappilainen kylä
ja palkintojuhla järjestetään 2.
heinäkuuta.
Miekojärvi Uutiset onnittelee!

Ruohonleikkurit ja
robottiruohonleikkurit

Moottorija raivaussahat

vuonna palaneen laavun
paikalle rakennetaan nuotiokehä istuimilla. Tarkoitus
on, että kesällä 2023 rakentaisimme palaneen laavun
paikalle uuden katetun tulipaikan.

Orhinselän reittiä
parannetaan
Tänä vuonna Pello-Ylitornio alueella kestävöimme
Ka a r a n n e s ko s ke n t i e l t ä
Orhiselänniemeen johtavalla polulla märkiä ja
kuluneita polkuosuuksia
rakentamalla pitkospuita ja
linjaamalla reittiä hieman
lähemmän Miekojärven
rantaa. Lisäksi korjaamme
Jaipaljukan luontopolun
pitkokset. Nämä työt on
tarkoitus totuttaa loppukesästä elo-syyskuussa.
Mielenkiinnolla odotamme miten kuntien
vetämä kansallispuistohanke etenee.
Jarmo Asell

kenttäpäällikkö,
Metsähallitus
luontopalvelut
p. +358 (0)40 359 3376

Tiedote
Julkaistu: 19.10.2021
Metsähallituksen Luontopalvelujen ylläpitämä laavu
Miekojärven Raakonniemessä Ylitornion kunnassa
on palanut kokonaan. Tulipalon tarkasta ajankohdasta eikä syttymissyystä
ole varmuutta. Tulipalosta
ei ollut tehty hälytystä poliisille tai pelastuslaitokselle
eikä myöskään Veneseuran
järvipelastukselle.
Laavun yhteydessä oleva
vessa, liiteri ja tulipaikka
ilman penkkejä ovat käytettävissä.
Kuva Jarmo Asell.

Kylmätekniikka ja LVI
Asennus, korjaus ja huolto
Nibe lämpöpumppujen
valtuutettu huoltoliike

0400 397 662

juho.kauvosaari@lpkt.fi

Mönkijät

19

Tilausajot, ajoneuvohuollot

SA-Training

Hieronta- ja hyvinvointipalvelut

Klassinen hieronta
Ravinto- ja liikuntapalvelut
Yksilö- ryhmäliikuntaohjaus
Kuntotestaukset
Luennot
044 217 6000
www. sa-training.net
sonja.angeria@gmai.com

045 318 1701
040 565 5711

Mainostoimisto, tulostuspalvelu
Soili
Honkuri

040 589 5799

Poronlihatuotteiden erikoismyymälä
Juoksengissa,
Karpinniementie 1.
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

M-Market
LANKOJÄRVI

• Veikkaus
• Käteisnostot
• Pellon apteekin
palvelupiste
• Nestekaasut

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

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

SUOMEN KALASTUSPÄÄKAUPUNKI
www.travelpello.fi
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Tanja Joona
Metsähallituksen
hallitukseen
Valtioneuvosto
on
nimittänyt Metsähallitukselle uuden hallituksen seuraavalle
ko l m iv u o t i s k a u d e l l e
(1.4.2022–31.3.2025).
Lapista hallitukseen
nimitettiin Lapin yliopiston dosentti Tanja
Joona. Ylitornion Raanujärvellä asuva Joona
on yhteiskuntatieteiden
tohtori, Metsähallituksen alueellisen neuvottelukunnan jäsen ja
keskustan Peräpohjolan
piirin puheenjohtaja.

Tiesitkö?
Pellon peruskoulun 7-9
luokkailaiset ottavat haltuun kala-asiat tiistana
30.8.
Miekojärven kalasataman alueella opitaan teemapäivän aikana käsittelemään ja tunnistamaan
kaloja. Ongintarastilla
kalastetaan ja yhdellä
rastilla Miekojärven järvipelastajat esittelevät
pelastusvene Tiirapaasin
toimintaa ja kalustoa.
Teemapäivän yhteistyötahoina ovat Rovaniemen
ja Pellon yläkoulut (Pellossa yhteyshenkilönä on
rehtori Piia KilpeläinenTuoma), Lapin Vapaaajankalastajat (yhteyshenkilö Jorma Kaaretkoski),
Miekojärven veneseuran
järvipelastus ja Miekojärven kaupalliset kalastajat
(yhteyshenkilöinä Jukka
ja Päivi Sirkkala).

Miekojärvi
on
osa suurta

MIEKOJÄRVEN UUTISET

vahvemmin esille kävijätutkimuksista (Metsähallitus,
2022).
Luontomatkailu on yksi
Suomen merkittävimmistä
matkailun muodoista, jossa
uskotaan olevan potentiaalia. Luontomatkailun
vetovoima on puhtaassa
luonnossa ja hiljaisuudessa.
Vuonna 2019 matkanjärjestäjät valitsivat Suomen
maailman parhaaksi luontomatkakohteeksi, mikä ei
sinällään yllätä. Luontomatkailuun vaikuttavista
trendeistä merkittävimpiä
ovat hyvinvointimatkailun
kasvu, ekologisuus ja ilmastonmuutos, digitaalisuuden
mahdollisuudet luontomatkailussa sekä uusien
sukupolvien kasvu matkailupalveluiden käyttäjinä.
Lomalta halutaan luksusta,
mutta suorittamisen sijaan
keskitytään harmoniaan,
moniaistillisuuteen ja mielenrauhaan. Suomalainen
hyvinvointimatkailu on
luonnossa liikkumista,
saunomista, puhdasta lähiruokaa ja erilaisia luontaishoitoja. Matkailun hiilijalanjäljen pienentäminen
lähimatkailua suosimalla,
on osa vastuullisuustrendiä. Luontomatkailu on
kestävä valinta, koska se
jättää ympäristöön pienempiä jälkiä. Mutta, kysymys
kuuluukin, osaammeko
me Tornionjokilaaksossa
täysimääräisesti hyödyntää
luontomatkailun potentiaalin?
Tunnette varmaan sanon-

nan: ”Näe metsä puilta”. Se
saa pohtimaan pidämmekö
Tornionjokivartta vaaramaisemineen ja maisemaa
halkovaa Väylää itsestäänselvyytenä? Ovatko järvikylien isot kalaisat järvet,
hiekkarannat ja taukopaikat tylsiä paikkoja, joiden
ohi ajetaan matkalla ruokakauppaan? Voisiko joku
oikeasti olla kiinnostunut
Vietosen, Miekojärven tai
Raanujärven kauneudesta,
hiljaisuudesta ja saada siitä
kaipaamaansa mielenrauhaa työn vastapainoksi?
Järvikylien yhä vahvana
elävä poronhoitokulttuuri
on monelle etelän ihmiselle

eksoottinen elämys samoin
kuin kalastus, mutta ne
näkyvät hyvin vähän kuntien markkinoinnissa. On
syytä pohtia, toisiko Miekojärven kansallispuistohanke
– Napapiirin Helmi – muutoksen tähän lähestymistapaan ja voisiko luontomatkailua ja Pello-Ylitornion
poikkeuksellisia järvimaisemia korkeine vaaroineen
hyödyntää jo nykyisellään
laajemmin kuntien markkinoinnissa. Meillä ei ole
tuntureita, mutta meillä on
muuta Lapin mittakaavassa
ainutlaatuista. Rovaniemen lentokentän läheisyys,
hyvät kulkuyhteydet ja jo

www.tengelionjoenkalatalousalue.fi

olemassa olevat matkailuyritykset ovat valttikortteja;
ja hyvä kokonaisuus kauppaa itse itsensä.
Olisiko luontomatkailussa potentiaalia Tornionlaakson vetovoimatekijäksi, jolla joku saataisiin
tänne myös pysyvästi jäämään? Tulisiko Pello-Ylitorniota rakentaa jatkossa
vielä nykyistäkin enemmän
edellä kuvatun mukaisen
luontomatkailun varaan?
Olisiko tässä yhteistyön
aineksia?

Pieskänjupukka

Sompasen kalottivaara

on kalottivaara, jonka rantakerrostumat ovat
syntyneet mannerjäätikön reunan peräännyttyä Pellon alueelta viimeisen sulamisvaiheen
yhteydessä noin 10.100 vuotta sitten (Johansson ym. 2005), kun alue jäi Itämeren Ancylusjärveksi-nimetyn vaiheen peittoon. Ancylusjärven ylin ranta sijaitsee Pellon kaakkoisosassa noin 205 metriä nykyisen merenpinnan
yläpuolella (Saarnisto 1981). Pieskänvaaran
laelle (Pieskänjupukka 220 m mpy) muodostui Ancylusjärveen kuusi pienialaista saarta,
joiden graniittista kallioperää peitti huuhtoutumaton moreenikerros. Saaret sijaitsivat
laajan aina Saksan pohjoisosiin ulottuneen
ulapan pohjoisosassa alttiina kovien myrskyjen synnyttämän aallokon toiminnalle.
Pieskänjupukan itärinteellä on kaksiosainen lähes 40 metrin korkuinen jyrkänne, joka
yläosiltaan on paikoin lähes pystysuoraa kallioseinämää. Pieskänjupukan kaksiosaisen itäkoillisjyrkänteen ala- ja yläosaa erottaa leveä
varpuinen terassi. Jyrkänteen portaiden ja
korkeampien seinämien paistepinnoilla kasvaa
runsaimpana kaarrekarvetta. Muita luonnehtijalajeja ovat louhisammal, kalliokarstasammal, kyhmytorasammal sekä kartta- ja karvejäkälät. Koloissa viihtyy kallio-omenasammal.
Pieskänvaaralta ja erityisesti Pieskänjupukalta avautuu kaunis järvimaisema itään ja
kaakkoon Miekojärvelle. Miekojärven länsirannalla rannalla olevat Ylinen ja Alinen
Venäläisenhieta ovat Pieskänvaaran rinteiltä
huuhtoutuneita ja järveen kerrostuneita rantakerrostumia.
Lähde: ympäristö.fi

(223 m mpy) sijaitsee Miekojärven itärannalla
Miekojärven ja Vietosen välisessä vaaramaisemassa. Sompanen on valtakunnalisesti arvokas kallioalue. Sinne löydät helposti Kaarannes- Pessalompolo metsäautotieltä. Opasteet
ja päiväretkeksi soveltuva 5,2 km luontopolku
alkaa sieltä. Silokallioita luonnehtivat kanervakasvustot, kivitierasammalen sekä kangaskarhunsammalen muodostamat peitteet sekä
paljaammilla kohdilla karttajäkälät ja napajäkälät. Rinteillä on varsin runsaasti myös
katajaa. Moreenipohjaisella laella on järeää
mustikka-puolukkavaltaista tuoreen kankaan
männikköä, jossa suurimmat männyt ovat
jopa 60 cm halkaisijaltaan. Lakimännikössä
on sekapuuna kohtalaisesti kuusta sekä yksittäisiä isoja haapoja. Laella on myös mäntykeloja ja -maapuita. Rinnekalliot ja myös pohjoisrinteen yläosan rantakivikko ovat harvakseltaan männikköisiä. Sompasen lakialuetta ja
rinteitä kiertelee Metsähallituksen riistapolku
opastetauluineen. Luontopolulta löydät kodan
tulipaikkoineen sekä puuceen.

Orhinselänniemi – hiekkasärkkä
Suomen kauneimmaksi luonnonhiekkarannaksi valittu Orhinselänniemi on mahdollista
löytää ja valloittaa joko vesiteitse tai patikoiden. Luontopolun pää löytyy KaarannesPessalompolo metsäautotien varresta. Matkaa
tulee patikoiden 2,5 km. Vesiteitse matkaa
on n. 12 km Miekojärven molempiin venesatamiin Pessalompoloon tai Sirkkakoskelle.
Orhinselänniemestä löytyy useita tulipaikkoja,
kota, laavu ja puucee.
Orhinselkä. Kuva Iina Askonen

Tiesitkö?
Metsähallituksen ylläpitämiä reittejä ja retkikohteita
Miekojärven ympäristössä
• Eeron polku (1,6 km)
• Sompasen luontopolku (5 km)
• Jaipaljukan luontopolku (4 km)
• Pieskänjupukan näköalapolku (1,6 km)
• Vaarasaaren retkeilypolku (6 km)
• Sompasen riistapolku

Tanja Joona

Kunnanvaltuuston
puheenjohtaja
Ylitornio

• Miekojärvi-Vietonen patikkareitti (n. 23 km)

0400 296771
0500 480039




MARTAN KAHVILA

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

Rovaniementie 318
avoinna ti-su 12–20
Kotona leivottua,
pihalla grillikota,
vieressä uimaranta
Tervetuloa!

Puh. 0046 927 22050

5. Pidä luonto ja rannat puhtaana sekä ota roskat
mukaan
Lähde: luontoon.fi/retkietiketti

Nokipannukahvilla Mäntylauen tulistelupaikalla.

Rakennusmaalaustyöt ulko- ja
sisämaalaukset, tapetoinnit,
tasoitetyöt, ovien ja kalusteiden
ruiskumaalaukset, puulattioiden hionnat
ja lakkaukset, pienet remontit,
siivouspalvelut.

Maalausliike
Tmi Tapio Harju
p. 0400 732 107

Hautakivien lisänimikaiverrukset + alan työt

Alkkulanraitti 52, 95600 YLITORNIO
Puh. 016-571 021
Avoinna: Ma-Pe….. 9.00–17.00
La…… 10.00–15.00
www.ylitornionapteekki.fi

Retkietiketti käyttöön myös Miekojärven retkeilyalueella
1. Kunnioita luontoa ja vesistöä
2. Suosi rantautumiskohteita ja merkittyjä reittejä
3. Leiriydy vain sallituille paikoille: laavu- ja kotapaikat
4. Tee tulet vain sallituille paikoille





KALATALOUSALUETTA

KATSO
LISÄÄ

Retkikohteita Miekojärvellä

Luontomatkailu tornionlaakson vetovoimatekijäksi
Eletään parasta aikaa vuodesta; jäät ovat sulaneet järvestä, pienet hiirenkorvat
alkavat muodostua koivuihin ja nurmikin alkaa vihertää. Ulkona tulee vietettyä
enemmän ja enemmän
aikaa, päivän valoisuutta
riittää pitkälle iltaan, kohta
läpi vuorokauden. Tyyntä
järvenpintaa tulee katseltua olohuoneen ikkunasta
samalla, kun tekee töitä
pöydän ääressä, linnunpöntön uudet asukkaatkin
saavat huomionsa. Viikonloppuna on tarkoitus heittää verkot ja savustaa saalis.
Monelle meistä nämä edellä
kuvatut ovat asioita, joita
pidämme itsestäänselvyyksinä. Mutta maksaisitko
sinä näistä? Moni maksaisi
ja maksaakin mielellään.
Korona-aika osoitti, että
ihmisillä on tarve ”palata
juurilleen”, luontoon, ihastella maisemia ja samalla
liikkua ja saada elämyksiä.
Kansallispuistojen käyntimäärät ylittivät viime
vuonna ensi kertaa neljän
miljoonan rajan. Kansallispuistojen käyntimäärissä onkin noustu uudelle
tasolle, jolle ei näy alamäkeä. Kävijöiden rahankäytön vaikutus paikallistalouteen kasvoi käyntimääriä
voimakkaammin: kasvua
oli 21 prosenttia verrattuna
vuoteen 2020. Kansallispuistovierailun perinteiset
syyt – luontoelämykset ja
luonnon puhtaus, maisemat ja käynnin hyvinvointivaikutus – nousevat entistä
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Monipalvelu Lappilainen
• Talonmies
• Siivous- ja asiointipalvelu
• Jalkahoidot

Mari Vierelä

040 720 3480

www.monipalvelulappilainen.com

Julkinen kaupanvahvistaja
Harri Bitter
040 586 0519
Myös kauppakirjat, perukirjat,
sopimukset edullisesti.

RM Sähkö OY
040 725 9213

rmsahko@outlook.com
info@pekanvari.com

Tmi Tomi Rautio
040 720 2314

Matti ja Mika Rousu

MIEKOJÄRVEN UUTISET
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Original Lapland – mikäs soon?
Original Lapland on Tornion-Muonionjokivartta myötäilevä pienten matkailu-, luonnontuote- ja käsityöalan tekijöiden ketju. Se sai alkunsa muutama vuosi sitten Outokairan
kylämatkailun kehittämishankkeesta ja on nyt jalostunut
Väylänvarren kummankin puolen aktiivisten pienten yritysten yhteenliittymäksi.

Yhdistys ja hanke käsi kädessä
Jo alussa heräsi ajatus yhdistyksen perustamisesta ja ideasta
tuli sittemmin totta: syntyi Original Lapland ry, johon alkoi
kertyä jäsenistöä Väylänvarren yrityksistä matkailualalta ja
sen rinnakkaisalojen parista. Tänä päivänä jäsenyrityksiä on
reilu kolmekymmentä molemmin puolin väylää, Torniosta
Kilpisjärvelle.
– Original Lapland on itse yritysten tahdonilmaus siitä,
mihin suuntaan alueen matkailumarkkinointia tulisi kehittää, kertoo saman nimistä hanketta vetävä Iina Askonen.
– Sellaisena sillä on tukeva ja todellisiin asioihin nojaava
pohja tulevaisuutta ajatellen. Yhdessä on kehitetty suurin
harppauksin alueen matkailubrändiä, verkostoyhteistyötä
ja markkinointitoimenpiteitä.

Pienten tekijöiden brändi
– Ajatellaanpa aluetta matkailijan näkökulmasta: korona
ja muut mullistukset ovat muuttaneet matkailun motivaatiotekijöitä ja nyt etsitään pienempiä ja persoonallisempia,
aiemmin tuntemattomia kohteita – meidän jokaisen rakastamalta Tornionlaakson alueelta löytää tutkimattomia polkuja tähän tarpeeseen.
Yrittäjät ovat antaneet aikaansa kehitystyölle ja yhdessä
tekemällä on saatu aikaan oman näköinen, pienten tekijöiden brändi. Original Lapland on vierailijoille väylä meän
kätkettyjen helmien luo. Se on samalla laatuleima, joka
kertoo sydämellä tekemisestä ja alueen aidon hengen vaalimisesta.

Yhessä ko tehemä niin hyä siittä tullee!
Nettisivut on avattu osoitteessa originallapland.com.
Sivuilla esitellään koko laajan Väylänvarren käyntikohteita
ja jäsenyritysten palveluita. Pellon ja Ylitornion kunnat ovat

Tervetuloa
paikalliseen!

lähteneet pilotinomaisesti mukaan toiminnan tukemiseen.
Tavoite on saada mukaan lisää kuntia väylänvarresta, sekä
Suomesta että Ruotsista.
Yhdessä tekeminen on jatkossakin oleellista. Nettisivuilla
on tietoa jäsenyydestä: kaikki alueen pienet yrittäjät matkailu-, käsityö- ja luonnontuotealalta toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi mukaan. Solekko tulla!

Meän arvot
• Lähe meän völhjyyn, niin met poka näytämä sulle semmosta Lappia ja paikkoja, mistä sole ennen kuulukhaan!
• Solekko tulla - met kyllä piämä sinusta rohki hyän huolen!
Keitämä potut ja kahvit tietekki!
• Jo vain meän kans on täälä mellevä touhuta!
• Ko sie kerran hoksaat tämän Meän Lapin, niin siehän et
halvaa täältä ennää pois lähteä!

Original Lapland
- pienten matkailu-, käsityö- ja luonnontuote-alan tekijöiden ketju Suomen ja Ruotsin yhteisellä kulttuurialueella Tornion-Muonionjoen laaksossa
- alueen johtavien matkailuyritysten yhteinen tahdonilmaus siitä, mihin suuntaan alueen matkailumarkkinoinnin tulee kehittyä
- yhdistys perustettu 2019
- jäseniä reilu 30
- yhdistyksen pj. Tuija Kariniemi-Saukkoriipi,
tuija@lomavietonen.fi
- hankeen projektipäällikkö Iina Askonen,
iina.askonen@outokaira.fi
- www.originallapland.com.
Sivuilta löytyy tietoa jäseneksi liittymisestä.

Euroopan pohjoisimmasta kuhasta Miekojärvi tunnetaan
Kuha - Suomen arvokkain ja arvostetuin
Kuhan suosio kalansyöjien
keskuudessa tuntuu nousevan vuosi vuodelta. Vuonna
2020 (Luke) kuha nousi
Suomen sisävesissä tärkeimmäksi kalalajiksi saaliin arvon noustessa 6 milj.
euroon. Eritoten kuha alkaa
olla suosituin kala urheilukalastajien keskuudessa.
Vesistöissä joissa kuhakanta
on runsas, sillä on merkittävä osuus myös ammattieli kaupallisen kalastuksen
saalismäärissä.
Kuhakantoja on jo jonkin
verran tutkittu, lähinnä
Etelä-Suomen sisävesissä ja
rannikkoseudulla. Pohjoisen vesistöistä tutkimusten kautta tiedetään, että
pohjoisimmat luontaisesti
lisääntyvät kuhakannat
löytyvät Napapiiriltä Miekojärveltä ja Kemijärveltä.
Molemmissa on ollut alkuperäiset kannat, jotka ovat
saaneet kannan romahtamisen jälkeen rinnalleen tukiistutuksia. Kuhaa on myös
mm. Sodankylän Unarissa.
Miten Unari sai kuhansa,
sekin selviää tästä juttukokonaisuudesta.
Tutkijoiden näkemys on,
että kuha on meillä yhtenäinen laji ulkoisilta ominaisuuksiltaan ja elintavoiltaan.
Mutta
• Aiemmin ei ole hahmotettu, että eri vesistöjen kannoilla olisi eroja. Eroja voi
silti olla ja mahdollinen syy
voisi olla eri alkuperä, mutta
tästä ei ole tutkittua tietoa.
• Kuhan sisävesien levinneisyys viittaa sen leviämiseen Ancylus-järven
vaiheessa. Merialueella on
mahdollisuus myöhempäänkin saapumiseen.
• Eristyneet populaatiot ovat erilaistuneet ajan
myötä.
• Isoissa järvissä voi jopa
olla eri alueilla kutevia erillisiä populaatioita. Toisaalta

vaellukset estävät erilaistumista reittivesissä.
* Alkuperäisesti kuhakantaa on ollut 650 järvessä,
mutta nykyisin sitä esiintyy
jo 2.300 vesistössä.
Lähde: Luke,Ruuhijärvi,
M-L Koljonen, Pirkanmaan
kalatalouskeskus / Kuhaseminaari 2021
Napapiirillä sijaitseva Miekojärvi on äärirajoilla, jossa
kuha voi vielä luontaisesti
lisääntyä. Tunnettua on,
että ravinnon määrä ja
veden lämpötila ovat ratkaisevia kasvunopeudelle sekä
sille, että heinäkuussa kutevan kuhan poikaset ehtivät
vahvistua ennen pitkää talvijaksoa.
Valtakunnallisesti, ja paikallisestikin, nousee aika
ajoin kalastajien keskusteluun kannan vahvuus,
pohditaan ylikalastetaanko
kuhakantaa, tarvitaanko
kutukantojen suojelua,
mietitään alamitan nostoa
aina solmuvälirajoitusten
nostoon sekä tarvitaanko
tuki-istutuksia. Nyttemmin on asiantuntijoidenkin
näkemys muuttunut siihen
suuntaan, että kuhakannat
näyttäytyvät ylitiheinä ja
alikalastettuina.
Solmuvälin ja kuhan alamitan yhteensovittaminen
• 45 mm – 37 cm – saaliskoko noin 600 g (kuhan
alamitta 42 cm)
• 50 mm – 42 cm – saaliskoko noin 0,9 kg
• 55 mm – 45 cm – saaliskoko noin 1,2 kg
• 60 mm – 50 cm – saaliskoko noin 1,5 kg

Vapaa-ajan kalastajien
saaliit pienentyneet

Jukka Sirkkala ja
Miekojärven kuha.

Kuhaa lukuunottamatta
lähes kaikkien muiden kalakantojen saalismäärät ovat
Suomessa pienentyneet.
Syyksi arvioidaan pyydyskalastuksen merkittävää
vähentymistä ja innokkaiden verkottajien ikääntymistä. Tilalle on tulleet
jigikalastus ja vetouistelu,
joiden saalismäärät ovat
nousseet 10-kertaiseksi.

Kalaa pyydetään, jos
on toivetta saaliista –
Lyhyt historia kuhan
menestystarinaan
Luke, ja aiemmin RKTL,
on tehnyt tutkimusta vapaaajan ja ammattikalastuksen
kuhasaalismääristä vuosien
1953-2018 välisenä jaksona.
Tässä tutkimuksessa peilataan merkittävästi sitä, mitä
ilmasto ja ihmisen toiminta
yhdessä ja erikseen on vaikuttanut kantoihin.
Vuosina
1950-1960
Suomen kesät viilenivät ja
järvien kuhakannat romahtivat. Kuhan alamäki jatkui
1960-luvulta lähes 20 vuotta
ja osassa vesistöjä kuha
katosi lähes kokonaan. 1980
kuhakannoissa oli jo elpymisen merkkejä ja kuhanviljelyä kehitetään. Vuodesta
1988 alkaen kuhakantaa
palautetaan ja massaistutetaan moniin järviin. Vuodesta 2000 alkaen Suomen
järviin istutetaan kuhanpoikia 10 milj. kappaletta/
vuosi. Silti saalistaso pysyy
massaistutuksia edeltävänä.
Vuonna 2012 saalistaso

Kommentti:
Näillä yhdistelmillä verkkosaaliissa ei ole merkittäviä
määriä alamittaisia kuhia. Toisaalta Miekojärvessä on
kuhan vahvistumisen ohella ollut nähtävillä ahvenen
kannan vahvistuminen ja ahvenen keskikoko on suurentunut. Suurimmat huhtikuussa saadut pillkiahvenet
ovat olleet jopa 1,8 kg. Avovesikaudella 45 mm verkko
on mitä mainion fileahvenien pyyntiin. (J.S)

on 5-kertaistunut tämän
vuosituhannen suotuisissa
olosuhteissa tapahtuneen
luontaisen lisääntymisen
ja kuhajärvien kasvaneen
lukumäärän ansiosta. 2016
vapaa-ajan ja kaupallisten
kalastajien kokonaissaalis oli huipussaan, 4.3 milj.
kiloa.

Tavoitteena
luontaisesti lisääntyvä
kuhakanta
Miekojärvellä asiat ovat
kulkeneet kutakuinkin
valtakunnan
tapahtumien tahdissa. 1960-1970
kuhakannat olivat hyviä.
Jo edesmenneet kalastajat
muistelivat, että pitkässä
siimassakin oli melkein joka
koukussa kuha. Kuhakannat kuitenkin romahtivat
ja viimeiset kuhat saatiin

1970-luvun alkupuolella.
Asiassa viivyteltiin pitkään,
mutta lopulta tuloksellisten
ponnistelujen jälkeen saatiin Miekojärveen vuonna
1996 kuhakantojen ennallistamisistutukset käyntiin
Sirkan Osakaskunnan (ent.
kalastuskunta) ja Metsähallituksen toimesta.
Ensimmäisellä keralla istu-

tetiin kesänvanhoja poikasia
40.000 kpl. Kesänvanhoja
kuhanistutuksia jatkettiin
12 vuotta vuoteen 2015 asti.
Vuosina 2011-2016 tehtiin
istutuskuhille värimerkkaus
ja kalastajat pyysivät kuhaa
myös tutkimuksia varten.
Metsähallitus tutkitutti
kalat Lukella. Vuoden 2011
ensimmäisessä otoksessa
42% oli luonnon kantaa ja
52% istuskantaa. Seuraavassa tutkimuksessa vuonna
2015 87% Miekojärven
kuhakannasta oli luontaisesti lisääntynyttä ja istutuskantaa vain 13%. Tämä
antoi istutuksista vastanneille tiedon, että kuhakanta
oli onnistuneesti palautettu.
Mainittava on vielä, että
vuosina 2004-2006 Metsähallitus kielsi vesialuellaan
välisilmäkoot 31-59 somuvälillä.

Kommentti:
Luontaisten kuhajärvien istutukset pitäisi laittaa jäihin
käyttö- ja hoitosuunnitelmissa. Pidetään huolta alkuperäisten kuhakantojen geneettisestä perimästä. Kitketään
pois turha ravintokilpailu. Vesistö, ravinto ja kuhakannan tieheys määrittelevät kuhan kasvunopeuden, jossa
on valtavia eroja eri järvillä. Tehokkaasti kalastetuissa
kalakannoissa kasvunopeus on pysynyt hyvänä. Muistetaan kalastaa kuhaa monilla eri tavoilla.
Ismo Kolari

Pirkanmaan kalatalouskeskus / Kuhaseminaari 2021

KELLOT • KORUT • LAHJATAVARAT!

Kellojen korjauksia nykyaikaisista antiikkiin.

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.

Kelloseppä Maj-Lis Kvist

KELLO- JA LAHJAPALKINEN KY
Teollisuustie 9, 95600 YLITORNIO

Tavataan pian ja keskustellaan
sinun taloudestasi!
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Rakennusurakointi,
vahinkosaneeraukset
Puh. 040 520 9934
Ari-Pekka Mäkikyrö
Rakennusurakointi MaxBro Oy

Toritie 8, PELLO
p. 050 336 9576
kellojalahjapaikka@co.inet.fi

Lähin lehtesi
Tornionlaaksossa

Alkkulanraitti 48, Ylitornio
toimitus@tornionlaakso.net
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Kalavedet vaativat hoitoa ja kalastusta

Kuhalla ja istutuksilla värikäs historia Miekojärvellä
Metsästys ja kalastus
-lehti 1.3.1927:
...Kaaranäskoskelle on
pääsy verrattain vaikeata,
sillä ajotietä sinne ei ole
lähempänä kuin Ylitornion – Raanujärven – Sinetän uusi maantie, mutta
veneellä sinne pääsee kylläkin mukavasti joko Lohijärven kylästä Miekojärven
eteläpäässä olevista taloista
tai Raanujärven kylästä
pitkin Iso- ja Vähävietosta.
Kauniilla säällä on tällainen
paripenikulmainen venematka näillä suurilla, korkeitten vaarojen ympäröimillä, osaksi hiekka-, osaksi
kivikkorantaisilla erämään
järvillä todellinen nautinto,
varsinkin kun matkalla
varmaankin uistimella saa
joukon kauniita haukia ja
ahvenia, jopa kuhiakin. Jos
hyvin onnistuu, voi järvilohikin tarttua pyydykseen,
joskin viimemainittua kalalajia näistä järvistä sanotaan
saatavan vain harvoin.
Erikoisesti kiinnittää huomiota Tengeliönjoen vesistön
järvien runsas ja erinomainen kuhakanta, vaikkakin
tämä kalalaji täällä elää
levenemisalueensa pohjoisimmalla rajalla. Kuhia on
runsaasti Raanujärvessä,
Vietosissa ja Miekojärvessä,
ja sanotaan suurimpien joukossa olevan 10-kiloisiakin.
Mutta niinpä on näissä järvissä runsaasti myös kuhan
mieliruokaa, kuoretta eli

Kaiku 31.3.1916 Kalamiehen kirja-mainos.
norssia, kuten sitä siellä
nimitetään. Kuoretta asukkaat eivät ymmärrä käyttää
hyväksensä, vaikkakin he
sitä saavat paljonkin muikkunuotissaan, ja koska sikojakaan ei taloissa pidetä,
viskataan saadut kalat metsään tai jätetään rannalle,
kuten paikkakuntalaiset itse
kertovat. Kuhaa pyydetään
varsinkin pitkälläsiimalla ja
kalasyötillä, myös on viime
aikoina ruvettu niitä pyydystämään talvella verkoilla
jään alta.
Toinen mielenkiintoinen
kala tässä vesistössä on
lahna. Sekin elää täällä levenemisalueensa pohjoisimmalla rajalla. Ainakin Lohijärvessä ja Lamsijärvessä on
sitä runsaasti ja kasvaa se
melko suureksikin.
Muista Tengeliön vesistön kaloista mainittakoon
muikku, siika, made ja
säyne. Muikku, jota täällä
nimitetään ”silliksi”, on
siian ohella taloudellisesti
tärkeimpiä kaloja. Näitä
molempia kalalajeja pyydystetään melkein yksinomaan
nuotalla, joskin verkko-

Kalastustarvikemainos SuomenKalastuslehti1921.

pyyntikin paikoitellen on
saanut jalansijaa…

26.1.1933 Pohjolan
Sanomat:
Kuhaa olisi istutettava Torniolaakson sisäjärviin
Sen menestyminen useissa
isoissa järvissä varmaa Istutuksiin tarvittavaa kalaainesta on saatavissa
Rajatarkastaja A. Tornberg kertoo Pohjolan Sanomille
Torniolaakson kuntain
toimikunnan talvikokouksessa viime maanantaina
Ylitornion kansanopistossa alusti, kuten olemme
jo lyhyesti maininneetkin,
rajatarkastaja A. Tornberg keskustelukysymyksen
kalanviljelyksen edistämisestä Torniolaakson sisäjärvissä. Käännyimme tämän
johdosta eilen alustajan
puoleen ja pyysimme häntä
kertomaan vähän lähemmin
tästä Torniolaakson asukkaiden kannalta epäilemättä
ensiarvoisesta aloitteesta.
– Mainitsin, aloitti rajatarkastaja Tornberg, ensin
siika-, muikku- ja hauki-

istutuksista etelä-Suomen
järviin, kuten olette kertoneetkin. Edelleen mainitsin, että kuha olisi sellainen kala, jota täällä olisi
istutettava. Varmuudella
tiedetään nimittäin, että
monessa isossa järvessä
täällä pohjoisessa on edellytyksiä kuhaistutuksiin.
Kuhia on Miekojärvessä ja
siitä 2 km:n päässä on IsoAlposjärvi, jossa se varmasti
myös menestyy, eivätkä kaukana ole ylempi Alposjärvi
ja Ajankijärvikään. Näihin
voitaisiin istuttaa kuhaa,
joko viemällä suorastaan

pyydettyjä kuhia tai sitten
laskemalla järviin hedelmöitettyä mätiä. Näissä
istutuksissa on yleensä
päästy hyviin tuloksiin.
m.m. kuhankin istutuksessa hedelmöitettyä mätiä
käyttämällä aina 40%:n
tuloksiin. Edelleen viittasin
siihen, että tällaisena taloudellisesti ahtaana aikana
yleensä on syytä kiinnittää
huomio sellaisiin seikkoihin,
jotka edistävät paikallisen
asutuksen hyvinvointia ja
lisäävät sen tuotantomahdollisuuksia.
– Alustukseni yhteydessä

Suomen kalastuslehti 1.5.1931 kuhan istuksista.

lausuin toivomuksen, että
tässä otettaisiin huomioon
muutkin järvet, sillä varmasti täällä pohjoisessa on
paljon sellaisia järviä, joihin
istutuksia voidaan menestyksellä suorittaa. Otettakoon myös siellä, missä se
käy päinsä ja sille on edellytyksiä kuhan ohella myös
järvilohi, siika ja muikku
huomioon. Kuhaa on kyllä
muutamissa järvissä m.m.
Mieko-, Vieto- ja Raanujärvessä, jo olemassa. Nämä
ovat isoja järviä ja niistä voitaisiin kuhaa siirtää lähellä
oleviin järviin, joihin se ei
välillä olevien isojen koskien
vuoksi pääse omin voimin
nousemaan.

27.6.1956 Helsingin
Sanomat:
Miekojärven kuhaa Unariin
ja Norvajärveen
Lapin maatalousseuran
toimesta aloitetaan ensi
kuussa nieriäisen pyynti
Kilpisjärven vesistössä.
Tarkoituksena on istuttaa
kalat sellaisiin Lapin vesiin
joissa nieriäisillä on toimeentuloedellytyksiä. Myös
kuhaa ryhdytään pyytämään samassa tarkoituksessa Pellon Miekojärvestä.
Kuhaa istutetaan Rovaniemen Norvajärveen ja
Sodankylän Unariin. Syyskesällä toimeenpannaan
vielä ravunistutuksia useihin
Lapin vesiin. PSP
Vanhoja juttuja kokosi
Hannu Suominen

Kalatie avaa väylän Tornionjoelta Miekojärven latvavesille
Tornionlaakson Voima
Oy on yhdessä Ylitornion
ja Pellon kuntien kanssa
hakenut Pohjois-Suomen
aluehallintovirastolta (AVI)
lupaa rakentaa luonnomukainen kalatie Tengeliönjoen Portimonkoskeen.
Lupahakemusta on laadittu huolella ja varsinaiset
tekniset kalatiesuunnitelmat
on tehnyt kalateitä jo vuosien kokemuksella tehnyt
Maveplan Oy. Lupa on tarkoitus saada jo vuoden 2022
aikana, jolloin itse rakennustöitä päästäisiin aloittamaan keväällä 2023 ja kalatie olisi valmis jopa vuoden
2023 aikana. Tämä on kunnianhimoinen tavoite, mutta
kaikki suunnitelmat tähtäävät tähän.
Itse kalatie on hyvin
pitkälti luonnonmukainen kivi- ja sorapohjainen kalatie, jolla ohitetaan
Portimonkosken vesivoimalaitos käyttäen hyväksi
joen vanhaa uomaa. Teknisemmällä ratkaisulla ohitetaan yläpato sekä vanha
Haapakosken voimalaitos.
Vesivoimayhtiö on sitoutunut ohjaamaan kalatiehen
laskelmien mukaisen virtaaman lokakuun loppuun asti
ja tämän jälkeenkin kalatiehen ajetaan vettä ympäri
vuoden.
Varsinaisia tuloksia eli

luonnollista nousukalojen
määrää seurataan kalatiehen laitettavilla laskureilla,
jotka laskevat jokaisen
kalatien ohittavan kalan.
Milloin tuloksia on sitten
odotettavissa? Kyllä tässä
vuosia menee joka tapauksessa. Kymmenen vuoden
kuluttua olemme paljon
viisaampia. Taimen on
varmaankin pääkala, joka
tullee käyttämään kalatietä.
Vaellussiikaa sekä harjusta

odotetaan myös innolla.
Nousuväylää kalalla todella
on, sillä tämä kalatie avaa
lähes 1.000 km laajan nousualueen kaloille. Jokiyhtiön
tekemiin velvoiteistutuksiin
yläjuoksun järviin ja jokiin
ei tällä kalatiellä ole vaikutuksia ainakaan lähimpään
kymmeneen vuoteen, ne jatkuvat ennallaan.
Timo Virikko

toimitusjohtaja
TSL verkko Oy

Kommentti
Nouseeko Tornionjoen lohi, uhanalainen taimen ja vaellussiika Miekojärven latvavesille vanhoille, nyt ennallistetuille, virtavesikunnostetuille jokiosuuksille kutemaan,
on mielenkiintoinen kysymys. Nyt luvituksessa oleva
kalatiehanke on kuitenkin kunnianhimoinen tavoite
palauttaa vaelluskaloille niiden luonnollinen kierto.
Onnistuneita kalateitä on tehty mm. Yhdysvalloissa jo
viime vuosisadan alussa ja Suomessa niiden tekoa on
harjoiteltu vaihtelevalla menestyksellä.
Nyt huoli vaelluskalojen loppumisesta on herättänyt
valtiovallankin toimimaan. Portimokosken kalatiestä
halutaan saada tuloksia. Lupaa haetaan koskimaisten
luonnonmukaisten kalateiden rakentamiseen Haapakosken ja Portimojärven säännöstelypatojen ohi. Kalatiehankkeelle on haettu rahoitusta Triwa-Life -projektista ja tällöin kalatien toimivuutta seurataan seitsemän
vuoden ajan.Tällä aikajanalla kalatiehen voidaan tehdä
muutoksia niin, että kala saadaan varmasti nousemaan.
Kalatiehen tulee laskuri, mikä laskee kaikki kalat.
Tällä voidaan seurata kalojen vaellusta. Kaloja voidaan
lisäksi seurata saalisseurannalla ja kutupesien määrillä.
Luonnonvarakeskus on myös valjastettu projektiin. Se
seuraa ja raportoi kalatien rakentamista ja varmistaa sen
toimivuutta. (J.S)

Aurora Hatanpää, Ilkka Koskela, Hannu Alatalo ja Timo Virikko Portimokosken kalatietä
koskevassa infotilaisuudessa.

Kalatieinfo
Toukokuussa Erkin päivänä pidettiin Ylitornion
kunnantalolla Portimokosken kalatietä koskeva
infotilaisuus. Tilaisuuteen
oli kokoontunut 30 vaelluskala-asioista kiinnostunutta
naista ja miestä. Kalatiehanketta esittelivät Maveplanista suunnitelija Hannu
Alatalo, Tornionlaakson
sähkön tj. Timo Virikko,
Aurora Hatanpää Nousu

vaelluskala-ohjelmasta ja
Tengeliönjoen kalatalousalueen pj Ilkka Koskela.
Tilaisuudessa oli aistittavissa innostunut henki.
Ymmärrys hankkeen merkityksestä oli laajasti käsinkosketeltavaa. TornionMuonionjokiseuran
pj
Kalervo Aska muistutti, että
”Vaelluskala- ja kalatiestrategiaan on vaikutettu valtakunnallisesti. Onnistuessaan Tornionjoki-Tengeliön
vesistöalue tulee olemaan
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merkittävä kalastuskohde
Suomessa.” Nousu-hankkeen Aurora Hatanpään
mielestä koko EU:n mittakaavassakin Portimokosken
kalatie hanke on merkittävä
ja toimet tukevat tulevaisuutta ja ovat askel kalannousulle ja esteettömälle
merivaellukselle. Suunnitelmat ovat siis valmiina
ja Hatanpää uskoo vahvasti, että rahoitus on myös
tulossa. (J.S)

Tiesitkö?
Maa- ja metsätalousministeriön käynnistämä NOUSU-ohjelma parantaa vaelluskalojen elinolosuhteita ja pyrkii palauttamaan vaelluskalakantojen luontaista lisääntymistä Suomen virtavesissä. Ohjelma keskittyy erityisesti kalojen kulkumahdollisuuksien
parantamiseen, nousuesteiden poistoon tai muuttamiseen kalojen kululle soveltuviksi.
Lapissa NOUSU-ohjelmaa koordinoi Lapin Elyn kalatalousbiologi Aurora Hatanpää.

Kalatalouden kentällä menneet koronavuodet ovat
olleet vilkasta aikaa. Kriisi
ja sosiaaliset rajoitteet
saivat ihmiset suuntaamaan
luontoon. Luonnossa ihmiset ovat ainakin lupamyynnin perusteella kalastaneet.
Yleisenä suuntauksena voi
sanoa, että lupamyynti on
kohteesta riippuen vilkastunut huomattavasti. Erityisesti vapalupia on myyty
menneinä kahtena vuotena
huomattavasti enemmän
kuin aikaisemmin. Ennustan näistä merkeistä uusien
harrastajien hurahtaneen
kalastukseen ja jäävän ainakin osittain harrastajakuntaan. Se tuo jatkuvuutta
kalastukselle.
Tulevaisuuden kalavesien
eteen on tehty myös lujasti
töitä. Jotta kalastuksen
harrastajilla sekä ammattilaisilla olisi tulevaisuuden kalansaaliit turvattuja,
ovat kalatalousalueet olleet
aktiivisia ja laatineet alueidensa käyttö- ja hoitosuunnitelmat. Miekojärvi
kuuluu osana Tengeliönjoen
kalatalousalueen käyttö- ja
hoitosuunnitelmaa. Suunnitelma on jätetty esityksenä
kalatalousviranomaiselle,
joka lopulta käsittelyiden
jälkeen hyväksyy suunnitelmat. Hyväksymisvaihe
on vielä edessä ja osa-alueiden suunnitelmista tullee

palautumaan vielä alueiden
käsiteltäviksi. Suunnitelmat tähtäävät kalastuksen
tulevaisuuteen, joka on yhä
enemmän luontaisten kalakantojen ja kalastuksensäätelyn varassa. Kalastuslaki
ohjaa päätöstentekijöitä
vahvistamaan luontaisia
kalakantoja kalastuksen
turvaamiseksi.

Lappi on täynnä
kalastuksen
potentiaalia
Säätelyllä turvataan emokalojen säilyminen kalapopulaatioissa ja näin turvataan
seuraavat kalasukupolvet
kalastajien ja kalan käyttäjien iloksi, osin myös elinkeinoksi. Kalatalousalueet
ovat kalastuslain mukaisia
toimielimiä, joiden yksi
keskeisimmistä tehtävistä
on valmistella alueidensa
käyttö- ja hoitosuunnitelmat. Käyttö- ja hoitosuunnitelmien sisältö on määritelty kalastuslaissa, ja kaikkien vesialueiden omistajien
ja kalastusoikeuden haltijoiden on kalavesien käytössä
suunnitelmaa toteutettava.
Suunnitelmien laatimiseen
ovat osallistuneet vesialueiden omistajat kalatalousalueilta. Yleisimmin työtä
on vetänyt suunnitelmaan
palkattu kalatalousalan
ammattilainen. Tengeliönjoen kalatalousalueen

Tiesitkö?
1950-luvulla uittoyhdistys rakennutti Miekojärvelle ns.
tiktaalilinjan Sirkkakosken ja Pessalompolon välille.
Linja oli noin 20 km pitkä ja tiktaaleja oli noin 500 m
välein. Tiktaalit (riippapollarit) olivat uittopuomeja,
jotka oli ankkuroitu kettingeillä järven pohjaan. Tiktaalit poistettiin 1970-luvulla. Poistotyö toteutettiin
puutteellisesti siten, että osa tiktaaleista jäi järveen pystyyn ja ne haittaavat vieläkin kalastusta ja vesillä kulkemista. Tiktaalit haittaavat erityisesti nuottakalastusta ja
aiheuttavat vaaratilanteita vesiliikenteelle. Hämmästyttävää on, että 1950-luvulla painoilla ankkuroidut pollarit kelluvat yhä edelleen.
Vuonna 2017 tiktaalilinja viistokaikuluodattiin ja
esimerkiksi Letonkarin ja Orhinselän välisellä alueella
on vielä kaksi noin 7–8 m syvyydessä ja vain noin 1,30
metriä pinnasta kelluvaa pollaria. Veneväylillä olevat
tiktaalit on turvamerkitty ruskeilla, kelluvilla erikoisviitoilla ja tiktaaleille on merkitty GPS-pisteet. Varsinainen työ riippapollareiden poistamiseksi on edelleen
tekemättä.

Tiesitkö?
Ammattikalastajia kutsutaan nykyää Kaupallisiksi
kalastajiksi. Vain kaupalliset kalastajat saavat myydä
kalansaalista kauppoihin, ravintoloihin ja tukkuihin.
Miekojärveltä löytyy sekä I että II -ryhmän kaupallisia kalastajia. Kaupalliseksi kalastajaksi rekisteröidytään paikallisissa ELY-keskuksissa. Miekojärven satamista Sirkkakosken kalasatamahalli on laitoshyväsytty
kalankäsittylytila.

Tiesitkö?
Kalastuksen kiinnostus lisääntyy sisävesillä
Ammattimaisen eli kaupallisen kalastuksen suosio
on 16 % kasvussa sisävesillä. Vuonna 2020 sisävesillä
kalasti 353 päätoimista kalastajaa. Merialueella kaupallisten kalastajien määrä on sen sijaan ollut laskussa
ja viimeisen 20 vuoden aikana se on jopa puolittunut.
Lähde: MMM, Kalatalouden keskusliitto

käyttö- ja hoitosuunnitelma
on esitetty olevan voimassa
seuraavat kymmenen vuotta.

Triwa-Life turvaamaan
vesistönkunnostushankkeita
Kalastusväki on myös
herännyt kalaelinympäristöjen hoitoon. Kun aiemmin
kalavesiä hoidettiin pääasiassa istutuksin, kalojen
luontaisen elinkierron turvaamiseksi on alettu tekemään entistä voimakkaammin töitä kalataloudellisten
kunnostusten parissa. Länsikairaan on suunniteltu yksi
suurimmista vesistökunnostushankkeista, TRIWALife. Kirjainlyhenne tulee
sanoista The Torne River
International Watershed
-LIFE, eli Tornionjoen
kansainvälinen vesistöalue.
Vaikka Tornion- Muonionjoen vesistöalue tunnetaan
vaelluskalavesistönä, on silläkin alueella runsaasti tekemistä kalaelinympäristöjen
parantamiseksi. Hankkeen
suunnitteluvaiheessa tunnistettiin lukuisia toimenpiteitä, joilla tilaa voitaisiin

edelleen parantaa. Vaellusesteet, isommat ja pienemmät, ovat alueen ongelmana erityisesti sivuvesillä.
Niiden poistamiseen hanke
tarjoaa sekä resurssia tekemiseen että ammattitaitoiseen suunnitteluun. Lisäksi
alueelta on tunnistettu kunnostuksia vaativia jokien
ja purojen virta-alueita.
Hankkeessa valuma-alueita
kunnostamalla pystytään
parantamaan veden pidättymistä ja parantamaan veden
laatua, osin myös parantamaan riistaelinympäristöjä
esimerkiksi riekolle.
Suunnitelmiin kuuluu
muun muassa Tengeliönjoen
alimman osuuden ohitusuomaratkaisut Portimokosken
ja Haapakosken padoilla,
kilometreittäin jokikunnostuksia Tengeliönjoen
alueella sekä sivuvesillä,
valuma-alueiden vesiensuojelua ja vesien pidättävyyttä
parantavia valuma-aluekunnostuksia sekä satoja
pienempien vaellusesteiden poistoja tieverkostolta
koko Tornion-Muonionjoen
valuma-alueella. Hanke

Kommentti:
Tämä Triwa-Life hanke on ehkä lähihistorian merkittävin kalastukseen ja kalanelinympäristöjen parantamiseen suuntaava 20 milj. euron hankesuunnitelma. Päätöstä odotellaan keväällä kuin kesän tuloa. Pidetään
peukkuja. (J.S)

on osoitus rajat ylittävästä
yhteistyöstä ja siitä tosiasiasta, että ongelmat ja myös
niiden ratkaisuun tähtäävät
toimenpiteet ovat yhteisiä
rajan molemmin puolin.
Hankkeen Suomen puolen
selkärangan muodostavat
ELY-keskus, Metsäkeskus,
Luonnonvarakeskus, Oulun
Yliopisto ja Metsähallitus.
Ruotsin puolella vastaavat
toimijat ovat Lännstyrelsen,
Sveaskog, Havs och vattenmyndigheten sekä Luleån
tekninen yliopisto. Hank-

keen toteutuessa Tengeliönjoen kalatalous nousee
täysin uudelle tasolle, kun
merellisten vaelluskalojen
vaellusyhteydet avautuvat.
Siitä alkaa pitkäjänteinen
yhteistyö kalakantojen
kotiuttamiseksi jo kertaalleen menetetyille kutualueille.
Markku Vierelä,

erikoissuunnittelija
Kalastus ja
kalavedenhoito
Metsähallitus

Tiesitkö?
Miekojärveen laskevien jokien kalataloudellinen kunnostus toteutettiin Lapin ELY-keskuksen toimesta vuosina
2015 ja 2016. Virtavesikunnostustoimien erityisenä
tavoitteena on tuottaa taimenen lisääntymis- ja poikastuotantoalueita sekä varmistaa kaloille esteetön kulku
kunnostetuille virta-alueille. Kunnostettavilla jokialueilla on aikanaan suoritettu jokiuittoa.

Tiesitkö?
Portimokosken kalatiehanke otti isoja askeleita, kun
Tengeliöjoen säännöstelyn kehittämisraportti julkaistiin
vuonna 2017. Pello-Ylitornion kylien isäntien ja emäntien näkemykset ja kokemukset yhdistetiin asiantuntijoiden tietämykseen ja ne koottiin yhteenvedoksi ja
esiteltiin toimenpiteiksi. Kirjallisesta tuotoksesta vastasivat ELY:n Aapo Honka ja Maria Pikkupirtti. Nyt
23.4.2022 on jätetty Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle lupahakemus Portimokosken kalateiden rakentamisesta. Kiitokset kuuluvat laajasti henkilöille, jotka
ovat asiaan myötävaikuttaneet.

Miekojärven Sirkkakosken venesataman palvelutaso
parantui ja kalasataman hiilijalanjälki pienenee
Miekojärven
Sirkkakosken
venesatama sai uuden
laiturin
Syyskesästä 2021 asennettiin
Sirkkakosken venesatamaan
uusi, nykyaikainen kotimainen venelaituri, jonka
puomit on varustettu kävelytasolla. Valaistu ja sähköistetty laituri on kovasti
vapaa-ajan veneilijöiden
toivoma. Uudessa laiturissa
on paikkoja eri kokoisille
veneille.

Sirkkakosken
kalasataman ja
kalankäsittelyhallin
palvelut paranevat ja
hiilijalanjälki pienenee
Sataman investointeihin
liittyy myös purkauslaiturin
pintojen korjaus ja käsittely.
Sataman työturvallisuuteen
on myös panostettu, kun
laiturilla on nyt kunnolliset valot ja sähköt. Syksyn
asennuksiin kuului myös
aurinkopaneelit satamarakennuksen katolle. Tavoitteeksi asetettu energian
talteenotto toimii jo ja käytännössä kesällä 2022 Sirkkakosken kalasatamahallin
käyttövesi lämpiää aurinkovoimalla.
Kaupallisten kalastajien
käytöön saatiin satamaan
myös pientraktori, jonka
tarkoituksena on parantaa
kalastajien tytöturvallisuus-

Kalasatamarakennuksen katolle asennettiin aurinkopaneelit.
asioita mm. kalacoolereiden
nostojen ja pyydyksien siirtojen osalta.
Investoinnit teki mahdolliseksi Euroopan meri- ja
kalatalousrahasto yhdessä
Pellon kunnan kanssa.
Kesällä 2022 on tulossa
vielä sataman yhteyteen
pakastekontti, joka helpottaa kaupallisten kalastajien
varastointi- ja logistikkasuunnittelua ja on vastaus
tämän päivän elintarvikkeiden kylmäsäilytysmääräyksiin.

Infolaatikko:
Kuntien tekniset toimistot palvelevat
mökkiläinen, rakentaja, kalasatamat,
venepaikat
Pellon kunta
Esa Kassinen, tekninen johtaja
p. 040 634 1900
Pekka Tuomas, rakennusmestari-rakennustarkastaja
p. 040 721 9496
Asko Seitajärvi, rakennusmestari-rakennustarkastaja
p. 040 626 5891
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@pello.fi

Ylitornion kunta
Jaako Jarmo, tekninen johtaja
p. 040 584 4046
Kari Hallikainen, rakennusmestari
p. 0400 408 317
Katariina Pirttimaa, toimistosihteeri
p. 0400 220 340
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ylitornio.fi

MIEKOJÄRVEN UUTISET

26

MIEKOJÄRVEN UUTISET

Koijusaaren mysteeri

MAINOS

Kiinnostaako sinua opiskella erä- ja luonto-oppaaksi tai kalastusoppaaksi?
Ammattiopisto Lappia järjestää

Pellossa Luontoalan ammattitutkinnon,
erä- ja luonto-opaskoulutuksen sekä Kalatalouden ammattitutkinnon, kalastusopaskoulutuksen. Haku monimuotoisiin
koulutuksiin on parhaillaan menossa.

Luontoalan ammattitutkinto,
Erä- ja luonto-opastamisen
osaamisala

Erä- ja luonto-opaskoulutuksen

vastuukouluttaja Satu-Maarit Seppänen kertoo, että viime talvi oli erilainen
verrattuna muihin kausiin. Matkailun
avautuessa ja talvisesongin alkaessa työssäoppimis- ja työpaikkoja oli
enemmän kuin aiemmin. Osaavaa
henkilökuntaa kaipaili moni yrittäjä.
Alalla työskentelee paljon kokemusta omaavia oppaita, jotka haluavat
syventää omaa osaamistaan ja saada
lisää tietoa turvallisen ohjelmapalvelun
järjestämiseen.

Paikka: Pello
Hakuaika: 28.6.2022
Aloitus: 12.9.2022
Pellon Valkeajärvellä toteutetaan koulutuksissa ryhmämelonnan ohjausta. Kuva/Pellon Kehitys Oy

Koulutuksen keskiössä on opastyö ja opastyön ammattilaiseksi kasvaminen tai
ammatissa kehittyminen. Myös välttämättömät korttikoulutukset, kuten EA1-EA2,
Vuokraveneen kuljettajantutkinto, Matkailun turvallisuuspassi, Hygieniapassi sekä
Alkopassi kuuluvat koulutussisältöön. Kouluttajina toimii joukko asiantuntijakouluttajia sekä alalla jo toimivia yrittäjiä, yhtenä mainittakoon Miekojärvellä toimiva
kalastaja Jouko Sirkkala.

kouluttaja Satu-Maarit Seppänen,
040 546 8548,
satu-maarit.seppanen@lappia.fi
toimipaikkapäällikkö Simo Sova,
050 571 5207, simo.sova@lappia.fi

Opiskelet Pellossa liikunta- ja vapaa-aikakeskus Ritavalkeassa

Kalatalouden ammattitutkinto,

vetoaa vastuukouluttaja Ilkka Mäen
mukaan jo alalla toimiviin ohjelmapalveluyrittäjiin, jotka hakevat toimintaan
ympärivuotisuutta. Myös kalastusharrastuksen innostamia hakijoita koulutukseen virtaa pohjoisen lisäksi eri
puolilta Suomea.

Oppimisympäristönä Pellon Ritavalkea soveltuu erinomaisesti opaskoulutusten
järjestämiseen. Muun muassa hiihtoladut, laskettelurinne ja pyöräilyreitit lähtevät
suoraan luokan edestä pihalta. Mahdollisuus avantouintiin ja pilkkikalastukseen
löytyy viereisestä Valkeajärvestä. Latu- ja läskipyöräilyverkostoa on kehitetty paljon
viime vuosien aikana.

Paikka: Muonio/Pello
Hakuaika: Jatkuva haku
Aloitus: 29.8.2022

Kalastusoppaan koulutuksessa perehdytään vesi- ja kalabiologian sekä
vesistönhoidon lisäksi kalastuksen eri
muotoihin eri vuodenaikoina ja erilaisissa olosuhteissa, joilla, järvillä ja
arktisissa tunturi-olosuhteissa.

Ammattiopisto Lappian monimuotokoulutukset koostuvat lähi- ja etäpäivien,
itsenäisen opiskelun, ohjauksen ja työssäoppimisen jaksoista. Vuorovaikutus ja
ryhmäytymisen merkitys, kokemusten vaihtaminen ja yhdessä kokeminen, yhdessä
uuden opiskelu, tuo koko luokalle vahvuuksia ja mahdollisuuden nähdä erilaisia, uusia tapoja toimia. Monimuotona opiskeleminen soveltuu erinomaisesti työn ohella
keinoksi kartuttaa omaa ammattitaitoa.

Kalastusopaskoulutus puolestaan

Mitä on monimuotokoulutus?

• 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

lämpöpumpuille

Internet

Kotimaiset
Jäspi-tuotteet
valmistaa Kaukora Oy

Ylitornio puh. 016-571 582 Merja • Palvelemme ma-pe klo 10–16
Juhani 0400 696 248 • Vesa 0400 896 186

AUTOHUOLTO henkilö- ja pakettiautoille
nykyaikaisilla laitteilla

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

toimipaikkapäällikkö Simo Sova,
050 571 5207, simo.sova@lappia.fi

Tiesitkö?

Lue lisää ja hae mukaan!

Suomi on vienyt noin puolet kalatalouden viennistä
Venäjälle, Valko-Venäjälle ja Ukrainaan. Vuonna
2021 viennin arvo oli 50 milj. euroa. Vienti oli kalaa,
kalanrehua ja kalanpoikasia.

www.lappia.fi/koulutushaku

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

Soita ja sovi
tapaaminen,
me
tarjoamme
kahvit.

Hyödynnä
kotitalousvähennys tai
energia-avustus

Maalämmön asiantuntija palveluksessasi:

Heinäkuussa 28.-31. järjestetään
Metsästysammunnan SM-kisat totutusti Pessalompolon ampumaurheilukeskuksessa.
Kisaisäntänä toimii Jupon Erä.

Kauniiden kesäpäivien yksi miekojärveläinen harrastus on patikoida, ”huiputtaa”, Miekojärven saaria kulkemalla ne rantaviivaa myöten ympäri.
Samalla liikutaan Järviluuta -tempauksen teemalla eli kerätään roskat
rannoilta.

kouluttaja Ilkka Mäki,
050 596 8303, ilkka.maki@lappia.fi

KYSY TARJOUS!

Etäohjaus

muikkuja oli tullut rantaveteen kallioille
kuolemaan. Muikkuparvia oli Otun
näkemän mukaan ollut lauttoina. Liekkö
syynä se, että Koijusaari on Miekojärven
syvimmän, lähes 30 metrin Kuusisaaren
haudan laidalla ja kuumina kesäpäivinä
nuo kalliot varmasti lämpenevät.

Pessalompolossa jyrähtää tervetuloa Miekojärvelle

Kalastusopas

Jämä Star Inverter maalämpöpumppu
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.

Koijusaaresta, jota myös kuulee Koivusaareksi sanottavan, löytyy yksi Miekojärven kummeleista. Vuonna 2015 nopeasti nousseet tulvavedet irroittivat jäät
rannoilta ja voimakkaat pohjoismyrskyt
kokosivat vahvat jäätelit rannoille melkoisiksi jäävuoriksi. Ne särkivät Miekojärvellä useita kummeleita. Tuolloin myös
Koijusaaren vuonna 1993 rakennettu
kummeli jouduttiin rakentamaan käytännössä uudelleen.
Koijusaaren erikoisuus lienee sen upeat
rantakalliot pohjois-itärannalla. Kesäveden aikaan heinä-elokuussa nuo pitkät
kallioalueet tulevat esiin ja ovat vesillä
liikkuvien ihasteltavissa. Vanhat puut
reunustavat laakakallioita.
Yksi Koijusaareen liittyvistä legendoista on edesmenneen kalastaja Ottu
Juuson kertomus. Hän oli nähnyt, kun
paljon isoja ja hänen mielestään vanhoja
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Palvelemme paikallisesti
Tornionjokilaaksossa
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
Pellon toimisto palvelee ti 10-15
• Hannele Heikkilä p. 045 651 5199
• Jani Hiltunen p. 040 073 2229
Ylitornion toimisto palvelee ke 10-15.30
• Jaakko Kallio p. 044 060 3050

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

sekä muina aikoina ajanvarauksella.

MIEKOJÄRVEN UUTISET
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Sirkkakosken tauottomat

JUHANNUSTANSSIT

Majoitu mukavasti: majatalohuoneet,
mökit, asuntovaunu- ja telttapaikat
Kesäravintolasta lounasta sekä
kahvilasta suolaista ja makeaa
Rantasauna ja savusauna
Jokilautta- ja kalastusretket
Vene- ja kalastusvälinevuokraus
Kalastusopastus- ja soutupalvelut
sekä kalastusluvat

kosken rannalla
katetulla lavalla
24.6. klo 21.00-02.00.

Jukka Koivumaa &
Palava.

Virpi Piippo ja
Vetonaula
15 € lippu
Vain käteismaksu!
Koskenranta baari (b-oikeudet)

LappeanLohi
+358 400 397 484
info@kylmamaa.fi
Lappeantie 251
95900 Kolari
Online-varaukset:
www.kylmamaa.fi

HOX! 6.8. lyhtytanssit.
on
Jokainen ostos

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

MIEKOJÄRVI
66°35′35″N, 24°22′55″E

Niurontie 7, 95600 YLITORNIO
Pellontie 23, 95700 PELLO

Tarkista aukiolot: arina.fi

