Mua kutsuu Lappi vain...

Kansikuva Iina Askonen

Löydät meidät –
www.miekojarvi.fi

2
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Miekojärven uutiset
•

•

•

•

Energiakriisit ja talouden jatkuva kasvu viitoitti
tietä tehokkuudelle. Nyt
pöllit ja tukit tekee motot ja
tehtaille ne kulkevat entistä
suuremmilla superrekoilla.
Uiton perkaamia jokien
koskiosuuksia aletaan
ennallistamaan taimenten
kutupaikoiksi. Samoilla

jokirannoilla, joilla souvarit liikkuivat, vaeltavat nyt
perhokalastajat ja melonnanharrastajat. Valmistuvat ydinvoimalat ja muut
isot sähkölaitokset tekevät
jatkosssa tarpeettomaksi
myös pienet vesivoimalaitokset. Nyt on relevanttia
puhua, että 60-70 vuoden
tauko merivaelluksessa
voisi loppua ja vaellussiiat,
taimenet ja jopa merilohetkin pääsisivät jokivarsille
entisöidyille kutupaikoille.
Isiemme tarve elättää perheensä, sai heidät patoamaan ja tuhoamaa omat
kalatuspaikkansa kun
tilin lisäksi oli luvassa että
kylään saadaan sähköt.
Kaikki tuntui oikeutelulta,
jopa mahdollisuudelta.
Töiden vähentyessä
metsistämme ja jokivarsien hiljentyminen sai seuraavien sukupolvien väen
miettimään kotiseutuamme uusin silmin. Enää
ei 1980-luvulla onnistunutkaan patojen rakentami-

Veneseura täytti
toukokuussa 29 vuotta
ja avasi facebook- ja
kotisivut
Tarjoamme tämän kunniaksi Veneseuran väelle ja Miekojärven ystäville täysin uudistuneet kotisivut. Tutussa osoitteessa: miekojarvi.fi. Käykää tutustumassa - olkaa hyvä!
Tämän lisäksi Veneseura on avannut toivotut fb-sivut
nopean ja ajankohtaisen viestinnän avuksi. Sivut on tarkoitettu jokaiselle Miekojärvellä vierailevalle tai Miekojärvestä kiinnostuneelle. Rantapallo on nyt teillä, voitte jakaa
sinne kuvia ja tunnelmia Miekojärveltä. Fb-sivut löytyvät
osoitteesta facebook.com/miekojarvenveneseura. Eli viesti
kuuluu: käykää tykkäämässä Veneseuran fb-sivuista.
Molemmat sivut löytyvät helposti myös googlettamalla
Miekojärvi.fi.

Osallistu kuvakilpailuun
Veneseura järjestää fb-sivuillaan kesän aikana KAUNEIN
KUVA MIEKOJÄRVELTÄ -kuvakilpailun. Parhaat palkitaan ja julkaistaan seuran 30-vuotisjuhlanumerossa!
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Kuva Travel Pello.
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nen. Ja näin paikkalisten
ihmisten voima oli vesivoimaakin suurempi. Miekojärvi säilyi luonnontilassa,
kiitos.
Tarvittiin jälleen, 40
vuoden jälkeen, uusi sukupolvi, joka ryhtyy yhteistuumin pohtimaan mitä
voisi tarkoittaa, jos nyt
uhanalaiseksi luokiteltu
meri(järvi)taimen, vaellussiika ja jopa merilohi
nousisi Tengeliönjokeen ja
Miekojärven yläpuolisiin
kunnostetuihin virtavesiin
kutemaan. Olisiko Portimokosken voimalaitoksen
kalatie tulevaisuuden mahdollisuus, toisiko se kenties
kalastusmatkailijat jokivarteen ja Miekojärvelle.
Uskokaa tai älkää maailma
muuttuu. Nyt puuhataan
hiilinieluja, nyt pohditaan
luonnonmerkitystä ja ekomatkailua sekä mikä oli
meidän paras ilmastotekomme.
Esi-isiemme ja vanhempiemme oppi on, että jokai-

nen sukupolvi asettaa elämiselleen oman tavoitteen
ja sen ymmärryksen. Siksi
yhä paremmin ymmärrämme maapallon yhteiset
ongelmat ja toisaalta yhä
paremmin ymmärrämme
oman kotiseutumme ainutkertaisuuden - puhtaan
luonnon. Meillä LänsiLapissa on tutkitusti
Euroopan puhtain ilma ja
puhtaat juomakelpoiset
vedet.
Pikkuhiljaa ihan huomaamatta, ainakin meistä
luonnon kanssa eläjistä
ja toimijoista, on tulossa
kestävän kehityksen puolestapuhujia, sanansaattajia ja jopa edelläkävijöitä.
Toisaalta elämänmuotoa
hiukan fiilaamalla teemme
oikeita ekotekoja, sinä ja
minä. Veneilijät ja kalastajat, se ei kuitenkaan
edellytä meitä vesilläkään
palaamaan soutuveneaikaan, mutta voimme miettiä energiataloudellisempia
ja järkevämpiä ratkaisuja.

Siis luontoa säästävämpiä ratkaisuja niin vesillä
kuin retkeillessämme
täällä kuvankauniilla
Napapiirin Miekojärvellä.

Kommodori
Jukka Sirkkala

Kaunista ja turvallista
veneneilykesää! Ja muistahan laittaa liivit päälle
veneessä ja rannalla!

Nousuväylä kalatien esiselvitykselle
Lapin Ely-keskuksen rahoitus
Pellon ja Ylitornion kunnat
saivat iloisen uutisen toukokuussa, kun jo kahdeksan
vuotta vireillä ollut Tengeliön säännöstelyn haittaselvitystyö ja 2017 valmistunut
toimenpideraportti saavat
jatkoa.
Pitkä tie on kuljettu siitä,
kun 1950-luvulla tehtyjen
voimalaitoksien haittaselvitykset saatiin vihdoin kirjoin ja kansiin. Selvityksien
tekijät Aapo Honka ja Maria
Pikkupirtti tekivät kylien
kierrokset vuonna 2012 ja
raportti valmistui siis 2017.
Raportin toimenpidesuositukset ovat selkeät: 1.
Vaelluskalakantojen palauttaminen, 2. Säännöstelykäytännöt, 3. Säännöstellyt
järvet, 4. Lohijärvet ja Miekojärvi, 5. Hyydepatotulvien
ehkäiseminen, 6. Tiedotus ja

viestintä, 7. Muut kehittämisehdotukset.
Ylitornion kunnanjohtaja
Tapani Melaluodon johdolla
on otettu nyt selkeitä askeleita raportin ykköskohdan
osalta. Tämä tarkoittaa, että
Pellon ja Ylitornion kunnat,
Ely-keskus sekä Tornionlaakson Voima ovat yhteistuumin neuvotelleet, hakeneet ja nyt saaneet rahoituksen Kalatie-hankkeen suunnitteluun. Lapin Ely-keskus
rahoittaa esiselvityksen
90% tuella. Esiselvityksen
tekee oululainen maa- ja
vesirakennusalan insinööritoimisto Maveplan. Kokonaiskustannus esiselvityksen
osalta on 21 300 euroa, josta
Ylitornion ja Pellon kunnat
sekä Tornionlaakson Voima
kustantavat 10 % omarahoitusosuuden, kertoo työryh-

män aktiivinen jäsen Ilkka
Koskela. Koskela kertoo, että
nyt saatu päätös tarkoittaa,
että esiselvitystyö laitetaan
vauhdilla käyntiin, selvitetään kalatien rakenne, kalabiologiset vaikutukset sekä
selvitetään hankkeen hyödyt
ja haitat. Tavoitteena on, että
tehdyn selvityksen pohjalta
voidaan lähteä hakemaan
EU-rahoitusta varsinaiseen
työhön. Esiselvitystyön loppuraportti luovutetaan toimijoille 30.11.2019.
”Lapin Ely-keskus siis
suosittelee kalatien yleissuunnittelun aloitusta Portimojärven säännöstelypadon
ja Haapakosken vanhan
voimalaitospadon yhteyteen. Lapin Ely-keskuksen
näkemyksen mukaan em.
kohteille tulisi ensisijaisesti
tutkia luonnonmukaisen
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Meri- ja Järvipelastajilla ennätyskiireinen
kesä 2018 – vapaaehtoiset pelastivat vesillä
46 henkeä!

kalatien rakentamisen edellytyksiä.
Hanke on vuonna 2012
hyväksytyn valtakunnallisen
kalatiestrategian mukainen
ja siinä todetaan että kalatiehankkeita arvioitaessa biologiset kriteerit painottuvat
tilanteessa, jossa pyritään
palauttamaan kalalajin ja
muun vesieliöstön luonnollinen lisääntymiskierto.”
Lähde: Tengeliön säännöstelyn kehittäminen, yhteenveto ja toimenpidesuositukset, Honka, Pikkupirtti.
Pitkän tien pää ei ole vielä
läheskään näkyvillä. Mutta
toiveita on asetettu, että
tulevaisuudessa uhanalainen
meritaimen ja vaellusiika, ja
miksi ei jopa lohi, pääsisivät
Miekojärven latvavesille jo
ennallistettuihin kutukoskiin
lisääntymään.

Tiestikö...

Tämän lehden löydät digiversiona kotisivuilta
www.miekojarvi.fi
Sieltä löytyvät myös aiemmin
ilmestyneet lehdet

•

Kommodorin puheenvuoro

Uhkia ja Mahdollisuuksia
Miekojärvi ja koko Tengeliönjoen vesistö kalakantoineen, joet ja kylien ihmiset ovat historiansa aikana
kokeneet monenmoista.
On maksettu kalakenttäoikeuksista veroa kruunulle.
Oli aika jolloin Suomen ja
Lapinkin vaurastuminen
tuntui olevan kiinni metsien hakkuista, tarvittiin
työtä ja miehet pokasahojen varsiin. Perattiin joet
uittoväylyksi ja osa niistä
teljettiin tuottamaan vesivoimaa. Kaikki tuo aikanaan oli paikallisille isoille
perheille ja maaseutuväestölle tärkeää. Näin vakuuteltiin tulevaisuudenkin
kannalta.

•

Toukokuun lopulla oli itäpohjoinen tuuli saanut suurkuhat liikkeelle. Pilvipoutainen sää toi kesän aloitusreisulla kalakavereille komean
saaliin:
1. Arto Ylisirkka 4,5 kg
77 cm
2. Harri Laukkanen 4,16
kg 73 cm
2. Hannu ”hallitseva kalakuningas” Laukkanen 2 kg
saaliskala

Meripelastusseuran vapaaehtoiset miehistöt pelastivat
vesillämme viime vuonna
46 ihmistä todennäköiseltä
menehtymiseltä. Pelastusja avunantotehtäviä suoritettiin yhteensä 1948. Tehtävien määrä kasvoi lähes
viidelläsadalla edellisestä
vuodesta.
Vapaaehtoiset meripelastajat hälytettiin viime
vuonna kiireelliseen pelastustehtävään 117 kertaa.
Etsintöjä suoritettiin 60 sekä
ensivaste- ja ensiaputehtäviä
62. Pääosa tehtävistä oli eriasteisista avunantotehtäviä,
joista Trossi-jäsenpalvelun
piiriin kuului 405. Yhteensä
vapaaehtoisilta sai apua
3776 ihmistä ja 1639 alusta.
Lisäksi meri- ja järvipelastusyhdistykset panostivat
veneilyturvallisuuden parantamiseen hoitaen 450 turvavene-, valistus- ja esittelytehtävää ympäri maata.
Avun tarpeessa vesillä on
useimmiten alle 15-metrinen moottorivoimalla kulkeva huvivene. Näin myös
viime vuonna. Useimmissa
tapauksissa veneilijä joutui
pulaan teknisen vian tai
aluksen huollon laiminlyönnin vuoksi (918 tapahtumaa). 372 tapauksessa syynä

oli merimiestaidollinen
virhe, virhearviointi tai suoranainen huolimattomuus.
Meripelastusseuran vilkkaimmat toiminta-alueet
olivat Suomenlahti ja Päijänteen ja Kokemäenjoen
vesistö, joilla suoritettiin
yhteenlaskettuna yli puolet
kaikista tehtävistä. Vuoksen
alueella tehtäviä kertyi 22
% ja Saaristomerellä 17 %

kokonaismäärästä. Pohjanlahden ja Pohjois-Suomen
alueiden yhteenlaskettu
osuus oli 9 %. Yksittäisistä
paikallisyhdistyksistä eniten
suoritteita oli Tampereen ja
Valkeakosken seudulla toimivalla Pirkanmaalla (134).
Meripelastusseuran yksiköt hoitavat noin kolmanneksen kaikista rannikkomme meripelastustehtä-
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vistä ja sisävesillä osuus on
vielä suurempi. Pelastusalusten ympärivuorokautinen päivystys avovesikaudella ylläpidetään kokonaan
palkatta tehtävällä vapaaehtoistyöllä. Päivystyskausi
2019 alkaa toukokuun
alussa. Miekojärvellä Pelastusvene Tiirapaasi aloittaa
noin kuukautta myöhemmin.

mökki tai tontti
Miekojärven rannalta.

Reijo 0400 694 090

S-MARKETISSA ON JOKA PÄIVÄ EDULLISTA!

Pitkät aukioloajat:
ma-la 8-21, su 11-21
789
1 2345 6
4318 700
4318

ME IKÄ LÄ

OS UU SKA

IJA
IN EN MA

08 23 123 456
UP PA AR INA

Ylitornio

puh. 044 788 4984

Turva-asiaa mökkiläisille
Lapin Pelastuslaitoksen Pellon ja Ylitornion palopäälliköt muistuttavat mökkiläisiä: Jos ja kun suunnittelette
puomeja mökkitielle, niin huomioikaapa palo-ja pelastuslaitoksen toimintamahdollisuudet. Kun tienpitäjä haluaa
järjestää lukituksen, on mahdollista sopia, että pelastuslaitos käy lukitsemassa tarvittavan lukon omalla avaimellaan. Edellä mainittu ei ole pakollista vaan vapaaehtoista,
tosin erittäin toivottavaa korostaa Ylitornion palopäällikkö Timo Uusimaa. Häneltä saa myös lisätietoja puh.
0201 311 350.

Tule mukaan järvipelastustoimintaan

Vapaaehtoinen meripelastustoiminta
vaatii sitoutumista, mutta antaa myös
paljon. Kanssaihmisten auttaminen,
mahdollisuus päästä vesille ilman omaa
venettä sekä monipuolinen pelastus- ja
merenkulkukoulutus ovat paketti, mitä
mikään muu harrastus ei tarjoa. Teemme
yhteistyötä VAPEPA:n Pellon ja Ylitornion paikallistoimikuntien kanssa muun
muassa koulutustapahtumia järjestäen.
Emme edellytä veneilykokemusta tai
muuta erityisosaamista. Halu auttaa,
into oppia uutta ja mahdollisuus sitoutua aikaa vievään harrastukseen riittävät.
Mukana on sekä miehiä että naisia, ja
naisten osuus kasvaa koko ajan. Ammattialoja on edustettuina sairaanhoitajasta
kirjanpitäjään ja palomiehestä kosmetologiin. Jokaisesta voi tulla yhtä hyvä
meripelastaja!
Hälytysmiehistöissä toimivilta edelly-

•

OSTETAAN

LIITY MERIPELASTAJA-HEIMOON - MIEKOJÄRVEN VENESEURAN
JÄSENEKSI JÄSEN HAKEMUS www.miekojarvi.fi

Meripelastusseura ja Miekojärven veneseuran järvipelastus hakee pelastusaluksensa TIIRAPAASIN miehistöihin uusia,
innokkaita ihmisiä. Tule mukaan ja aloita
elämäsi paras harrastus!

•

tetään vähintään 18 vuoden ikää, mutta
jo 16-vuotiaana voi päästä pelastusalukselle harjoittelijaksi.
Tervetuloa mukaan! Ota yhteyttä tai tule
mukaan tapahtumiimme!
Miekojärven veneseura:
www.miekojarvi.fi
Mäntylaen virkistys- ja koulutuskeskuksen vuokraus, seuran sihteeri,
taloudenhoitaja: Seppo Joona
seppo.joona@pp.inet.fi, p. 0400 179 024
Veneseura, järvipelastus:
kommodori Jukka Sirkkala, jukka_sirkkala@msn.com,
p. 0400 228 590

Tornionlaakson Musiikkiklubi
esittää!
Live-karaoke lavatanssit

Orajärven kyläkaupan pihassa la 15.6.2019 klo 20–24.
Oletko aina halunnut laulaa oikean
orkesterin solistina. Tee se nyt!
Legendaarinen Intro-yhtye säestää sinua illan aikana.
Tervetuloa laulamaan ja tanssimaan. Lippu 15 €.

Sääskisafari -kesäkonserttikiertue
3.–7.7.2019.
3.7. Tornio Grand Hotel
4.7. Arpela, Laren baari
5.7. Meltosjärvi, Savottapirtti
6.7. Kaulinranta, Makasiini
7.7. Pello Pyrevä puisto

Järvipelastus, avustustehtävät:
Tiirapaasin päällikkö
ilkka.koskela@pello.fi, p. 0400 393 215
Hallituksen jäsen Markku Sirkka,
markku.sirkka@pp.inet.fi,
p. 044 561 5398

klo 19.00. Lopuksi 1,5 tuntia tanssia.
klo 18.00. Lopuksi 1,5 tuntia tanssia
klo 18.00. Lopuksi 1,5 tuntia tanssia.
klo 18.00. Lopuksi 1,5 tuntia tanssia.
klo 15.00.

Tervetuloa nauttimaan suomalaisista suven
sävelistä erinomaisten solistien tulkitsemana.
Lippu 10 €

Mukana mm.Tarja Ylitalo, Raili
Leppälä, Antero Ylikitti, Tuomo
Huttunen, Paavo Niva, Marianne
Ylitalo, Annukka Ylitalo, Juulianna
Ylisaukko-oja sekä
EMMY-trio (5.7. ja 7.7.).
31.8. Lohestuskauden päättäjäistanssit ja
venetsialaiset Lempeän Suvannolla klo 20.

Arto Ylisirkka.

Harri Laukkanen.

Hannu Laukkanen.

Oikeudet ohjelmanmuutoksiin pidätetään.

Tule laula ja tanssi legendaarisen Intro-yhtyeen
tahtiin ja tue samalla Jokivartisten kyläseuran ja
Lempeän kylätoimikunnan toimintaa.
Lippu 15 €
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• kaivuu, maansiirto ja lumityöt•

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

SEO PELLO ja YLITORNIO palvelevat matkallanne
-a ov o a
myös vakuutusyhtiöiden
sijaisautot

Pe o a
M
LL
L
hotellitason huoneita
motellihintaan

. eo a i.

L

, 040
7, i o nio eo a i. i
P LL , 01 1 1 1, e o eo a i. i

• Kaivinkonetyöt • Pyöräkuormaajatyöt
• Lumityöt • Traktorityöt • Kiinteistöhuolto

Pello
www.konetyosalonen.fi

nykyaikaisilla laitteilla

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

Lumityöt
• soranajo
• jyrsintyöt
• ruokamultaa

Konetyö Markku Marjeta
Sirkkakoski p. 040 508 9114
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Miekojärven kuha,
aallonpohjalta menestykseen

TRAKTORI- JA KAIVINKONETYÖT

- i a o aavin o a
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Pieskänjupukka Kuusisaarenselältä

Pieskänjupukan saarivaarat eli
Pieskänvaaran geologia
Miekojärvelle tullessa ei
voi välttyä huomaamasta
upeaa Pieskänjupukan vaarasilhuettia. Pieskänvaaran
geologia on hämmästyttävän mielenkiintoinen. Pieskänvaara 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. Aallokon kulutus
oli voimakkainta vaaran
ylärinteillä ylimmän rannan
tasossa, johon vaaran eteläja lounaisrinteille muodostui laajoja kalliopaljastumaalueita. Aallokko huuhtoi
ja lajitteli moreenista kiviä,
jotka se kerrosti pienialaisiksi rantakivikoiksi muodostuman länsi- ja itärinteiden yläosiin.
Pieskänjupukan itärinteellä on kaksiosainen lähes
40 metrin korkuinen jyrkänne, joka yläosiltaan on
paikoin lähes pystysuoraa
kallioseinämää. Rantakivikot koostuvat pääosin
graniittikivistä, jotka ovat
kohtalaisen pyöristyneitä.
Muodostuman ylärinteille

ei syntynyt juurikaan rantavalleja, vaan ylimmän
rannan tasoon ja hieman
sen alapuolelle muodostui
paikoin vain kapea vaaraa
kiertävä kivivyö. Rantakivikko muodostaa paikoin
matalan rinteestä kohoavan selänteen, jolla kiviä
on päällekkäin. Varsinkin
yhtenäisen rantakivikon
alaosassa on paikoin harvahkoa kivikkoa moreenin
päällä. Ylärinteiltä huuhtomansa soran ja hiekan aallokko kerrosti lakien välisiin
painanteisiin, vaaran alarinteille sekä viereisten suopainanteiden pohjalle. Pieskänvaaran kahden läntisimmän
laen välisessä painanteessa
on pieni leikkaus, jossa
näkyy rantakerrostumille
tyypillinen rakenne. Leikkauksen pohjalla on rannan
edustalla syvempään veteen
kerrostunutta soraista hiekkaa ja pintaosassa rannan
huuhtoutumisvyöhykkeessä
kerrostunutta kivistä soraa.
Muodostuman vieressä
olevan Miekojärven rannalla olevat Ylinen ja Alinen
Venäläisenhieta ovat Pieskänvaaran rinteiltä huuhtoutuneita ja järveen kerrostuneita rantakerrostumia.

Kanadanluppoa ja
varjorikkijäkälää
Pieskänvaaran koillispuolen
lohkareikko on puuton, ja
sen lohkareet ovat kaarrekarpeen kirjomia. Kivien
välissä on enimmäkseen kasvitonta tai paikoin louhikkotorvijäkälää, sammalia on
vain niukasti. Muut alueen
lohkareikot ovat puustoisia
ja niiden kivien välissä on
tavallisesti metsäsammalia tai kivitierasammalta
sekä reunoilla sianpuolaa.
Pieskänjupukan itäpuolella
lohkareilla on varjorikkijäkälää sekä puilla korpiluppoa (NT) ja kanadanluppoa
(NT). Pieskänvaaran lounaispuolen kivikossa kasvaa
harvaa mänty-koivumetsää,
jossa on myös haapoja,
lahoavia kelomaapuita ja
koivupökkelöitä. Alueen
enimmäkseen graniitiset kalliot ovat kasvillisuudeltaan
ja lajistoltaan melko tavanomaisia. Pieskänjupukan
kaksiosaisen itä-koillisjyrkänteen 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 kallioomenasammal. Pieskänjupukan jyrkänteen tyveä
reunustaa varttunut tuoreen
kankaan havumetsä. Itärinteen puusto on varsin
korkeaa, mutta useat puut
ovat tykkyvaurioisia ja latvalahoja. Laella on lähinnä
harvennettua männikköä.
Harvennushakattuja metsiä
on myös Pieskänjupukan
länsipuolella sekä Pieskänvaaran rinteillä. Pieskänjupukalla on säilynyt myös
joitakin järeitä palokoroisia
mäntyjä.

Pieskänjupon
maisemat ja arvot
valtakunnallisesti
merkittäviä
Pieskänvaaran moreenikalotit ja niiden alla olevat
aallokon huuhtomat jyrkät
kallioiset rinteet hahmottuvat kohtalaisen hyvin
itään Miekojärvelle. Muihin
ilmansuuntiin hahmottumisen estää puusto. Pieskänvaaralta ja erityisesti
Pieskänjupukalta avautuu
kaunis järvimaisema itään
ja kaakkoon Miekojärvelle.
Muodostuman länsiosasta
rantakivikoilta avautuu
metsäinen vaaramaisema
ympäristöön. Vaarojen
lakien moreenikalottien,
rinteiden rantakivikoiden
ja kalliopaljastumien sekä
sora-, hiekka- ja moreenialueiden vaihtelu lisäävät
muodostuman sisäisen maiseman monimuotoisuutta.
Valtakunnallisesti arvokas
Pieskänjupukan kallioalue
(KAO120042) sijaitsee muodostuman alueella.
Lähde: Suomen ympäristökeskus, GTK

Metsähallituksen Eräpalvelut tilasi kesällä 2018 Eurofins
Nab Labs oy:ltä selvityksen
koskien Miekojärven kuhan
kasvua ja palautusistutusten
onnistumista. Selvitystyön
tulokset ovat oleelliset arvioidessa kuhaistutusten merkitystä sekä suunniteltaessa
Miekojärven kalastusta, erityisesti kuhan osalta.
Miekojärvi on ollut ja on
edelleen seutukunnan tärkein kala-aitta, ollen Suomen
puolen Tornionjoen vesistöalueen suurin yksittäinen
järviallas. Miekojärvellä on
pitkä historia merkittävänä
kaupallisen kalastuksen
(entinen ammattikalastus)
sekä vapaa-ajan kalastuksen
kalastuskohteena. Miekojärven luontainen kuhakanta
kävi aallonpohjassa, mutta
palautusistutuksilla ja kalastuksen säätelyllä kuhakannat
on saatu hyvään, ellei erinomaiseen kuntoon. Miekojärven pääpaino istutuksissa
1990 -luvulla oli taimenessa,
mutta 1995 aloitettu kuhan
istutus on pikkuhiljaa syrjäyttänyt taimenta istukkaana. Tilatun selvitystyön
keskeisenä tarkoituksena oli
tarkastella 1) kuhaistukkaiden merkitystä Miekojärven
kuhasaaliissa sekä 2) onko
istutusalkuperää olevat
kuhat nopeampi kasvuisimpia, kuin järven luontaisesti
lisääntyneet kuhat.
Miekojärveen kuhia on
istutettu vaihtelevia määriä.
Istutusrekisterin mukaan
Miekojärven kuhat on istutettu poikkeuksetta 1 -kesäisinä, joka on tyypillisin
istutuskoko kuhalle. Kappalemäärä on vaihdellut muutamasta sadasta aina 34 000
kappaleeseen vuosittain.
Suurimmat vuotuiset kappalemääret on istutettu 1996
(noin 19 000 kpl ) sekä 2010
(noin 34 000 kpl ). Istutusten
kustannuksiin ovat osallistuneet paikalliset osakaskunnat, kalastusalueet sekä

Markku Vierela on Länsi-Lapin kalastuksen
erikoissuunnittelija.
Metsähallitus. Istutuksia on
kustannettu myös kalatalousmaksuvaroista.

Kuhan kasvu
lähellä KeskiSuomen vesistöjen
kasvunopeutta
Nyt tehdyn selvityksen
mukaan kuhien kasvu järvessä on hyvällä mallilla.
Pohjoisesta sijainnista huolimatta, kuhien kasvunopeus
on jopa joidenkin Etelä-Suomen järvien tasolla. Miekojärven kuhan ”lakisääteinen”
alamitta (42 cm) täyttyy keskimäärin 7. kasvukaudella.
Verrokkina tarkasteltiin
Jyväskylän seudun Muuratjärveä, jossa kuha kasvaa
vastaavaan mittaan 5-7. kasvukaudessa. Analysoitujen
suomunäytteiden perusteella
kasvu on pääsääntöisesti
jatkuvaa ja vain harvoilla
kalayksilöillä oli nähtävissä
selvempiä kasvun pysähdyksiä. Kuhien kasvua määrittelevät monet tekijät. Miekojärven tapauksessa kasvuvuosien lämpötiloilla lienee
suurin yksittäinen merkitys
kuhien kasvunopeuteen.
Tutkimuksessa selvitettiin
myös istutuspoikasten ja
luonnonpoikasten kasvuno-

peuden eroja ensimmäisen
kauden aikana. Tähän vastaukseen ei tutkimus löytänyt
selkeää vastausta.
Selvityksen
mukaan
Miekojärven kuhien kasvu
ensimmäisenä kesänä on selkeästi hitaampaa verrattuna
eteläisten järvien kuhakantoihin, joissa kuha voi ensimmäisen kasvukauden jälkeen
olla pitkälti yli 120 mm.
Kuhan istutuspoikanen on
tavallisesti luonnonpoikasta
hieman pienempi ensimmäisen kasvukauden jälkeen,
mutta tästä ei kuitenkaan
saatu viitteitä nyt selvitettyjen kuhan otoliittiaineistojen perusteella. Miekojärven
kuha on yksivuotiaana keskimäärin 78 mm pitkä, vaihteluvälin ollessa 66 - 111 mm.
Tutkimus ei myöskään löytänyt eroa kuhien myöhemmän
iän kasvunopeuksissa verrattuna luonnonkaloja poikasina istutettuihin.
Tilatussa työssä pyydettiin
myös tarkastelemaan istutettujen kuhien esiintymistä
saaliissa. Merkkikuhien
saalis- ja vuosiluokkaosuuksien perusteella näyttäisi
siltä, että kuhaistutusten
merkitys viimeaikaisilla istutusmäärillä on selvä, mutta
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Jalkahoitola

Katriina Juvani
Utsuntie 11, 95600 Ylitornio

p. 040 747 8630

•

Avoinn
sopimu a
kse
mukaan n
.

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

Aavasaksa

Avoinna ma–pe 07–20, la 08–20, su 10–20

Aavasaksa Puh. +358 16 578 301

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

+3581005134
www.aavasaksantaksiasema.fi

Markku Vierelä

MH, eräsuunnittelija

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

Mi��i�h� S�� Cotta�e�

AAVASAKSA

Vuokramökkejä ja karavaanialue
Puh. 016-578 150

9 5 6 3 5 Ka u l i n r a n t a

Jukka Rautio
puh. 0400 397 038

1+6

AAVASAKSA

MARKO KREIVI
puh. 0400 397 465

•

Alkkulanraitti 52, 95600 YLITORNIO
Puh. (016) 571 021, Fax. (016) 572 462

Tutkimus tiedon
pohjana

YLITORNIO

•

Lähihoitaja ja jalkojenhoidon at.

ei huomattava. Nykyisillä
istutusmäärillä on istutuskuhien osuuksien pohjalta arvioiden todennäköisesti kuhakantaa oleellisesti tukeva
vaikutus ainakin sellaisina
vuosina, kun luonnollinen
lisääntyminen on jostain
syystä erityisen heikkoa.
Vuonna 2010 istutustiheys oli
6 kesänvanhaa poikasta hehtaarilla, kun muutoin taso on
ollut luokkaa 1 poikanen/ha.
Reipas istutustiheyden nosto
ei näkynyt kuitenkaan aineistossa selvästi. Osasyy tälle
lienee saaliskalojen näytteenottomenetelmä. Esimerkiksi
verkkosaaliiseen vuosiluokan
2010 istukkaat eivät olleet viimeisenä saalisnäytevuonna
2015 täysin rekrytoituneet
olettaen, että näytekuhia on
pyydetty yli 40 mm solmuvälin verkoilla. Saalisnäytteenottoa tulisikin jatkaa mahdollisuuksien mukaan edustavasti eri puolilta järveä,
jotta näytemäärää saataisiin
kasvatettua viimeisestä runsaasta vuosiluokasta 2013
eteenpäin.

Nykyisen tiedon valossa
Miekojärven kuhakanta voi
hyvin. Saaliskuhat ovat pääasiassa luontaisen lisääntymisen tulosta ja istutusten
merkitys saaliissa näkyy,
muttei oleellisen selkeästi.
Kuhan hyvä kasvunopeus
kertoo kuhakannan hyvistä
geneettisistä kasvuominaisuuksista sekä järven hyvästä
ravintotilanteesta kuhien
käyttämien ravintokalojen
osalta. Näyttäisi siltä, että
kuhakantaa viisaasti hyödyntäen Miekojärvellä on
mahdollisuus pysyä Lapin
parhaana kuha-aittana.
Lähteet: Eurofins Nab Lab
oy raportti 2019: Miekojärven
kuhan kasvu ja palautusistutusten onnistuminen.
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Aavasaksan
GRILLI
puh. 045 843 5770
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Miekojärven uutiset
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Ahven

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

Monipalvelu Lappilainen
www.monipalvelulappilainen.com

040 720 3480
Mari Vierelä

Mu
kotitaista
vähenlousnys!

Kotikäynnit laajalla alueella!

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

Tiesitkö...

* Miekojärven virkistyskalastusluvan voit hankkia mobiililupana vaikka uudistuneiden veneseuramme kotisivujen
kautta. www.miekojarvi.fi

Ahven, Suomen kansalliskala, on Euraasian makeissa
ja murtovesissä elävä kalalaji. Ahven on yleensä vihreäsävyinen, kyljissä on
tummat pystyraidat, vatsaevät ja pyrstö ovat punaoranssit.
Tyypillisesti ahven on
15-30 sentin pituinen ja
50-350 gramman painoinen
ja sen elinikä on noin kuusi
vuotta. 40 cm pituisena
ahven on noin 1 kg painoinen. Yli 2 kg yksilöt ovat
harvinaisia. Kasvu vaihtelee suuresti ympäristön
mukaan. Suurin Suomessa
saatu ahven on painanut
2,87 kg.
Kyrmyniskaiseksi ja piikikkääksi mainittu ahven
on utelias ja sosiaalinen
parvieläjä, joka saalistaakin
parvissa. Ahventa ja kuhaa
on jonkin verran tutkittu ja
vaikuttaa, että kalat ovat
paikkauskollisia. Ahvenet kasvavat luonnossa eri
ympäristöissä eri nopeudella. Kasvunopeus riippuu
ravintotilanteessa. Rannikkovesissä ahvenet yleensä
kasvavat sisävesiahvenia
nopeammin. Kun ravintoa
on paremmin, rehevissä
järvissä, ja karuissakin
vesissä, joissa on katkaa,
ahven kasvaa hyvin. Näin
on todettu mm. Itä-Suomen
Yliopiston tutkimuksissa.
Kutu: Alkaa Etelä-Suo-
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Suomen kalakirjaston kuulumisia

messa toukokuun alussa,
merialueilla ja pohjoisemmassa Suomessa hieman
myöhemmin veden lämpötilasta riippuen. Ahven kutee
0,5–3 m syvyyteen. Yhtenäisinä hyytelönauhoina
naaraasta ulos tuleva mäti
tarttuu pohjan vesikasveihin
ja risuihin.

Ravinto: Ahven syö poikasena useimpien kalojen
tapaan planktonia. Kookkaampana sen ravinto on
poikkeuksellisen monipuolista pohjaeläimistä pinnan
hyönteisiin ja kaloihin. Suurimmat ahvenet ovat etupäässä petoja.
Levinneisyys ja elinympäristö: Ahven on yleisin
kalamme ja sitä löytää lähes
kaikenlaisista vesistä aivan
pohjoisinta Lappia lukuun
ottamatta.
Ahvenen kalastus: Runsaana ja helppona pyydystettävänä ahven on useimpien ensimmäinen onkikala
särjen lomassa. Parhaita
ahvenen syöntiaikoja ovat
touko-kesäkuun alku, loppukesä ja syksy. Ravinnonhankinnassa ahven noudattaa vuorokausirytmiä,
jota kalastajat hyödyntävät:
keväällä ja kesällä ahven
nappaa aikaisin aamulla ja
iltamyöhällä. Syksyllä paras
syönti osuu taas lähemmäs
keskipäivää.
Ahventa pyydetään Miekojärvellä jigillä, vetouistelulla, katiskoilla, verkoilla,
rysällä, onkimalla, virvelöiden, pilkkimällä ja perhokalastamalla. Kesäpilkki
eli pohjaonginta on erittäin
suosittu Miekojärvellä.
Ahven ruokana: Ahvenen
liha on vaaleaa ja maukasta monella tavalla lai-

tettuna, keittäen, paistaen,
hiillostettuna jne. Ahventa
arvostetaan yhdessä kuhan
kanssa erittäin paljon. Eipä
siis ihme että ahven on yhtälailla kotikäyttäjien kuin
ravintolakokkienkin suosikkeja raaka-aineena. Sirkkakosken kalasatamahallista
voit tiedustella ahventa
fileenä, avattuna ja pannuahvenena. Monen suosikki
on savuahven. Savuahvenspesialisti Jussin ohje
on, että ahvenelle tehdään
parintunnin merisuolaus
ennen savustusta.

Tiesitkö...

* Tengeliönjoen vanhan
lain mukainen kalastusalue
on lopetettu ja nykylain
vaatima kalatalousalueen
perustamistyö on hyvällä
mallilla. Työtä ja kokouksia on pidetty menneen
talven aikana. Kalatalousalueen puheenjohtajana
toimii Sirkan Osakaskunnan (ent. kalastuskunta) pj.
Ilkka Koskela. Kaupallisten kalastajien edustajana
toimii Jouko Sirkkala, joka
on myös Suomen sisävesiammattikalastajien liiton
hallituksen jäsen. Tengeliönjokialueen Osakaskunnat
(entiset kalastuskunnat), nyt
on teidän vuoronne vaikuttaa kalavesien hoitoon.

• Huone- ja mökkimajoitusta, telttaja asuntovaunupaikkoja
• Vene- ja kalastusvälinevuokraus
• Kalastusopastus- ja soutupalvelut
• Kalastusluvat
• Savusauna ja tilava rantasauna
• Ateriapalvelut tilauksesta
• Kokouspalvelut
• Melontaretket ja jokilauttaristeilyt
• Luontoretket ja muut aktiviteetit
ympäri vuoden

Ikuisuuskysymys on, mitä
kokoelmille tapahtuu keräilijän kuollessa. Varsinkin isot
kirjakokoelmat ovat hankalia siirrettäväksi seuraavalle
sukupolvelle, jos luontaista
kiinnostusta kirjojen keräilyyn ei ole. Tilaa vievinä
niitä ei usein ole mahdollisuutta sijoittaa jälkipolvien
asuntoihin. Näinpä kokoelmat usein täytyy myydä
eteenpäin moneen eri paikkaan. Vaikka kokoelma on
kuitenkin aina arvokkaampi
kuin kirjat yksittäin. Usein
myös kokoelman kulttuurinen arvo on huomattavasti
suurempi kuin sen rahallinen arvo.
Nykyisin isojakin kotikirjastoja viedään suoraan paperinkeräykseen,
sillä antikvariaatit ottavat
yleensä vain pienen osan
kokoelmasta ja perikunnat
haluavat päästä kirjoista
nopeasti eroon. Suomen
kalakirjasto vastaa osaltaan
tähän ongelmaan siten, että
se ottaa vastaan kokonaisia kokoelmia. Toistaiseksi
tähän on riittävästi tilaa.
Mitä isompi ja täydellisempi kokoelma on, sitä harmillisempi tällaisen kokoelman hajoaminen on. Hyvän
kirjakokoelman kartuttamiseen menee usein ainakin
yksi sukupolvi. Viestikapulan viejää sukupolvien yli
harvoin löytyy. Vaikka näin

kokoelma täydentyisi ja siitä
tulisi merkittävä muistijälki
siitä genrestä, jota kokoelma
käsittää.

Haaveista totta
Oma haaveeni oli perustaa
oma kalakirjasto, eli rakentaa kirjoille oma koti. Näin
kirjat saisivat olla yhdessä
paikassa eivätkä olisi jälkipolvien tiellä. Kirjastona
ne säilyvät helpommin seuraavan sukupolven yli, ehkä
jopa hieman täydentyenkin.
Tämä haave on toteutunut. Vuosien 2017–18 aikana
on valmistunut Suomen
Kalakirjasto. Tämän on
mahdollistanut Tunturi
Lapin Leaderin myöntämä
rahoitus.
Kalakirjasto sijaitsee Jerisjärven rannalla Muoniossa
Keimiöniemen kalakenttiä
vastapäätä, joten kalastushistoriaa riittää ympäristössäkin. Suunnitelma oli
tarkoitus toteuttaa reilun
kymmenenvuoden päästä,
jolloin oma työurani saavuttaa eläkepisteen. Uutta
tuulta hanke sai siipien alle
kun ”Suomen Kalakirjasto”
valittiin Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden
2017 ohjelmaan.
Suomen Kalakirjastolle
on vuokrattu tontti 25-vuodeksi Jerisjärven rannalta.
Kirjasto rakennuksessa on
majoitustilaa (tupakeittiö,

Ahkeran talkootyön tuloksena syntynyt kirjastorakennus.

Suomen kalakirjasto on kalastushistorian aarreaitta.

+358 400 397 484
Lappeantie 251
95900 Kolari

info@kylmamaa.fi
kylmamaa.fi

Ari Savikko
Suomen ainoa ja ainutlaatuinen kalakirjasto on vain
kahden tunnin ajomatkan
päässä Miekojärveltä.

Teollisuustie 5–7 • 96300 Rovaniemi

OP Rahapuhetta

– aina
ensin
meille –

MUSIC | KARAOKE | SPORT

2 makuuhuonetta + wc),
jota vuokrataan kirjastossa
pidempiä aikoja työskenteleville tutkijoille, keräilijöille, väitöskirjantekijöille
ja muille kalakirjallisuudesta kiinnostuneille.
Kalakirjaston avajaiset
olivat 25.8.2018. Kalakirjastolla on vuoden 2019
loppuun asti töissä kirjastonhoitaja Erkki Lounasvuori. Tämän on mahdollistanut Koneensäätiöltä saatu
avustus.
Aineiston lajittelu ja järjestely ovat aikaa vievää ja
sitä riittää vuosiksi eteenpäin. Aineisto on osin hyvin

vaikeasti lajiteltavaa. Siihen
on paljon pöytäkirjamuistioita, kirjeenvaihtoa ym.
harmaata kirjallisuutta,
joka on enemmän arkistokuin kirjastomateriaalia.
Tämä on juuri sitä materiaalia, joka olisi hävinnyt
ilman tätä 30 vuotta kestänyttä keräys- ja pelastusoperaatiota.
Tilaa kirjoille on noin
460 metriä. Tarvittaessa
sitä voidaan hieman lisätä.
Nykyisellä kirjamäärällä
hyllyt eivät täyty, joten uutta
materiaalia kirjastoon sopii.
Kokoelmassa on myös
kala-aiheisia postikortteja,
exlibriksiä, postimerkkejä,
diakuvia, dvd-filmejä, vhsfilmejä sekä kaitafilmejä.
Osa kaitafilmeistä on digitoitu Museoviraston myöntämän apurahan turvin.
Kalakirjasto on auki
vuonna 2019 ma-pe klo 9–16.
Muina aikoina Kalakirjasto on auki sopimuksen
mukaan. Kalakirjaston
kotisivuilta www.suomenkalakirjasto.fi löytyy yhteistiedot sekä runsaasti tietoa
kala-asioista kiinnostuneille.

Rahasta ei puhuta.
Niin useimmat sanovat.

OP Ylitornio on paikallinen kumppani rahapuheelle,
verkossa ja konttorissa.
Varaa meille aika, tavataan ja puhutaan rahasta.
Ajan meille voit varata osoitteesta op.ﬁ/ylitornio tai
puhelimitse 010 257 5111. Tervetuloa!
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Vieraanvarainen Tornionlaakso - Aitojen elämysten lappi
Matkailija ei halua olla
enää ns. turisti, vaan haluaa
kokea aitoa paikallisten
elämää. Mitä aitous matkailussa sitten tarkoittaa?
Yksinkertaisesti se voi tarkoittaa alueen todellista
elämäntapaa ja kulttuuria,
mutta lopulta aitouden
määrittelee asiakas itse.
Jos asiakas kokee tuotteen
uskottavana ja aitona, se on
aito - vaikka se olisi täysin
keksittykin. Olennaista
tässä aitouden peräänkuuluttamisessa on se, että
aitous luo kysyntää, jossa
tuotteen sisältö ja sen merkitys menevät hinnan edelle.
Tähän aitouden kokemisen tarpeeseen vastaus voisi
löytyä meidän kylistämme,
joissa voi tutustua alueiden
perinnemaisemiin, asutukseen ja nähdä vilahduksen
paikallisista ihmisistä ja
heidän arjestaan. Monella
kylällä talkoillaan paljon
- pidetään yllä kylätaloja,
järjestetään erilaisia tapahtumia ja harrastustoimintaa
sekä vaalitaan perinteitä.
Kaikki perinteiset taidot,
kuten vaikka rieskan leivonta, voin kirnuaminen
tai erilaiset käsityöt voisivat
toimia hyvin matkailutuotteina. Jo pelkkä kotivierailukin kiinnostaa matkailijoita. Paikallisten harrastuksetkin, kuten vaikka
karaoke- ja bingo- illat
voisivat kiinnostaa matkailijoita. Erilaisissa kylätapahtumissa matkailijat pääsevät lähemmäs paikallisia
ihmisiä. Kylistä voitaisiin
ammentaa paljonkin sisäl-

töä matkailuun, mutta tässä
tarvitaan vielä paljon apua
ja yhteistyötä matkailuyritysten kanssa.
Matkailualaa voi tänä
päivänä kokeilla helpostikin. Erilaiset online-myyntikanavat mahdollistavat
yksityisillekin pääsyn maailman markkinoille. Oman
kotinsa, metsästysseuran
mökin tai vaikkapa kylätalon voi vuokrata Airbnb:n
kautta majoituskäyttöön.
Paikalliset voivat tarjota
matkailijoille myös elämyksiä mm. sähköisen Doerz
alustan kautta - kuten
vaikka opastetun eväsretken
lempipaikalleen.
Elämykset ovat tämän
päivän matkailun ydin ja
epäaitous lisää aitojen elämysten kysyntää entisestään. Tässä ajassa, kun tiede
pystyy selittämään ja luomaan virtuaalisesti melkein
kaiken, ei mikään tunnu
enää miltään. Tarvitaan
jotain ainutkertaista, mystistä ja salaperäistä, suurta
ja ihmeellistä, kuten revontulien suosio voi osoittaa.
Talvi on monelle kaukaa
saapuvalle matkailijalle se
kaikista eksoottisin vuodenaika, mutta kyllä Lapin
valoisat kesäyöt keskiyön
aurinkoineen tarjoavat
varmasti monelle mieleenpainuvia elämyksiä. Sen
ihmeellisyyden kuvaileminen ja markkinointi on
vain haasteellisempaa kuin
revontulien tai lumisten
maisemien. Maailma kun
on täynnä upeita paikkoja,

Mitsubishi Electric
ILMALÄMPÖPUMPUT
Ä
PY YDOUS!
TAR J

asentaa alueellamme

Sähköasennus

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

”Väylänvartta tunturiin ja takaisin –
Alkuperäinen Lappi”
on koko
Väylänvarren
kolmen Leaderryhmän kansainvälinen kylämatkailun
kehittämishanke,
jossa etsitään
matkailuyrityksille uusia yhteistyökumppaneita
aidoista, lappilaisista kylistä, joiden
erityistä kulttuuria
ja palveluja tulisi
voida tuotteistaa
entistä paremmin.
Tässä hankkeessa
tehdään valtakunnan rajan ylittävään
kylämatkailuun liittyviä toimenpiteitä
sekä syvennetään
Suomen puolen toimijoiden toimintaa.
joissa voi ihastella kauniita
kesäisiä maisemia ja auringonlaskuja. Mutta miten
kertoa kuvin tai videoin,
että yhdessä hetkessä voi
nähdä auringon laskun ja
nousun, vuorokauden vaihtumisen suoraan edessään?
Tai miten mystisiä ja unenomaisia meidän valoisat
kesäyömme voivatkaan olla.
Yksi suuri syy talvimatkailun menestykseen on
sen tehokas ja onnistunut tuotteistaminen. On
tarjolla erilaisia safareita
(poro-, husky-, kelkka-),
lumikenkä- ja pilkkiretkiä
tai revontulten bongausta

jne. Jotenkin meidän pitäisi
nyt osata havainnollistaa
ja tuotteistaa myös tämä
kesäyön taika. Meidän tulisi
vain ensin itsekin herätä
näkemään kesän elämysarvo, jotta voimme kehittää
kesätuotteista aidosti elämyksellisiä ja parantaa näin
meidän kilpailukykyämme.
Moni muinoin jo kuopattu kulttuuriimme tai
arktisiin oloihin liittyvä
tapahtuma tai matkailuidea,
joka ei silloin lähtenytkään
lentoon, voisi toimia tänä
päivänä vähän tuunattuna.
Kiinnostusta ei tarvitsisi nyt
luoda tyhjästä, vaan se on

maailmalla jo valmiina.
Olisi mahtavaa nähdä
luonnostaan vieraanvaraisen Tornionlaakson
heräävän uudelleen eloon
matkailun tuomin mahdollisuuksin. Yhdistämällä voimamme voisimme olla houkuttelevampi ja näkyvämpi
kokonaisuus. Pienten toimijoiden verkosto, joka tarjoaisi persoonallisia, aitoja ja
laadukkaita elämyksiä kaukana ruuhkaisista keskuksista ja kaupungeista. Tämä
voisi näkyä myös tuotteiden
hintalapussa.
Iina Askonen, projektipäällikkö (Outokaira tuottamhan ry)
– Autan mielelläni kyliä
mm. tuotekehityksessä,
markkinoinnissa ja verkostoitumisessa. Haluan
nostaa kyliä esille myös
valokuvauksen keinoin. Ota
yhteyttä, tulen mielelläni
teille kylään! Puh. 040 751
35 00 tai iina.askonen@
outokaira.fi
Hankkeen kotisivut www.
originallapland.com
Seuraa meitä myös Facebookissa @originallapland
tai Instagramissa @original_
lapland_outokaira

* Miekojärven 2000-luvun
kalarekisteriä (suurimmat
kalat) ylläpitää Miekojärven Veneseura. Rekisteriin
huomioidaan kaikki 17 eri
kalalajia. Lajeittain 3 suurinta kalaa pyytäjätietoineen löytyvät veneseuran
kotisivuilta.
Jos arvelet, että saaliskalasi on merkittävä, niin
ilmoita se vuosittain pidettävään kesäkalakisaan. Tarvitaan kalan ja kalastajan
tiedot sekä tietenkin kuva!
Voit ilmoittaa tiedot joko
veneseuran kotisivuilta tai
seuramme sihteeri Seppo
Joonalle WhatsApp:lla.
Kesäkalakisasta vuoden
2019 kalakunkku/-kuningatar -kisaan huomioidaan
kaikki heittokalastuksella
(jigi, onki, vetouistelu)
saadut kalat. Kesäkalakisassa huomioidaan hauki,
ahven, kuha ja taimen. Syyskuussa päättyvän kesäkalakisan voittaja kruunataan
vuoden kalakuninkaaksi tai
-kuningattareksi. Voittaja
saa upean kiertopalkinnon
vuodeksi kotiin + vetouistelusetin!
Kalarekisteriin sen sijaan
voidaan ilmoittaa kaikilla
pyydysvälineillä saadut
kalat!
Lisätietoja sekä ilmoittautua voit sekä kalakisaan
että 2000-luvun suurimmat
-kalarekisteriin: www.miekojarvi.fi
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Kalastusmatkailu on kehittynyt jatkuvasti kansainvälisemmäksi, ja kalastusmatkailijoiden rahoista
kamppaillaan ulkomaisten
huippukohteiden kanssa.
Tornionjoki muodostaa selkeän kärkikohteen kalastusmatkailulle, mutta alueella
on ollut tarvetta kalastuskohteelle, jossa voidaan
kalastaa myös joen rauhoituspäivinä ja lohenkalastuksen päätyttyä. Toisin
sanottuna Tornion alueen
kalastusmatkailuyrittäjien
toiminta on tähän mennessä
hiipunut jo elokuun lopussa,
vaikka avovesikautta on runsaasti jäljellä.
Metsähallituksen Isoja
elämyksiä Pohjolan kalavesiltä -hankkeen puolesta on
kehitetty kohdetta kalastusmatkailuyrittäjien tarpeisiin.
”On selvää, että kalastusmatkailuyrittäjät tarvitsevat
Tornionjoen lisäksi muita
kohteita yritystoimintansa
tueksi” toteaa hankkeen projektipäällikkö Henrik Korkeamäki.
Kohde on herättänyt välitöntä kiinnostusta kalastusmatkailuyrittäjien keskuudessa. Korkeamäki toteaa,
että motiivit kohteen kehittämiselle ovat aluetaloudelliset
- kalastusmatkailijat tuovat
mukanaan rahaa ja luovat
siten uusia työpaikkoja.
”Kalastusmatkailumark-

Polarväylä
Vesirakentamista Lapin sisävesillä
vuodesta 2003.
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kina on muuttunut, sillä
markkinasta on tullut aidosti
kansainvälinen. Kalastuskohteen tulee kestää vertailu
vaikkapa Argentiinan tai
Islannin huippukohteiden
kanssa. Ihan hyvä ei enää
riitä.” toteaa Korkeamäki.
Kohteen kehittämisen
ajatus on, että Koutusjärven
kalastusta säädellään kalastusmatkailun tarpeet edellä.
Tämä tarkoittaa ylä- ja alamittoja sekä saaliskiintiöitä.
Tämän tavoitteen vuoksi
Koutusjärvelle on asetettu
ELY-keskuksen päätöksella
onki- pilkki- ja viehekalastuskielto jatkuen 31.12.2024
asti. Metsähallitus lopetti

pyydyslupien myynnin jo
muutama vuosi sitten. Jatkossa kohteella voi kalastaa
ainoastaan Metsähallituksen luvittamien kalastusmatkailuyritysten opastamana.
Koutusjärvi on valtakunnallisesti ainutlaatuinen pilottikohde, jonka kehittymistä
seurataan suurella mielenkiinnolla.
Kalastusrajoitukset ja
poikkeukselliset kalastussäännöt vaativat myös
tehostettua valvontaa. Asia
onkin hoidossa hankkeen
puolelta. Projektipäällikkö
Korkeamäki
kuitenkin
toteaa ”Järveä kehitetään
yritystoiminnan tarpeisiin

ja lisäämään alueen rahavirtoja ja työllisyyttä. Tärkeintä
on, että paikallisyhteisö
ymmärtää ja hyväksyy sen,
miksi tätä kohdetta kehitetään. Tarkoitus ei ole kiusata
ketään, vaan luoda työtä.”
Koutusjärven kalastusmatkailutoiminta saadaan
käyntiin jo kesän 2019
aikana, ja kohteella tehdään
myös valo- ja videokuvauksia markkinointitarkoituksiin.
Tiedustelut:
henrik.korkeamäki@metsa.fi
040 572 5928
TAI
markku.vierela@metsa.fi
020 639 7150

PY YDÄ
TARJOUS!
kai@ykkossahko.info

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

• KATTOREMONTIT
JA KAIKENLAISET
PELTITYÖT

040 709 0653 / Hannu

Hautakivien lisänimikaiverrukset + alan työt
Tmi Tomi Rautio
040 720 2314

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

OPTIKON PALVELUT •
SILMÄLÄÄKÄRIN PALVELUT •
PIILOLASIT JA -NESTEET •

Alkkulanraitti 75, 95600 Ylitornio. Puh. 016 571 261.
Palvelemme ma 10–19, ti–pe 10–17, kesälauantait suljettu

• S iivousta • P ykki huoltoa • R uuanlaitto
• K auppa- ja piha- apu
• S iivousringi ssä vapaita paikkoja – kys y!

p. 040 935 5154

w w w .helenankotipalvelu.w eebl y .c om

Kotiapu Rajatonta Hoivaa

Palvelut

Palvelusetelituottaja!

Henkilökohtainen avustaminen
Omaishoitajan tuuraus
Lääkkeiden anto
Saattajapalvelu esim. kauppa-, lääkäri-, harrastuskäynnit
Ruuanlaittoapua
Kotitalousvähennys
Vaatehuolto
on 50% palvelun
Ulkoiluseuraa
kustannuksesta.
Viikkosiivousta, myös isompaa siivousta
040 706 8910
Ruohonleikkuuta

riitta.irva@hotmail.com

Aidosti paikallinen!

- Teräsportaat, -kaiteet
- Törmäyssuojat
- Rakennuspeltityö

Katso Rohkihalli netissä

•

•

PELTITYÖ KOIVUMAAT OY

Koiratapahtumia, jousiammuntaa,
konsertteja, näytelmiä, sukujuhlia ja
kaikenlaista liikuntaa.

Olemme mukana tukemassa
järvipelastustyötä

•

Julkaisija Miekojärven veneseura. Painos 7000 kpl.
Painopaikka Suomalainen lehtipaino, Kajaani
Taitto Meän Tornionlaakso
Vast. päätoimittaja Jukka Sirkkala
Toimitussihteeri/kuvat: Päivi Lapiolahti
Kuvat: Iina Askonen, Jouko Sirkkala

• veneväylien tarkistustyöt
• veneturvallisuuslaitteiden
kunnostukset
• satamien ja laitureiden huollot
• sukellustyöt
• moottorikelkkareittien kunnostus

0400 393 215
0400 228 590

•

Miekojärvi uutiset:

040Yritys
536
4490
Oy

Rohkihalli

•

Seuraa meitä: Fb/Miekojärven Kalaa

Scanof�icen lämpöpumput
SÄHKÖASENNUS
J. YLIMÄINEN
alueellasi toimittaa

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

•

ILMALÄMPÖPUMPUT
MYÖS MEILTÄ!

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

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

•

Metsähallitus 160 vuotta
Koutusjärvi kalastusmatkailun
kärkikohteena

Ilmalämpöpumput
Ilmalämpöpumput

NUOHOUSPALVELUT

•

- RST-tuotteet
- Tilaustyöt ja alihankinta
- Asennukset

YLITORNIO

info@pekanvari.com

Avoinna: ma-pe 8–21 ja su 11–21
Alkkulanraitti 79, 95600 YLITORNIO
Puh: 020 749 7050
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Midnigt Sun Canoeing - yöttömän yön
melontareitti – jokaiselle jotakin
Yöttömän yön melontareitti
alkaa Kolarin Aalisjärvestä ja kulkee Miekojärven
kautta päättyen Ylitorniolle
Niuron rantaan. Reitin
kokonaispituus on noin 160
km ja sopii niin aloittelijoille
kuin kokeneillekin melojille.
Reitti kulkee kolmen kunnan
kautta ja sen varrella on 4
jokea ja 16 järveä tai lompoloa eli jokaisen taidoille
löytyy sopivaa melonta vettä.
Reitti on kartoitettu ja
merkitty kesän 2018 aikana.
Reitti on merkitty maastoon
melojakyltein ja sen varrella
oleville nuotio- ja rantautumispaikoille on kiinnitetty
paikannuspistemerkit, jotka
auttavat pelastustilantehtävissä mahdollisimman
tarkkaan paikantamiseen.
Merkkiin on merkitty paikkatiedot: kunta/paikka sekä
pelastuslaitoksen käytössä
olevat koordinaattitiedot
(WGS84).
Oman melontaretken voi
suunnitella helposti itselle
mieleiseksi lukuisien rantaumispaikkojen ansiosta.
Reitistä on painettu vedenkestävä paperikartta ja siitä
löytyy tarkempi sähköinen
kartta aavasaksa.fi –internetsivulta. Sähköiseen Google
Maps –karttaan on merkitty
melonnan kannalta oleel-

lisimmat kohteet ja niiden
informaatio.

Aalisjoki on villi erämaajoki, missä pääset todella
erämaahenkeen. Matkan
varrella on vai muutama
kesähuvila, joita tuskin
huomaa virran vietävänä.
Reitin varrella on runsaasti
euroopanmajavan jälkiä ja
on hyvin suuri mahdollisuus päästä näkemään itse
majavakin. Reitillä on mahdollisuus nähdä kotimaisia
vesilintuja, hirviä, poroja
ja mikseipä itsensä metsän
kuninkaankin, karhun.
Reitti soveltuu kokeneille melojille. Matkalla on
muutama vaativa kivinen
koskiosuus, Antinkangas
ja Pahtakoski (n. 1,5 km),
jotka ovat vaativia laskea.
Kanoottia/kajakkia voi
laskea myös rantaa pitkin,
mutta kanoottia on miltei
erittäin haastavaa kantaa
rannan kautta. Osuudella
on helppo tehdä myös omia
lyhempiä retkiä.

Konttajärvi –
Sirkkakoski 40 km
Konttajoki on järvien ja

Aavasaksa – Niuro
7 km

joen yhdistelmä hienossa
lappilaisessa vaaramaisemassa. Reitin varrella on
mm. Konttaköngäs, Suezin
kanava ja ennen Lankojärveä jättimäinen euroopanmajavan pesä.
Konttajärvellä melonnan
voi aloittaa Aalisjoen sillalta, Konttajärven veneenlaskupaikalta tai Konttajokisuusta. Osuuden voi
päätää Sirkkakosken laavulle tai satamaan.
Reitti soveltuu kokeneille
melojille ja jo jonkin verran

Moottorija raivaussahat
Ruohonleikkurit ja
robottiruohonleikkurit

melontaa harrastaneille.
Matkalla on muutama vaativa kivinen koskiosuus,
missä voi laskea kanoottia
rantaa pitkin tai kantaa
rannan kautta. Reitillä
olevalla Konttakönkäällä
kanootit/kajakit kannetaan
rannan kautta (400 m). Korkean veden aikaan on mahdollisuus meloa myös Suezin
kanavan kautta. Osuudella
on helppo tehdä myös omia
lyhempiä retkiä.

Miekojärvi
Miekojärvi on 20 km pitkä
loistava järvimelontakohde,
sieltä löytyy kuusi laavua,
kota ja vuokrakämppä. Järveltä löytyy lukuisia hiekkarantoja ja leiriytymispaikkoja tulentekopaikkojen
ympäristöistä. Retkellä voi
käydä mm. Vaaransaaren
kohteissa ja Orhinselässä.
Miekojärveä ympäröivien
teiden varsilta löytyy venesatamien lisäksi myös muita

hyviä rantautumispaikkoja
melonnan aloitukseen tai
lopetukseen.

Pessalompolo –
Portimojärvi 42 km
Tengeliöjoki on lappilaista
maalaismaisemaa parhaimmillaan. Reitillä on järviä,
lompoloita, suvantoja ja
helppolaskuisia koskiosuuksia. Reitillä on runsaasti
euroopanmajavan syönnösjälkiä ja onpa mahdollisuus
nähdä itse majavakin uiskentelemassa.
Retki soveltuu jo vähän
meloneille, reitillä on helppojen koski- ja nivaosuuksien lisäksi myös muutama
koski, missä voi vesipärskeitä tulla kanoottiin. Osuudelle on helppo suunnitella
myös omia lyhempiä retkiä.

Aavasaksan kierto
10 km
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Reitti kulkee Tornionjokea
pitkin ja sen voi aloittaa
Aavasaksan sillalta tai Närkistä Millimajojen rannasta
ja päättää Niuron rantaan
laavulle. Reitin voi meloa
Karjosaaren sekä itä että
länsi puolelta.
Yöttömän yön melontareitti on kokonaispituudeltaan noin 160 km pitkä, niin
jokaiselle löytyy jotakin.
Reitille on helppo suunnitella juuri itselle sopivia
melontaosuuksia oman
taitotason tai aikataulun mukaan. Melonta on
yksi parhaista tavoista liikkua kiireettömästi vesillä ja
ihailla ympäröivää luontoa.
Tulevana kesänä KJExperience järjestää eripituisia ohjattuja melontaretkiä reitillä ja vuokraa myös
kanoottikalustoa omatoimimelojille.

Miekojärvi ja sen ympäristön vesistöt soveltuvat hyvin
melontaan. Järvialue on
osa Yöttömän yön melontareittiä, joka alkaa Kolarin Aalisjärveltä ja päättyy
Tornionjokeen. Reitin kokonaispituus on 160 kilometriä ja sen varrella on jokia,
koskia ja järviä. Reitti on
merkitty maastoon ja siitä
on saatavilla digitaalisen
kartan lisäksi vedenkestävävä kartta, jota saa paikallisista matkailuyrityksistä
sekä Ylitornion kirjastosta.
Järvelle pääsee kajakilla
tai kanootilla parhaiten
hiekkarannoilta. Miekojärven pohjoisosassa oleva
Kivilahti sekä länsiosassa
oleva Venäläisenhieta ovat
erinomaisia lähtöpaikkoja.
Myös pohjoisosassa sijaitsevasta Sirkkakosken kalasatamasta, länsiosassa olevasta Karhumaan venesatamasta, itäosan Mäntylaen
veneenlaskupaikalta sekä
eteläosan Pessalompolon
venesatamasta voi lähteä
vesille.
Miekojärvellä on monia
laavuja, jotka ovat hyviä
tauko- ja yöpymispaikkoja.
Laavuja on muun muassa
Mustalahdessa, Hietalahdessa, Viitasaaressa ja Pitkäniemessä. Orhinselässä
on paras varustus ja isoimmat leiriytymistilat. Leiriytymistarkoituksessa kannattaa huomioida, että siellä on
usein muitakin retkeilijöitä.
Järvi on kooltaan suuri
ja monesti tuulinen. Aloittelevalle harrastajalle helpoimpia kohteita ovat

Kala on korvaamaton
D-vitamiinin lähde

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

Kalan merkitys ruokamme
D-vitamiinilähteenä on
huomattava. Kalasta saadaan noin puolet ravinnon
mukana tulevasta D-vitamiinista. Lähes kaikki kalat rasvapitoisuudesta riippumatta
sisältävät runsaasti D-vitamiinia, joka on erityisen
tärkeää luuston kunnolle.
Osteoporoosin eli luuka-
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Sirkkajärvi, Moinalahti
ja Alposlahti. Vaarasaari
antaa tuulen suojaa melojalle ja tuulen suunta kannattaakin ottaa huomioon
reitin suunnittelussa. Tämä
tarkoittaa sitä, että esimerkiksi länsituulella Vaarasaari kannattaa ohittaa
itäpuolelta, jotta saa meloa
pienemmässä aallokossa.
Miekojärven eteläselkä
on haasteellinen melojille
kovalla tuulella. Isolla järvenselällä tulee lähes aina.
Mukavia päiväretkikohteita ovat jokisuut, esimerkiksi Lampsijoen tai Luomalanjoen suualue. Molempien jokien virta on alhainen ja niitä voi meloa vähän
matkaa ylöspäin mukavia
maisemia katsellen. Vaara-

saaressa oleva Vaaralahti on
rauhallinen ja luonnontilainen vesialue. Parin päivän
retken voi tehdä Kivilahdesta Orhinselälle. Reissuun
voi yhdistää myös patikointia Pieskänjupukalla, jolloin kannattaa rantautua
Ylisellä Venäläisenhiedalla.
Toinen vaihtoehto on käydä
Raakonvaarassa, jonne
pääsee Orhinselältä käsin.
Meloessa näkee luontoa eri näkökulmasta kuin
veneellä. Kajakilla pääsee
helposti mataliin rantavesiin
ja sellaisille alueille, joihin ei
veneellä pääse. Linnunlaulua on mukava kuunnella
hiljaisuudessa. Vesilintuja
ja muita vesieläimiä voi seurata läheltä. Miekojärvellä
meloessa voi nähdä jopa

saukon uimassa ja kalastamassa ruokaa. Järvellä asuu
pysyvästi saukkoja.

Melontaharrastus
alkaa parhaiten
kurssin kautta
Melonta kannattaa aloittaa
käymällä melontaseuran
järjestämän peruskurssin.
Rovaniemen melojat järjestävät joka kesä kursseja
Rovaniemellä. Liittymällä
melontaseuraan voi kokeilla
melontaa erilaisilla kajakeilla. Oma kajakki kannattaa ostaa vasta sitten, kun
on testannut, minkälainen
kalusto sopii itselle.
Melojan varustukseen
kuuluu kajakin lisäksi mela,
kelluntaliivit, aukkopeite
sekä säänmukainen vaate-

Yhteystiedot:
KJ-Experience
Kari Järvinen
044 997 6887
www.kj-experience.com

tus. Lisäksi kannattaa ottaa
mukaan evääksi pientä purtavaa sekä kelistä riippuen
kuumaa tai kylmää juomaa.
Melonnassa kannattaa
käyttää kevyitä kenkiä.
Kumisaappaat eivät sovella
melontaan, koska ne saattavat hankaloittaa kajakista
poistumista, jos kajakki
sattuu kaatumaan. Kylmän
veden aikaan suositellaan
kuivapuvun käyttöä. Aloittelevan melojan kannattaa
pysytellä rannan tuntumassa, jotta mahdollisen
kaatumisen jälkeen pääsee
nopeasti rantaan. Melojan kannattaa pysytellä
pois veneilyreiteiltä ja ylittää reitit mahdollisimman
kohtisuoraan, jotta ei olisi
häiriöksi veneilijöille. Aloit-

Kalan syönti on ikivanha

•

Kirjoittajat:
Annaliisa Issakainen
Katriina Uljas-Rautio
Ilkka Vaara

Kuvat:
Rovaniemen melojat
Revonlahti
Annaliisa Issakainen
Muut kuvat:
Katriina Uljas-Rautio

Miekojärvi on Suomen 77. suurin järvi
Sijainti
Ylitornio ja Pello
Valtio
Suomi
Koordinaatit
66°35’35”N, 24°22’55”E
Pinnankorkeus 76,9 m
Pinta-ala
53,3394 km2

Syö kalaa kahdesti
viikossa.

•

televan melojan kannattaa
aina lähteä retkille jonkun
kokeneemman kanssa.
Linkkejä:
Rovaniemen Melojat |
www.roimeloo.net
Yöttömän yön melontareitti https://aavasaksa.fi/
reitit/melontareitit/yoettoemaen-yoen-melontareitti/
h t t p s : / / a re e n a . y l e. fi / 1 4524266

Miekojärvi-info –
tiesitkö?

Reitti alkaa Tengeliöjoelta
Haapakosken voimalan ala-

don yleistyminen huolettaa
terveysasiantuntijoita. Varsinkin nuoret saavat ravinnostaan niukasti D-vitamiinia. Aikuisten tulisi saada
D-vitamiinia 7,5 mikrogrammaa/vrk, alle 3- ja yli
60-vuotiaille suositellaan 10
mikrogrammaa/vrk.
Kaloista eniten D-vitamiinia saat juuri kuhasta.
Sitä on sadassa grammassa
kuhaa 24,6 milligrammaa.

•

Orhinselän lätyt.

Kalassa rasvakin on
terveellistä

Mönkijät

•

Rovaniemen Melojat 2017 Kivilahti.

Tiesitkö
Kalan rasva on pehmeää,
koska siinä on runsaasti
m o n i t y ydy t t y m ät t ö m i ä
n-3-rasvahappoja, erityisesti eikosapentaeenihappoa (EPA) ja dokosaheksaeenihappoa (DHA), ja
vain vähän tyydyttyneitä
rasvahappoja.N-3- rasvahapot ovat erityisen tärkeitä
mm. aivojen, keskushermoston ja näkökyvyn kehitykselle. Kalan rasvoilla arvellaan olevan myös mielialaa
parantava vaikutus.
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Melontaa Miekojärvellä
puolelta ja päättyy Tornionjoella Närkkiin.
Reitti sopii myös vastaalkajille; reitti on pääsääntöisesti suvantomaista vettä
ja sillä on helppo koskiosuus, jonka voidaan myös
ohittaa kanoottia rantaa
pitkin uittaen tai maitse
kanoottia/kajakkia.
Reitin alaosassa on euroopanmajavan syönnösjälkiä
ja on mahdollisuus nähdä
myös majavan.

Lyhyet reittikuvaukset:
Aalisjärvi – Konttajärvi
25 km

•

juttu, sen osasivat jo esiisämme. Kala on ollut leivän
ohella
ruokavaliomme
perusta niin arkena kuin juhlapäivinä.
Lähde: www.prokala.fi
Josko et saanut kalaa omalla
uistelu- tai verkkoreissulla,
niin kuhaa monessa muodossa voit käydä ostamassas
Miekojärven Sirkkakosken
kalasatamasta.

Toukokuun lopulla kokoontui komea joukko vapaehtoisia Etsintäjohtajakoulutukseen Miekojärvelle. Tälläkertaa
koulutuspaikkana oli Sirkkakosken satamassa Miekojärvi Resort .

Tilausajot

0400 697 876
www.lohiniva.fi

Rantaviiva
Suurin syvyys
Keskisyvyys
Tilavuus
Valuma-alue
Virtaus
Laskujoki
Saaria
Järvinumero

107,465 km
22,84 m
6,54 m
0,34862509884 km2
2132 km2
22m3/s
Tengeliönjoki
21
67.931.1.001

Koulutettu Hieroja
Tmi Essi
0405234321
https://timma.fi/koulutettuhierojatmiessi
Vartontie 8, 95600 Ylitornio
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Kevät ja kesän tulo yllättää
kokeneenkin veneilijän –
muista silti venepaketin
kevättarkastus ja huolto
Vaikka pulssi on korkealla ja aurinko kimmeltää vedenpinnalla, malta
ja vedä henkeä. Nyt on aika tarkistaa miten venepakettisi on talvehtinut. Tekemällä perusteellisen tarkastuksen, huollon ja korjaukset
vältyt monelta harmilta tulevan kesän retkillä.
• veneen runko ja rakenteet: mm. peräsin, potkuri, anodit,
läpiviennit, hanat, letkut ja kiristimet, airot
Tarkista purjeveneessä myös takila
• moottori: mm. öljyt, suodattimet, nesteet, tulpat, mahdolliset
vuodot, letkujen kunto sekä hallintalaitteiden toiminta
Vanha bensa pitäisi käyttää muualla
Vaseliinituubilla voitelet moottorin rungon.
Isot nelarit: suosittelisin ammattihuoltajien käyttöä.
• akkujen lataus
• sähköt, elektroniikka ja viestintävälineet: tarkista
hapettumiset
• paperiset ja elektroniset kartat: tarkista hapettumiset
• venevarusteet: mm. köydet, ankkurointivarustus,
pilssipumput
• merenkulkuvarusteet: mm. kulkuvalot
• turvallisuusvälineet: pelastusliivit, pelastusrenkaat/-liinat,
sammuttimet ja palovaroittimet, hätämerkinantovälineet
• ensiaputarvikkeet: tarkista päiväykset

Veneilijän muistilista aina ennen vesille lähtöä
Miekojärvi on iso järvi ja tuuliolosuhteet voivat olla kovastikin erilaiset
20 km päässä satamasta. Lapin sisävesillä, jossa pimeää ei kesällä tule,
retket voivat kestää pitkäänkin ja saman päivän aikana koet mahdollisesti monelaista keliä.
1. Kun teet retkisuunnitelman niin kerro se myös kotiin jääville.
2. Aina ennen lähtöä tutustu säätiedotuksiin esim.
Foreca: täsmäsää Ylitornio/ Pello .
3. Varmista, että viestintävälineet toimivat, jos olet useamman
päivä reisussa = akussa virtaa ja varavirtalähde mukana.
Huolehdi että ne pysyvät kuivina.
4. Huolehdi siitä, että veneessäsi on riittävästi polttoainetta.
5. Varaa mukaan moottorin tarvitsemia nesteitä ja varaosia.
6. Tarkista, että Trossi-jäsenkorttisi on mukana ja veneessäsi
on uusi vuositarra.
7. Veneretkelle lähtiessäsi ota mukaan aina tuplasti ruokaa,
jos vaikka tuuliolosuhteet pidättävät teidät saareen
ylimääräiseksi vuorokaudeksi.
8. Muista, että vain päälle puettu pelastusliivi pelastaa!
9. Miekojärven veneilykartta tai sähköinen gps-navigaattori
varmistavat turvallisen veneretken.
Pienissä avustustehtävissä järvipelastuksen pelastusvene
Tiirapaasi avustaa, mutta jos on
HÄTÄveneessä tai rannalla,
niin soita 112.
Miekojärven laavuissa ja
rantautumispaikoilla on
paikannuskoordinaatit!
Turvallista alkavaa veneilykautta
2019 toivottavat Miekojärven
Veneseura ja järvipelastajat!

•

•
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Avovene vaiko HT
Maamme ylivoimaisesti yleisin
venetyyppi on avoin perämoottorivene, ohjauspulpetilla tai ilman.
Viime aikoina ohjauspulpetit
ovat tulleet yhä suositummiksi ja
samalla sekä vene- että moottorikoko on kasvanut. Avovene on
oikea ja käyttökelpoisin ratkaisu
silloin, kun etsitään yleisvenettä
mökki-, huvi- ja kalastuskäyttöön.
Avoveneessä on helppo liikkua,
siihen on helppo nousta ja siitä on
helppo rantautua lähes minkälaisessa paikassa tahansa. Ohjauspulpetillinen avovene on helppo
käsitellä ja hallita kaukohallintalaitteiden avulla. Yhä enemmän
on siirrytty myös sähkökäynnistykseen, jolloin yhdistelmän käynnistäminen ja ajaminen on lähes
yhtä helppoa kuin autolla.

Onko veneily kallista –
muista huollot
Veneilyä pidetään usein kalliina

harrastuksena, mitä se ei välttämättä lainkaan ole. Veneilyn kustannukset ovat selvässä suhteessa
veneen kokoon, mutta omatoiminen veneilijä voi tehdä itse paljon
ja säästää kuluissa.
Käyttökustannuksista suurin
menoerä on polttoaine. Kun neliheppainen perämoottori kuluttaa
noin kaksi litraa bensaa tunnissa,
saattaa kahdella suurella bensiinisisäperämoottorilla kulutus olla
huikeimmillaan yli 150 litraa tunnissa.
Polttoaineen lisäksi venettä on
huollettava. Kätevä veneilijä tekee
sen itse, mutta nelitahtisen moottorin huolto alkaa olla jo ammattilaisten työtä. Se maksaa pyöreästi
koneen koosta tietenkin riippuen
noin 500 euroa vuodessa. Veneseura on aika-ajoin järjestänyt
huoltotapahtumia satamaan.
Venevakuutuksen hinta on riippuvainen veneen arvosta ja on
pyöreästi kaksi prosenttia siitä.
Vakuutussopimuksia on toki erilaisia ja erihintaisia.
Veneen hankinnassa kannattaa miettiä valmiiksi mistä löytyy
veneelle sopiva laituripaikka. Jos
kysymyksessä on soutuvene, niin
se on helppo vetää rannalle, mutta
ei minne tahansa. Jos ei ole omaa
rantaa, niin on kysyttävä maanomistajalta lupa. Miekojärvellä
laituripaikkojen osalta tilanne
on hyvä. Eteläpäästä Miekojär-

veä löytyy Pessalompolon kalaja venesatama. Sieltä löydät sekä
kelluvia että maallevetopaikkoja.
Vuokrapaikkoja voit tiedustella
Ylitornion kunnasta teknisestä
toimistolta. Karhumaan kaavaalueelta, Miekojärven länsirannalta löytyy myös venesatama.
Sielläon sekä kelluvia ja maallevetopaikkoja. Miekojärven pohjoispäästä Sirkkakosken vene-ja
kalasatamasta löytyy myös kelluvia ja maallevetopaikkoja. Karhumaan ja Sirkkakosken satamien
osalta venepaikat vuokraa Pellon
kunnan tekninen toimisto. Satamista löytyy myös parhaat veneelaskuluiskat.
Satamien lisäksi Pellon ja Ylitornion kunnat jakavat kustannukset Miekojärven veneilyn turvallisuuslaitteiden (veneilyreittien)
sekä rantautumislaitureiden huolloista ja korjauksista.
Kun venettä siis hankitaan, on
pohdittava miten veneen nostan
ja lasken sekä miten säilytän sen
talven yli. Kätevimmin homma
hoituu omalla trailerilla ja kotipihalla. Venetrailerin hankinnasta
löydät juttua vuoden 2018 Miekojärvi Uutisista tai veneseuran kotisivuilta www.miekojarvi.fi.

Kotimaan venemyynnissä näkyy
mökkiveneiden suosio ja entistä
suurempien moottoriveneiden
kysyntä.
Venealan Keskusliitto Finnboatin toimitusjohtaja Jarkko Pajusalon mukaan lämmin kesä siivitti
erityisesti pienten moottoriveneiden ja vesijettien myyntiä.
– Pieniä veneitä ei viime kesänä
jäänyt kauppiaille ja alle kuusimetristen moottoriveneiden toimitukset lisääntyivät edellisvuodesta peräti 23 prosenttia”, Paju-

salo kertoo.
Pienten veneiden suosiosta
kertoo myös sähköperämoottoreiden myynnin nopea kasvu. Sähkömoottoreita myytiin vuonna
2018 lähes 6.000 kappaletta, kun
edellisenä vuonna määrä oli 3500.
– Helppokäyttöinen ja edullinen sähkömoottori vaikuttaa sekä
korvanneen pieniä polttomoottoreita että nousseen soutuveneen
lisävarusteeksi. Sähkömoottoreita käytetään myös suosiotaan
kasvattaneissa heittokalastusveneissä keulamoottoreina, Pajusalo
arvioi.
Lukumääräisesti suurin kasvu
oli vesijettien rekisteröinneissä,
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joka ylitti Suomessa ensimmäistä
kertaa yli tuhannen kappaleen
rajan (+313 kpl/45 %).
Pienten moottoriveneiden ja
vesijettien lisäksi myös suurten,
yli yhdeksänmetristen moottoriveneiden, myynti jatkoi kasvuaan.
Samalla myös suurten perämoottoreiden myyntimäärät ovat kasvaneet, sillä yhä useampi valmistaja tarjoaa isommistakin veneistä
malliversioita, jotka voi varustaa
sisä- tai sisäperämoottorin sijaan
yhdellä tai kahdella suurella perämoottorilla.

Innovaatiopäivän virallisesta
avauksesta vastasi Pellon
kunnan uusi elinvoimajohtaja Kai Korhonen, joka summasi päivän antia toteamalla
sen mielenkiintoiseksi ja että
oppia tuli paljon.

Lähde: Venealan Keskusliitto
Finnboat ry., www.suomiveneilee.fi
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Markku Ahonen kertoi toimintaryhmäänsä kuuluvan Inarin,
Sodankylän, Kemijärven sekä Pellon kunnat, ja että juuri kunnat
ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Markun viesti oli, että
Lapin sisävedet ovat täysin alikalastettuja ja vesialutta Lapissa
riittää, yhteensä 632.000 ha. Onneksi Lapissa pyyntivedet ovat
pääosin Metsähallituksen hallinnassa, eikä niin kuin Etelä-Suomessa jossa pyyntivedet ovat varsin viipaloituneita. Kalastajia
siis tarvitaan lisää ja mm. Lokassa on Leader- rahoituksella rekrytoitu uusia kalastajia. Korkealuokkaisella Lapista pyydetyllä
sisävesikalalla on hyvä maine ja selkeästi kysyntää.
Lapin Ely-keskuksesta kalastusbiologi Jari Leskinen esitteli kaupallisen kalastuksen
EU-rahoitusta. Esimerkiksi
juuri näistä rahoituskanavista on Pellon kunta saanut
Sirkkakosken kalasatamahallin investointiin 80-90 %
avustuksen. EMKR-rahoituksen kautta on myös yksittäisillä kalastajilla mahdollisuus
saada tukea investointeihin.
Tällä hankekaudella olemme
myöntäneet rahoitusta 171
hankkeelle ja vireillä on 36
hanketta ,toteaa Leskinen.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Tilaisuuden lomassa osallistujat saivat nauttia kahvin lisäksi JKTuotannon Jukan ja Päivin valmistamia kalaherkkuja.

21 km

Kunnantie 2, 95700 PELLO
Puh. 0400 531 164

Kimmo Juvani
+358 400 693 143

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

Hätälä Oy:n kalatukun edustajat Aki
Joensuu ja Samu
Pelkonen loivat
uskoa, että pohjoisen villille kalalle on
kysyntää nyt ja tulevaisuudessa. Hätälä
jatkaa investointejaan Oulussa ja siitä
hyötyvät myös Lapin
kaupalliset kalastajat. Kaikkiaan Hätälälle pyytää kalaa yli 400 sisävesi- ja merikalastajaa. Kalastuspäivän antia oli myös se, että kalaliike toivoo
tiiviimpää yhteistyötä kalastajien kanssa myynnin ennakoimiseksi. Eri kalalajien sesonkeihin varautumiseksi sovittiin paremmasta tiedottamisesta puolin ja toisin.
Pellon Kehitys Oy on ollut
aktiivisesti kehittämässä
ammatillisen ja matkailukalastuksen mahdollisuuksia Pellossa. Fishing
Capital of Finland –brändi
pitää sisällään niin Tornionjoen lohenkalastuksen
kuin vaikka ohjelmapalvelut Miekojärven kaupallisten kalastajien kanssa.
Yhteistyössä keväällä 2018
järjestetty Kalastuksen jatkojalostuspäivät saivat nyt
jatkoa innovaatiopäivässä.
Näiden tilaisuuksien antina Mika toivoo lisää toimijoita alalle.
Markku Vierälä toi terveiset Metsähallituksesta ja totesi, että
Metsähallituksen vesillä Lapissa kalastaa 34 kaupallista kalastajaa joidenka keski-ikä on 57 v. Miekojärvellekin on tullut yksi
kaupallinen kalastaja lisää, mutta uusia kalastajia varmasti vielä
sopii valtion vesille. Olemme pyrkineet jouhevaan lupapolitiikkaan, toteaa Markku. Istutustoimia ei Miekojärveen lopeteta ja
laajasti toivottu muikkututkimus on myös mahdollinen.

Pello

Ma i n o s t o i m i s t o , t u l o s t u s p a l v e l u

Alkkulanraitti 95, Ylitornio,
puh. 0400 391 918
avoinna arkisin 9–17

•

Juoksengissa,
Karpinniementie 1.

0 4 0 5 6 5 5 7 1 1

Putki ja Poltin Salmi Oy

•

Poronlihatuotteiden erikoismyymälä

Rajalinjat Oy

www.hanakat.fi

•

Yhteenvetona päivästä voisi lainata kultaleijonien valmentaja
Jukka Jalosen sanomaa:
”Meidän pitäisi ihan kaikkien sisäistää se, että yhdessä tekemällä saadaan enemmän aikaan. Se kaikki mitä annat muille,
tulee sulle jossakin kohtaa takaisin.”

Kukka- Ja Hautauspalvelu Vestola Ky
puh. 016-513 031

Ti l a u s a j o t , a j o n e u v o h u o l l o t

0 4 0 5 8 9 5 7 9 9

•

Toukokuun lopulla Miekojärvelle kokoonnuttiin pohtimaan
laajalla rintamalla ammattikalastuksen, tai niin kuin se kuuluu
nykyään sanoa, kaupallisen kalastuksen tulevaisuutta Lapin
sisävesillä.
Väkeä oli kertynyt runsaasti Miekojärven lisäksi Pellosta,
Kolarista ja Keminmaalta. Ammattikalastajia oli myös Kemijärveltä ja Sodankylän Unarista. Päivän teeman mukaisesti ei
jääty tuleen makaamaan, vaan tutustuttiin monipuolisesti eri
kalastustekniikoihin. Opetusmateriaalien kautta saatiin tietoa
mm. kuinka erityyppistä kalaa jalostetaan laitoshyväksytyissä
tiloissa. Päivän aikana tutustuttiin myös Sirkkakosken uusittuun kalasatamahalliin.
Mielenkiintoiseen päivään toivat panoksensa myös Pohjoisimman Lapin Leaderin sekä Lappia-Koulutus Oy:n edustajat.
Tilaisuuden järjestivät Pellon Kehitys Oy:n Mika Rinne, Pohjoisen kalatalousleaderin Markku Ahonen ja tilaisuuden avannut
ammattikalastaja Jukka Sirkkala.

Lue veneen rekisteröinnistä Veneseuran kotisivuilta:
www.miekojarvi.fi

Kotimaan venemyynti kasvussa
Suomen veneala
kasvoi kotimaassa vientimarkkina pysyi
vakaana

•

Kaupallisen kalastuksen innovaatiopäivä Miekojärvellä

Uuden veneen hankinta
Uuden veneen hankinnassa on
pysähdyttävä miettimään millaisen veneen halumme ja millaiseen käyttöön se tulee. Hinta ei
välttämättä saisi olla päätöksen
perusta. On myös pohdittava
millaiseen veteen venettä ollaan
hankkimassa. Turvallisuusasioita
ei koskaan saa unohtaa ja on mietittävä millaisilla henkilömäärillä
veneellä kuljetaan.

•

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

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

KODINKONE- JA
TV-HUOLTO

RM Sähkö OY

Puh. 0400 935 967

rmsahko@outlook.com

TIMO LAKKAPÄÄ

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

040 725 9213

Piipahda uusitulla
terassillamme!
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Vihreä Pysäkki

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

Venerekisteröinnissä Buster takaisin ykköseksi
Buster oli Suomen myydyin
moottorivenemerkki vuosikymmenien ajan, kunnes
vuoden 2016 rekisteröintitilastossa Yamarin kiilasi
sen ohi Cross-alumiiniversioiden siivittämänä. Viime
vuonna Buster otti paikkansa takaisin. Sen myynti
nousi 410 veneeseen, kun
Yamarinin puolestaan laski
369 veneeseen. Palkintokorokkeelle vuoden 2018 rekisteröinneissä tuli kotimainen
Faster. Silver, Suvi (Palta) ja
Terhi ottivat sitten seuraavat
sijat. Joten voidaan todeta,
että suomalaiset suosivat
kotimaisia veneidenvalmistajia - hieno juttu!

Yamarin
46
SC:n
Suomen
ensiesittely oli
Helsingin Vene 19
-näyttelyssä.
Tekniset tiedot:
• Pituus 4,65 m
• Leveys 1,85 m
• Paino noin 411
kg
• Henkilöluku 5
• Moottorisuositus 30–50 hv
Kampanjahinta: Yamarin 46
SC + 40 hv Yamahan nelari pitäisi
irrota
12.990
eurolla.

Veneilykesän 2019
uutuuksia:

Suvi 50 Duo
Fisher –
UUTUUS 2019

Yamarin 46 SC
Yamarin-malliston pienin
uutuus kaudelle 2019 on
kätevä ja turvallinen konsolivene, Yamarin 46 SC.
Reilun neljän ja puolen
metrin pituinen Yamarin
46 SC on johdonmukainen,
turvallinen ja helppo käsiteltävä, minkä ansiosta se
soveltuu erittäin hyvin myös
ensiveneeksi. Veneeseen on
selkeät kulkureitit, ja tukevat keulakaiteet lisäävät turvallisuutta veneeseen siirryttäessä ja siitä poistuttaessa.
Hyvin
suunnitellun,
väljän tilaratkaisun ansiosta
keulatila on avara, mikä
miellyttää erityisesti kalastuksen harrastajia ja mökille
tavaraa kuljettavia. Myös
säilytystilaa on runsaasti
pitkän keulapenkin, pulpetin edessä olevan penkin
sekä takapenkin alla.
Kuljettaja ja matkustaja
istuvat mukavasti suojaavan
tuulilasin takana. Uutuusveneessä vakiovarusteita ovat
mm. etukaiteet, takapenkin
istuintyynyt sekä selkänojan
pehmusteet. Lisävarusteina
ovat saatavana mm. etuosan
tyynysarja, peräkuomu,
takakaiteet ja satamapeite.

on 140 cm.
- Suvi on miellyttävän vakaa.
Lisävarusteena
saatava kaksiosainen peräkuomu toimii
uistelukäytössä,
kun sitä pitää
osittain katteena.
- Fisher-mallissa ei ole täysleveää peräpenkkiä, vaan reunapalat voi irrottaa. Pyörivillä
ja säädettävillä
erillispenkeillä
saa lisää tilaa
touhuamiseen.
- Keulan sivulokeroon mahtuu
heitto- ja vetovapoja kahdessa
osassa. Kansi on
varustettu peräpenkin tavoin
kaasujousella –
pientä luksusta
perusveneeseen.
- Kuten perus-

Kesän toivottu
uutuus
kalastajille
Suvi 50 Duo
Fisher on kalastajille suunniteltu, kuomulla
katettava uistelu-/
kalastusvene. Fisherissä on sama
erinomainen runko- ja
ajo-ominaisuudet kuin 50
Duo:ssa. Lisävarusteena
monikäyttöinen suojaava
kaksiosainen kuomu. Pitkä
säilytystila esim. vavoille
ja irrotettavat takapenkin
nurkkapalat lisätilaksi kalastukseen. Keulakansi kiinteä
ilman luukkua. Etusäilytystila käytettävissä etupenkin
selkänojan aukosta. Keulakanteen helppo läpipultata
vaikka keulamoottori – ”taivasankkuri”. Toimii muunneltavuutensa takia hyvin
myös huviveneenä. Testattu
ja toimivaksi havaittu vaihtoehto kalastajille.
Suvi 50 Duo Fisher
-mallin koeajoartikkeli
Kippari-lehden numerossa
10/2018. Artikkelissa todetaan mm.:
- Etenkin uistelijoille on

tärkeää, että avotilan peräkulmiin pääsee esteittä. Fisherin peräpenkki ei olekaan
täysleveä, vaan muunneltavissa käyttötarpeen mukaan
irrotettavien reunapalojen
avulla. Enintään viiden
hengen matkustamo muuntuu perhekäytöstä hetkessä
paremmin kalastuskäyttöön
sopivaksi ja päinvastoin.
- Esittelyveneessä oli
lisävarusteena kuomu. Sen
voi viritellä paikalleen vain
etuosasta, jolloin ohjaamo
on suojattu sekä päältä että
sivuilta. Tunnelma on melkeinpä kuin HT-veneessä
konsanaan, ja ainakin
kahden hengen käytössä
uisteluun jää riittävästi tilaa.
- Pitkien tavaroiden, kuten
vapojen säilytystä palvelee
kuitenkin auttavasti keulan
sivulokero, jonka sisäpituus

mallisessa
50
Duossa, myös
Fisherissä on
helppohoitoinen ja kivaa
ilmettä antava laminaattiturkki – arkisen harmaasta
väristään huolimatta.
- Yhä suosituimmille
keulasähkömoottoreille on
Suvissa valmis paikka, laminaatilla päällystetty keulakansi. Lisäakku mahtuu
apukuskin pulpetin laajaan
jalkatilaan, ja tuotantoveneisiin tulevat putket kaapeleillekin.
- Fisherissäkin pääsee
nauttimaan pienestä liukukynnyksestä, erinomaisesta
vakavuudesta ja ajamisen
helppoudesta.
- Uutuus on omiaan
ennen kaikkea kalastusta
harrastaville mökkiläisille,
jotka liikkuvat vesillä muutenkin kuin vapojen kanssa.
Ei silti olisi yllätys, jos Fisherin näkisi aktiivisen, ken-

ties kilpailuja kiertävän uisteluharrastajan käytössä.

Suvi-veneiden lyhyt
historia
Suvi-veneiden alkutahdit
lyötiin Mikkelissä vuonna
1982. Ensimmäiset veneet
saatiin markkinoille jo
vuonna 1985. Vuonna
2004 liitettiin Palta-veneet
mukaan ja 2008 liiketoiminta siirtyi Konekeskolle
ja yhteistyö Yamaha-perämoottoreiden kanssa käynnistyi. 2015 Suvi- ja Paltaveneitä oli valmistettu jo yli
55 000 kpl ja venemerkki
juhli 30-vuotistaivaltaan.
”Suvi on kokoluokassaan
kohtuhintainen vaihtoehto.”
Lähde: Suvi-veneet

Yamahalta uusi
kevyempi nelari 25
hv:n luokkaan
F25 G on nyt 25 % kevyempi
ja entistä helpompi kantaa.
Se on perusmoottori niin
mökille kuin kalamiehille.
Uutuusmallissa
on
kaksi lepotukea (sivulla ja
takana), entistä paremmat
kantokahvat sekä akuton
elektroninen polttoaineen
ruiskutus. Se on täysin
yhteensopiva Yamahan
LAN-järjestelmän ja digitaalimittareiden kanssa. Sen
muita ominaisuuksia ovat
ohjauskitkan säätö yhdellä
vivulla, moottorin kiinnityspisteiden entistä pidempi
etäisyys, tehokas vaihtovirtageneraattori, Yamahan
Y-COP-ajonesto ja valinnaisina lisävarusteina saatavat
uistelunopeuden säätö ja
laaja-alainen sähköhydraulinen trimmaus- ja kippausjärjestelmä. Niinpä F25 on
luonteva valinta myös monipuolisuutensa ansiosta.
Suositushintaa uudelle
tulokkaalle esitetään 5.390
euroa.

Nelitahtiset moottorit
kevenevät
Mökkiluokkaa-sarjassa on

meille tutut merkit, amerikkalainen Mercuru ja
japanilainen Tohatsu, jotka
tekevät yhteistyötä pienimmissä kokoluokissa. Japanilainen Tohatsu esitteli jo
Venemessuilla -18 uudistuneet nelitahtiset 9,9 hv, 15
hv ja 20 hv. Näissä kolmessa
moottorissa on kaasuttimen
korvaaminen elektronisesti
ohjatulla polttonesteen suihkutuksella, mikä on ollut
trendinä jo kauan isommissa
perämoottoreissa. Muutoksien ansiosta pienempin
koneiden painoa on saatu
jopa 9 kg pienemmäksi ja se
jos mikä on tervetullut asia.
Tämä uudistus tuli
samaan aikaan myös Mercury 15 EFI- ja 20 EFI
-moottoreihin, joissa myös
kaasuttimen korvaaminen
elektronisesti ohjatulla polttonesteen suihkutuksella.
Mercuryn alle 30 hv moottorit ovat juuri Tohatsun suunnittelemia ja nämä uutuudet
löytyvät myös 15 ja 20 EFI
four stroke koneista. Merkkujen painosta on saatu
lohkaistua 5 kg alaspäin.
Mielenkiintoinen ja tärkeä
uutuus löytyy ajamista helpottavasta ohjauskahvasta.
Ohjauskahvan säädettävyys
vaakasuunnassa mahdollistaa ohjauksen kummalla
kädellä tahansa. Ohjauskahvan voi siis säätää vasen- tai
oikeakätiseksi. Kahvaa voi
säätää 18 astetta keskeltä
vasemmalle ja oikealle.
Lisäksi kaasukahvan pyörimissuunta voidaan kääntää.
Myös kahvan pystykulman
säätö alarajoittimella helpottaa ajoa, kun sopiva
kulma on helppo ja nopea
säätää ilman työkaluja.
Monitoimisessa ohjauskahvassa on helpottava vaihdevipu. Pysäytyspainike on
kätevästi ulottuvilla kahvan
päässä. Ohjauskahva voidaan lukita 45 tai 73 -asteen
asentoon, mikä sopii hyvin
kalastamiseen ja uisteluun.
Mercury esitteli 2019

Vuokrattavana Kirkonveräjän kämppä
Uistelureissut Miekojärvelle
Metsäpalvelut
Viihtyisä hotelli Torniojoen
varrella, Ylitornion keskustassa

Jokelantie 7, 95790 Lampsijärvi

Puh. 0400 397 339

Mökille
mieli?

* Tiesitkö
Järvialueella tuuli pääsee usein puhaltamaan kovaa, joten
tuulenpitävä vaatetus on vesillä liikuttaessa tarpeen, jopa
kesällä. Lapin järvillä pelastusliivejäkin parempi ja suojaavampi asuste on pelastustakki.Vesillä liikkuvan kannattaa
hankkia alueen veneilykartta ja pitää mukanaan kompassia. Miekojärvellä kiinteät kummelit on merkitty kirjaimin, joten se helpottaa sinua paikantamaan itsesi kartalla.

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

Metsähallitus vuokraa tai myy tontit
puhdasvetisen Miekojärven rannalta.
Karhumaan kaava-alue sijaitsee Pellon Miekojärven länsirannalla
Sirkkakoski-Pakisjärvi metsäautotien varrella. Alueella on monipuoliset
harrastusmahdollisuudet, kuten kalastaminen lajirikkaasta järvestä,
melominen ja marjastaminen sekä talvisin hyvät olosuhteet pilkkimiseen
ja moottorikelkkailuun. Alueella on satama. Kaava-alueella on yhteensä
49 tonttia.
Kysy lisätietoja:
Marja Vaara, puh. 0400 713 770 tai marja.vaara@metsa.fi.

Tutustu tarjontaamme osoitteessa laatumaa.fi

Jouko Sirkkala
p. 040 766 5399

Soita ja sovi
tapaaminen,
me
tarjoamme
kahvit.

Saaressa on
aina sunnuntai...

Nuorenmetsän kunnostukset,
maanmuokkaukset,
tiet ja ojat,
vaihtolavakuljetukset.

Maanrakennus
Kari Romakkaniemi

venemessuilla upouuden nestekaasulla toimivan perämoottorin Mercury F5
LPG Propane FourStroke.
Iskutilavuus on 123 cm3,
teho 3,7 kW (5 hv) ja paino
27 kg. Tulevaisuus näyttää
minne suuntaan ollaan perämoottoreissa menossa nyt
sähkömoottoreiden kasvu on
huima jopa 70% verrattuna
vuosiin 2017–2018.

26 kahden hengen huonetta
2 saunaa
Lounasravintola Kammari
A la Carte, pizzat
Tilausravintola Sali
Pub Olohuone
Night Club Kellari
Alkkulanraitti 67, puh. +358 (0)40 640 2486,

Attendo Katajahovi

Attendon Mummola-hoivakodit tarjoavat ikäihmisille ja muistisairaille
monipuolista tukea, lyhytaikaista hoivaa, seuraa ja virikkeellistä toimintaa – sekä omaa rauhaa, kodinomaisessa huoneessa.
Attendo
Katajahovi
tarjoaa
myös
mahdollisuuden
lyhytaikaiseen
intervallihoitoon
esim.
omaishoitajan
loman
ajaksi.
Intervallipaikka on mahdollista saada lyhyelläkin varoitusajalla. Soita ja
kysy lisätietoja.

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

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

Lappian Pellon erä- ja luonto-opaskoulutettavat olivat Miekojärvellä talvikalastuksen koulutuksessa 1.-2.4.2019. Koulutus sisälsi teorian kaupallisen kalastuksen vuodesta ja käytännön osuuden talviverkkokalastuksesta. Koulutuksen järjesti Lapin Villikalan Jouko Sirkkala. Syksyllä jatketaan kalan käsittelyn ja seisovien pyydysten kalastuksen opetuksella.
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Vetouistelun 100 ja 2 h -uistelumaraton
ja Kalamarkkinat Miekojärvellä 16.–21.
heinäkuuta
Veneseura järjestää Uistelumaratonin
yhdessä veneseuran uisteluvenekuntien
kanssa nyt kolmatta kertaa. Uistelumaratonilla kerätään varoja veneseuran toimintaan
ja varmistetaan järvipelastusvene Tiirapaasin liikkuminen järvellä. Kaupalliset kalastajat jalostavat maratonsaalista päivittäin.
Päivittäin saatua kalaa on mahdollisuus
ostaa tuoreen kalan markkinoilta Sirkkakosken kalasatamassa joka päivä klo 15–18.

Onpa veneseuran kahvipuffakin tuolloin
paikalla.
Tapahtumaviikko huipentuu sunnuntaina
Veneseuran avoimiin, ilman ikärajaa oleviin
ONKIMESTARUUSKILPAILUIHIN.
Onkikilpailu käydään Sirkkakosken satamassa su 21.7. klo 15–17.
Katkeamaton 100 ja 2 h -uistelumaratonin vuorot käynnistyvät tiistaina 16.7. klo
14. Tervetuloa seuraamaan Starttia!

* Heinäkuussa 2018 100 ja 1 h Uistelumaraton tapahtumassa veneseuran 8 venekuntaa keräsi yhdessä kaupallisten kalastajien
kanssa merkittävän potin järvipelastukselle.
Tapahtumassa järjestettävän tuoreen kalan
kalamarkkinoilla Sirkkakosken kalasatamassa saatiin yli 1.000 € potti järvipelastuksen ja pelastusvene Tiirapaasin toimintaan.
Veneseura ja järvipelastajat kiittävät.

TRAVELPELLO.FI
Kalakuningas 2018 ja puolustava mestari on Hannu Laukkanen Sinetästä (keskellä).

21.6
21-02

* Veneseuran avoimen Onkimestaruuskisan voittoa puolustaa Alpo Raaterova. Hänen onkisaaliinsa oli virallisen mittauksen jälkeen 460 cm pitkä. Uistelumaraton 2018 päätöstapahtumassa mittamestarina oli mittatimpuri Asko Saukkoriipi. Tuomariston työskentelyä
tarkkaili Reijo ”timpuriliivi” Hiltunen. Uistelumaraton tapahtuman ja Onkimestaruuskisan
huollosta vastasi Sirkka ”jussinhellu” Malinen tehotyttökvartetteineen.
* Veneseuran avoimet onkimestaruuskisat ja Uistelumaraton 2018 Sirkkakosken satamassa.
Onkikisan mestarit
1. Alpo Raaterova: kalojen pituus 460 cm
2. Terttu Laulajana: 314 cm
3. Jukka Urpalainen: 122,5 cm
4. Jami Mahosenaho: 75,5 cm
5. Irja Joona: 25 cm

SIRKKAKOSKEN
JUHANNUS
LIPUT
15 €

Tiesitkö - faktoja
* Miekojärven itäpuolinen metsäautotie (Kaaranes-Jupon Erä)
on nyt kunnostettu. Ojat on perattu, rumpuja vaihdettu ja tie
saanut uutta pintaa. Työt on tehty Metsähallituksen toimesta.
Puutavaraliikenteen lisäksi tiellä on paljon retkeilijöitä onhan
tieltä yhteys Sompasen luontopolkuun ja suositulle MäntylakiOrheinselän-Raakonniemen -retkeilyalueelle.

TANSSIYHTYE
MERJA
JUUTINEN

JUONTAMASSA
VILHO REIÄNPERÄ AITO LAPIN MIES

PIENTIE 95780 SIRKKAKOSKI

VOLGOGRAD
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* Uistelukisat palaavat heinäkuussa 13.7.
Miekojärvelle, mutta järjestäjä vaihtuu. Nyt
vastuujärjestäjänä on Vetouistelun Peräpohjolacup ry. Kisakeskuksena on pitkästä

aikaa Pessalompolon venesatama. Lisätietoja Timo Huhtanen 050 530 2140. Kilpailuaika on 10–20.
* Viime talvena perustettiin Lapin kalastusmatkailu ry. Yhdistys toimii maakunnallisesti ja sen tarkoituksena on yhdistää
kalastusmatkailuelinkeinoa harjoittavat
tahot ja vapaa-ajan kalastajat. Yhdistys
esiintyi Pohjois-Suomen Erämessuilla toukokuussa ensimmäisen kerran. Jos kiinnostuit, kysy lisätietoja: puheenjohtaja Mauri
Kylmämaa +358 400 188 444, varapuheenjohtaja Rauno Virta +358 50 5632 232.

KLIKKAA LAKKAPÄÄN
MONIPUOLISEEN
VERKKOKAUPPAAN!
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Miekojärven Veneseuran
tapahtumakalenteri kesä 2019
Su 21.7. klo 15–17 Uistelumaratonin päättävä Onkimestaruuskisa
Sirkkakosken kalasatamassa

Kesäkuu
La 8.6.
klo 13 veneilykauden avajaiset Pessalompolon satamassa
klo 15 Veneseuran vuosikokous Pessalompolon satamassa
Pe 21.6. klo 18 alkaen Veneilijöiden juhannusliputus Orhinselänniemessä (säävaraus)
Heinäkuu

Syyskuu
La 21.9. klo 12–18 Kesäkisan päätösuistelupäivä ja Veneseuran mestaruusuistelut
Startti ja punnitus Sirkkakosken kala- ja
venesatamassa, Kalakunkku 2019 -kiertopalkinnon luovutus.
Kesäkalakisa käynnissä koko kesän,
ilmoittautumiset WhatsAppilla tai kotisivujen kautta.
Miekojärven Luuta -rantojen siivoustalkoot käynnissä koko kesän.
Lisätietoja tapahtumista ja muuta mielenkiintoista infoa Miekojärvestä sekä
Veneseuran toiminnasta www.miekojarvi.fi ja facebook.com/miekojarvi.fi

* Jokihelmisimpukka eli Raakku on eläimistömme pitkäikäisin laji ja saattaa elää 150-200 -vuotiaaksi. Jokihelmisimpukka elää vain joissa. Se on munuaismainen
muodoltaan ja kulta-tummanruskea väritykseltään. Miekojärven rantavesissä mm. Vaarasaaren pohjoisrannalla
on laajasti järvisimpukoita, joka on siis eri laji. Miekojärveen laskevista virtavesistä on löydetty runsaasti jokihelmisimpukkaa, joka kasvaa 10-15 cm kokoiseksi ja on
rauhoitettu jo vuodesta 1955 alkaen.
Raakun elinkiertoon kuuluu elintärkeänä 0-1-vuotiaat taimen tai lohi, sillä simpukan toukat kehittyvät edellämainittujen kalojen kiduksissa, jopa kokonaisen vuoden.
Suomessa on vain 70 raakkujokea, joista suurin osa on Pohjois-Suomessa. LänsiLapin Muonio-Tornionjokilaakson valuma-alueelta ainoastaan Miekojärveltä löytyy
merkittävä jokisimpukkapopulaatio.
Jokihelmisimpukka on idikaattori veden puhtaudelle. Aikuinen jokihelmisimpukka
suodattaa ruumiinontelonsa läpi 50 litraa vettä vuorokaudessa ja samalla puhdistaa
sitä. Täten se parantaa sille tärkeän taimenen ja lohen ekoympäristöä.
Lähde: Pohjoisen virtojen raakut – Interreg-kartoitushanke. Ps. Miekojärveen laskevissa joissa on tehty Raakkuselvitys vuonna 2007.

RENGASASIANTUNTIJASI

Yli 15 000 tuotteen valikoima! Chatti-palvelu! Helppo tuotehaku!

KÄTEVÄ
tuotehaku
nimellä tai
tuotekoodilla!

10v10
JUHLAV

GRILLI- ANNISKELU
KIOSKI
-ALUE
KÄTEISMAKSU

•

Ti–la 16.–20.7. Uistelumaraton 100 ja 2
tuntia, Uistelua tauotta yötä päivää
Uisteluvuorot alkavat ti 16.7. klo 14,
venekuntien vuorojen vaihdot päivittäin
klo 7, 14 ja 21
Ti–su 16.–21.7. klo 15–18 Kalamarkkinat
Sirkkakosken kalasatamassa

PELLO - FISHING CAPITAL
OF FINLAND

* Yhä laajempi tutkijajoukko on sitä mieltä, että luonnossa liikkumisella ja oleilulla on
lukuisia hyviä terveys- ja hyvinvointivaikutuksia.

•

* Miekojärven keskiosien itärannalta Mäntylaesta löytyy pelastushelikopterin varalaskupaikka. Se on veneenlaskuluiskan päässä ja on liikennemerkein varustettu. Keveiden veneiden, kajakkien laskut ja nostot onnistuu ko. luiskalta helposti. Trailereille ja
autoille on ylempänä tien varressa oma paikoitusalue. Autoja tai trailereita ei saa missään nimessä jättää pelastuskopterin laskupaikalle!

NOPEA
apu
chatin
kautta!

Nettisivuiltamme löydät paljon tietoa tuotteista,
näet myymäläsaatavuudet ja voit tilata tuotteet kotiisi
tai noutaa myymälöistämme. Kätevää ja nopeaa! Testaa!
Lakkapää - Vain klikkauksen päässä!

www.lakkapaa.com
VERKKOKAUPPA AVOINNA 24/7

Katso lisää www.naasko.fi • www.stiga.fi

Avoinna arkisin
klo 8.00–16.00
Huolto 0400 296 771
Myynti 0500 480 039

Myös muita
malleja!
Trimmerit ja
raivaussahat!
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Miekojärven uutiset
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Pessalompolon vene- ja kalasatamassa
Ohjelma:
Veneseuran lipunnosto
Veneilykauden avajaistervehdys
kommodori Jukka Sirkkala
- veneilyturvallisuusasiaa
- veneilyklinikka - ohjeita aloitteleville veneilijöille
Pelastusvene Tiirapaasi
Jorma Tuokko ja Pessalompolon lauluryhmä esiintyy.
Yhteislaulua
Rovaniemen Melojat esittelevät melontaharrastusta
ja melonnan turvallisuusasioita
Annaliisa Issakaisen johdolla,
mahdollisuus päästä kokeilemaan melontaa.
Kari Järvinen / KJ-Experience esittelee
Yöttömän yön melontareittiä sekä
melontamahdollisuuksia Ylitorniolla ja Pellossa.
Kahvi- ja makkaratarjoilu.
Tulet pyörällä, veneellä tai kävellen, niin pukeudu pelastusliiviin Kansainvälisen Pelastusliivipäivän etkoille.
Otamme
porukkakuvan,
jolla osallistumme ko.
tapahtuman
kuvakilpailuun.

TERVETULOA!

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.
Vaarasaari on Suomen järvisaarista 68. suurin. Saaresta löytyy myös oma vaara
Palovaara.
Vaarasaari on veneilijöiden ja retkeilijöiden suosittu
kohde. Retkeilijöiden palveluja ovat kelolaavut ja rantautumislaiturit sekä näiden
kautta kulkeva Vaarasaaren
noin 6 km:n retkeilypolku. Se
on rengasreitti, jota pitkin
voi tutustua saaren luontoon. Polku on merkitty
oransseilla maalimerkeillä
maastoon. Reitin kiertämisen voi aloittaa rantautumalla esim. Mustalahteen
tai Hietalahteen, joissa on
myös laavupaikat.
Vaarasaaren luonto on
vaihtelevasti metsää ja
suota. Polun varrella on
myös pieni järvi Vaaralampi,
josta kesällä voi löytää oman
saaren ja runsaan linnuston. Perimätietona on, että
Vaaralammesta on joskus
ongittu Ruutanaa. Polun
varren kosteat osuudet on
pitkostettu. Retkeilypolun
varreltalta löydät myös entisöidyn Kolhonlahden niitty-

Kesäkalakisa 2019
Kesäkalakisa on avoin koko kesän
jatkuva kilpailu, jossa urheilu- ja passiivisarjan kalastajat voivat ilmoittaa
Miekojärveltä saamansa saaliin. Jotta
tulet huomioiduksi kisassa, kalasta tarvitaan; laji ,paino, pituus, pyyntipaikka
sekä kalanpyytäjät. Kisakaloina ovat
taimen, kuha, hauki ja ahven.
Parhaan kilomäärän ja pistepotin
kerännyt kalastaja kruunataan syyskuussa kesän kalakuninkaaksi tai
-kuningattareksi ja hän saa kiertopalkinnon vuodeksi sekä vetouistelusetin.
Ilmoita saaliisi WhatsAppilla Seppo
Joonalle puh. 0400 179024 tai kotisivuilta www.miekojarvi.fi
Suurimmat kalat huomioidaan myös
2000-luvun Miekojärven suurimmat Jouko ja Juho Sirkkala, Mörkön tiedot: 6,6 kg,
82 cm, ympärysmitta 51 cm, Kuusisaaren selkä.
-kalarekisteriin.

ladon.
Vaarasaaren hiekkalahdista löytyy virallisia nuottaapajia ja Mustanlahden
hiekan takaa löytyy lähde
eli kaltio, josta mökkiläisetkin hakevat juomavettä!
Miekojärven rantojensuojelualueet ovat siirtymässä
luonnonsuojelualueeksi
ja saaren pohjoiskärkeä
lukuun ottamatta koko saari
on jatkossa luonnonsuojelualuetta. Vaarasaaren länsiosassa Pieskänsalmen pohjoisessa kenttälahdessa ovat
sijainneet aikanaan Pieskän
kalakentät.
Kalakentillä on sijainnut
useita kalastajien asuttamia
kammeja sekä 1800-luvun
lopulla rakennettu autiotupa, jonka tuli tuhosi 1941.
Vaarasaaren pohjoisosissa
on ollut vakituista asutusta
(Vaarasaaren Leevi ja Miia )
vielä sotienkin jälkeen. Vaarasaaren eteläkärjestä löytyy
Metsähallituksen Kirkonveräjän vuokratupa rantautumislaitureineen.
Muut Miekojärven saaret
ovat kooltaan alle neliökilometrin kokoisia. Niistä
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.

Veneseura järjestää
Uistelumaraton-viikonlopun sunnuntaina
21.7.ONKIMESTARUUSKISAN.
Kilpailu on ikärajaton ja avoin myös
seuran ulkopuolisille.
Kilpailu käydään Sirkkakosken vene- ja kalasatamassa.
Kilpailun voittaja
ratkaistaan kalastajan
saaliin yhteispituuden
perusteella. Kisassa on
hyvät palkinnot.
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* Tämän vuoden lehtemme teemakala
AHVEN saa myös oman postimerkkinsä. Posti julkaisee
postimerkkisarjan, jossa esitellään Suomen luontotunnuksia. Kaloistamme siihen on valittu kansalliskalamme
Ahven.
* PELLO - FISHING CAPITAL OF FINLAND. Lisää
tietoa Pellon matkailun palveluista: travelpello.fi

Pellon kunnan tekninen
toimisto palvelee veneilijöitä ja
mökkirakentajia 2019
Tekninen toimisto palvelee
koko kesän.
Rakennusluvat
Rakennustarkastaja
Esa Kassinen,
p. 040 634 1900,
esa.kassinen@pello.fi
Pekka Tuomas
p. 040 721 9496
pekka.tuomas@pello.fi
Venesatamat:
Paikkavuokraus,
kalasatamahallin vuokraus
Maarit Lampela,
maarit.lampela@pello.fi
p. 0400 291 935
Pekka Tuomas,
pekka.tuomas @pello.fi
p. 040 721 9496
Miekojärven kala- ja
venesatama
Sirkkakoski venepaikka
Vetoluiska 37,20 €/v
Kelluvapaikka 85 €/v

Miekojärven kalasataman
kalankäsittelyhalli
Koko vuosi 1674 €
Enitään 3 kk/ v 837 €
Vapakalastajat 372 €
Miekojärven
Karhumaan venesatama
Venepaikkamaksut:
Vetoluiska 37,20 €/v
Laituripaikka 70 €/v
Hinnat sisältävät alv. 24%
Molemmissa satamista
löytyy sekä kelluvia että
telarantapaikkoja. Vuokraus myös lyhyemmäksi
aikaa mahdollinen.
Karhumaan kaava-alueen
vesihuolto
Maarit Lampela, päivystys
p. 0400 291 935
Pekka Tuomas, pekka.
tuomas@pello.fi
p. 040 721 9496

Ylitornion kunnan tekninen
toimisto palvelee

puhelinnumeroissa 040 584 4046 ja 0400 220 340
Mm. tiedustelut Pessalompolon kalasatamahalliin
ja venepaikkoihin liittyvissä asioissa.
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Miekojärven uutiset
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Miekojärven
MoinaMajat

95780 Sirkkakoski
Puh. 0400 299 893

www.moinamajat.net

moinamajat@hotmail.com
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Luonnon seuraaminen sekä
lintujen kevät- ja syysmuutot tuovat vuosittain Sirkkakoskelle lintubongareita ja
luonnon tapahtumien seuraajia. Lintuharrastajat ovat
jo vuosia haaveilleet lintutornista Sirkkaniemeen Sirkkakosken ja Lampsijokisuun
vastakkaiselle rannalle. Kun
samalle alueelle osuu vielä
suhtkot matala Sirkkalahden alue ja mielenkiintoinen
Isojokisuun virtaama-alue
ei ihme, että se houkuttelee
kevään ensimmäiset muuttajat ja hyvästelee viimeiseksi
talvehtimaan lähtijät.
Muonion Kätkäsuvannon kyläyhdistys laittoi
tuumasta toimeen ja näin
he ylpeänä kertovat oman
lintutornin rakentamisvaiheista vuosina 2013–2014.
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Kalastusluvat
Miekojärvelle 2019

Kätkäsuvannon
lintutorni
Kätkäsuvannon kyläyhdistys oli suunnitellut useamman vuoden lintutornin
rakentamista. Parhaaksi
paikaksi katsottiin Muonionjoen vieressä oleva
matala Vuopio, jossa vesilinnut viihtyivät. Yksityiset
maanomistajat suhtautuivat
myönteisesti hankkeeseen
ja antoivat tornille rakennus- ja käyttöoikeuden.
Muonion kunnalta saatiin
aikaisemmin rakennetun lintutornin rakennuspiirustukset, joiden pohjalta lähettiin
viemään hanketta eteenpäin.
Toimenpideluvan hankki
Kyläyhdistys. Hankkeen
vastaavana oli eläkkeellä
oleva rakennusmestari.
Syystalvella 2013 kaadet-

Tyynenmeren mies Miekojärvellä.
tiin maanomistajan luvalla
korvauksetta rakennuspuita
talkoilla ja lisäksi saatiin
tukkeja ilmaiseksi yksityisiltä kyläläisiltä. Puut ajettiin paikalliselle sahalle ja
keväällä 2014 ne sahattiin
talkoilla rakennuspiirustusten mukaan lasketuiksi lankuiksi ja laudoiksi.
– Sahayrittäjäkään ei
perinyt korvausta. Sahalta
ajoimme puutavaran moottorikelkoilla lintutornin
rakennuspaikalle. Ne piti
sitoa liinoilla rantapuihin,
koska rakennuspaikalle
nousee kevättulva. Kyläyhdistys osti 15 sähköpylvästä,
jotka laitettiin lintutornin

Miekojärven Veneseuran hallinoima ja ylläpitämä Mäntylaen kämppäkenttä taipuu moneksi. Miekojärven
itärannalla oleva keskus on suositulla retkeilyalueella.
Sieltä on mainio yhteys Sompasen luontopolkuun ja sen
välittömästä läheisyydessä lähtee opastettu polkuyhteys
Orhinselkä-Raakonniemen -retkeilyalueelle.
Veneseuran jäsenillä on mahdollisuus avainpanttia
(25€) vastaan kämppäkenttän vapaaseen käyttöön, jos
tiloja ei ole varattu veneseuran omaan toimintaan tai
ulkopuoliseen vuokrakäyttöön.
Mäntylaen päärakennuksessa on 4 huonetta kahdessa
kerroksessa + keittiö (sähköhella, puuhella, jääkaappi,
kahvinkeitin, iso kahvi- ja ruokailuastiasto). Alakerran
tunnelmallinen pääpirtti takkakaminoineen soveltuu
koulutusten tai eri tyyppisten juhlien, mm. synttäreiden
pitopaikaksi.

pohjapuiksi. Sähköpylväät uitettiin Muonionjoen
kautta rakennuspaikalle.
Hankkeen toteutumisen
ratkaisi Tunturi-Lapin Leaderin mukaan tulo. Se palkkasi projektivastaavan ja
kaksi rakennusmiestä, jotka
rakensivat lintutornin heinäkuun 2014 aikana. Tornille
tulevan polun loppupäähän
jouduttiin rakentamaan
telatietä, mutta valitettavasti korkean tulvan aikana
pitkospuutkin jäävät veden
alle.
Lintutornin
viereen
rakennettiin tulistelulaavu
talkoilla. Maanomistajien
pyynnöstä käytiin tietoimi-

tus lintutornipolulle. Tornille on kulku valtatie 21:ltä:
Etelästä tultaessa vasemmalle Kätkäsuvannontien
pohjoispään liittymästä, ko.
tietä n. 400 m ja sitten oikealle n. 500m.
Kätkäsuvannon Kyläyhdistykselle kustannuksina
tuli vain toimenpideluvan
hankkiminen ja sähköpylväiden osto. Lintutornin
avajaisia vietettiin elokuun
2014 lopulla. Tilaisuutta
juhlisti kalasääksi lentäessään tornin yllä.
Kätkäsuvannon kyläyhdistyksen puolesta
Yrjö Perkkiö

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

ilta-auringon hirsisauna, jossa saunakamari ja yksi petipaikka lisää. Saunan viereltä löytyy tulipaikka sekä nokipannut ja parilat ruuanlaittoon. Sekä mainio uimaranta.
Mäntylakeen pääseen sekä veneellä että autolla.

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

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

MOBIILILUPA
Soita haluamasi lupatyypin numeroon:
Lupatyyppi
Numero
Hinta
Vuorokausi
0600 55 1640
8,01 € + mpm
Viikko

0600 55 1641

15,02 + mpm

Alle 18-v
vuorokausi

0600 55 1643

4,01 € + mpm

Alle 18-v
viikko

0600 55 1644

7,51 € + mpm

Majoitustilaa 24+1

Sirkan Osakaskunnan lupahinnasto 2019

Kaikkissa huoneissa on 6 petiä eli majoitustilaa löytyy
24 henkilölle. Pihalla on puuvarasto sekä puuceet naisille ja miehille ja porakaivo. Rannalta löytyy hurmaava

Verkko osakas tai kylässä asuva 4,5 € max. 15 kpl
muut kuin edellä mainitut 6,0 € max. 5 kpl
Rysät
= 1,5 m x 10
2 verkkomerkkiä
iso rysät
7 verkkomerkkiä
Rapupyydys Sirkkakosken alue ja osakaskunnan muut
vedet 2,50 €/pyydys.
Rapupyydys lupia myydään vain osakkaille ja kylässä
vakituisesti asuville.
Pitkäsiima alle 100 koukkua 9 €/ 12 €
pitkäsiima yli 100 koukkua 18 €/ 24 €

POPUP-TELTAT
POPUP
TELTAT (valkeat)
vuokra 1-3 päivää
4x6 m, 180 € + alv. 24%
3x3 m, 100 € + alv. 24%

Mäntylaen sauna.

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

(sis. matto+ seinät)

KOKOONTAITTUVAT PÖYDÄT::
Pyöreä pöytä 152 cm ∅ + tuolit 8 kpl
vuokra 1-3 päivää 50 € + alv. 24%
Pöydät 2 kpl, yhteispituus 242 cm + tuolit 8 kpl Soita! 040 510 8966
vuokra 1-3 päivää 80 € + alv. 24%

•

Kalastonhoitomaksun voi maksaa:
– osoitteessa Eräluvat.fi
– Metsähallituksen puhelinpalvelun kautta. Maksuton puhelinpalvelu vastaa arkisin kello 8–16 numerossa
020 692 424.
– Metsähallituksen luontokeskuksissa.
– R-kioskeissa. R-kioski perii pienen palvelumaksun
luvan myynnistä.
Kalastonhoitomaksun maksavat kaikki 18–64-vuotiaat, jotka harjoittavat muuta kalastusta kuin ongintaa,
pilkintää tai silakan litkausta.
Maksun suuruus on
45 euroa kalenterivuodelta,
15 euroa /7 vrk ja
6 euroa/vrk.

Mäntylaki virkistys-ja koulutuskeskus
Miekojärven sydämessä

Kesän 2018 onkimestarin Alpo Raaterovan kalat mittauksessa.

•

Lintutorni Miekojärven Sirkkakoskelle?

VUOKRATTAVANA

JOPA 70 %.

Teollisuustie 16, YLITORNIO

•

gsm +358 40 418 0598

Puhdasta lämpöä luonnosta.
Säästä lämmityskuluissa

Maalämpö on
luontoystävällistä
uusiutuvaa energiaa. FIN 050 592 1909
Ota yhteyttä ja säästä. FIN 040 555 3141
Pyydä tarjous!
www.juvatec.com

•

Veneseuran avoin
onkimestaruuskisa 2019

HEI ME
PORATAAN
Muista
kotitalousvähennys.

•

Tiesitkö?

Miekojärven Vaarasaari –
tiesitkö?

Miekojärven
veneilykauden avajaiset
su 8.6. klo 13

• Maalämpökaivot
• Vesikaivot
• Vesikaivojen
puhdistukset
• Teräsputkipaalutukset

•

Puh 0046 927 22050

Pikkunuotta max. 3,5 m korkea/ 150 m pitkä 20 €/35 €
isot nuotat
50 €/75 €
Lupia myyvät:
Sirkkakoskella Ilkka Koskela 0400 393 215,
ja Sirkkakosken kalasatama.
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VIRIKKEELLINEN IKÄIHMISTEN KOTI

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

Tutustu yöttömän yön
melontareittiin.
Melontareitin kokonaispituus
on noin 160 km. Reitti sopii
sekä aloitteleville, että
kokeneille melojille. Reitti
lähtee Kolarin Aalisjärveltä ja
kulkee Miekojärven kautta
aina Torniojoelle saakka.

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ!
Markku Honkuri, p. 040 196 5677 tai markku.honkuri@coronaria.fi
CORONARIA KOTIKYLÄ LANTONVAINIO
Sahaherrantie 1, 95600 Ylitornio
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