MIEKOJÄRVEN
Ylitornio-Pello

30. vuosikerta

Odotettu kesän lukupaketti!

uutiset

”Sanovat,
että aika
jonka käyttää
kalastukseen,
niin sitä ei
lasketa eletyksi
elämäksi.”
toteaa
kalakunkku
Arto Ylisirkka.
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Miekojärven
veneseura ry
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Kommodorin puheenvuoro

30 vuotta vapaaehtoista
veneturvallisuustyötä
Paljon on vettä virrannut noiden
veneseuran vuosien aikana Miekojärvestä Tengeliönjoen kautta
Tornionjokeen. Kun isämme ja
äitimme 80-luvun vaihteessa voittivat koskisodan ja estivät Miekojärven säännöstelyn, jättivät
he meille melkoisen perinnön.
Veneseuran perustamiskokouksessa keväällä 1990 Pessalompolon koululla oli iloinen henki.
Meitä oli kokoontunut kahden
kylän väkeä Ylitornion Pessalompolosta ja Pellon Sirkkakoskelta
sekä aktiivisia Miekojärven mökkiläisiä Lapista ja aina Etelä-Suomea myöten. Meidän ajatuksena
oli, että kun positiivinen kiinnostus Miekojärveen oli kasvussa
niin myös paine kehittää palveluja
veneilijöille oli konkreettinen.
Perustamiskokouksessa nähtiin, että veneseuran tehtävänä
olisi toimia Miekojärven alueen
kylien, alueen mökkiläisten ja
yhtälailla järvialueelle tulevien
veneilijöiden puolestapuhujana.
Samalla huomioitiin, että olisi
aika tuoda esiin vesiturvallisuusasioita kun puuveneiden tilalle oli
alkanut ilmestymään nopeakulkuisia muovi- ja alumiiniveneitä.
Konkretiaa oli myös se,että taimenvetenä Miekojärvi kiinnosti
yhä enenevässä määrin muualta
tulevia veneilijöitä eikä meillä
ollut tarjota heille kyläkauppojen lisäksi muita palveluita. 1990
Miekojärveltä puuttui vielä satamat, veneilyreitit, kartat, tulistelupaikat, yhteisluvat urheilukalastajille jne.
Kun veneseuran väki kokoontui ensimmäisen kerran Orhinselän hiekkasärkän uudelle laavulle, muistutti Lanko-Pekka
puheessaan tuosta perinnöstä
minkä olimme saaneet. ”Meillä
on vapaat vedet ja rikkomattomat
rannat. Muistakaa, että teidän
pitää lunastaa nuo lupaukset ja
jatkaa Miekojärven kehittämistä.”
Uusi yhdistys alkoi työhön
tomerasti Lauri Ruonamaan toimiessa ensimmäisenä kommodorina. Pian seuralle esiteltiin oma
logo ja lippu sekä oma laulu, Mie-

kojärven Kesä.
Tähän aikaan Suomessa vallitsi
talouslama. Se tarkoitti merkittäviä valtiontalouden tukitoimia
myös Pellon ja Ylitornion kuntiin.
Oli tarjolla työllisyysrahoja rakentamiseen ja hyviä työkohteita
tarvittiin. Niitä esittelivät niin
vastaperustettu yhdistyksemme
kuin pari vuotta myöhemmin
perustettu Miekojärven yhteistyöryhmä, joka koordinoi eri yhteistyömahdollisuuksia. Kun palavereissa istuivat työvoimatoimiston,
ympäristöpiirin, kuntien ja metsähallituksen edustajat, alkoi laman
tukitoimista johtuva Miekojärven
infran rakentamisen buumi!
Lama oli tavallaan onnen
potku Miekojärvelle. Työllisyysrahoilla saatiin käyntiin vuosina
1990-1993 satamalaajennus, laavujen, kotien ja vuorakämppien
rakentamistyöt, nopeutettiin Miekojärven venereittisuunnittelua ja
sen käynnistämistä sekä otettiin
käyttöön veneilyreitit ja veneilykartta. Tämä oli myös yksi perustetun seuran tärkeistä toiveista.
Valitettavasti viimeiset 10
vuotta ovat olleet sekä kuntien että valtionhallinnon osalta
(Metsähallitus, Ympäristökeskus
jne.) pienenevien rahavirtojen
aikaa. Positiivinen poikkeus tälle
keväälle 2020 on se, että Metsähallituksen luontopalvelut saivat
lisärahaa valtion budjetista.
Meidän toivomuksena on, että
nuita rahoja suunnataan myös
kansallispuistojen ulkopuolelle.

Veneseura yhteistyötä
rakentamassa
Pian veneseuran perustamisen
jälkeen aloimme etsiskellä omaa
tukikohtaa ja esille nousi keskustelu, kuinka voisimme lisätä
veneilijöiden turvallisuutta. 1988
alkaneet Poikkinainti -uistelukilpailut toivat lisää veneilijöitä
koko avovesikaudeksi. Kisatapahtumissa VPK:n veneet hoitivat turvallisuusasioita. Myös
lisääntynyt retkeilijöiden liikkuminen mm. saarissa olivat luoneet
tarpeita oman pelastusveneen
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hankintaan. Esille tuli yhteistyö Suomen Meripelastusseuran
kanssa. Yhteistyö konkretisoitui
v. 1994 kun ensimmäinen Ribluokan pelastusvene Vesseli saatiin Miekojärvelle. Kymmenen
vuoden päästä siitä saimme Kokkolasta nykyisen Pelastusvene
Tiirapaasin (valmistunut v. 1991).
Sen hakivat aluksen päällikkönä
sen jälkeen toiminut Koskelan
Ilkka ja liikennöitsijä, veneseuran
pitkäaikainen hallituksen jäsen,
Osmo Kuure. Kunniakkaan meripelastushistorian Helsingissä ja
Kokkolassa tehnyt pelastusvene
pääsi ensimmäisen kerran makeaan veteen. SMPS peruskunnosti
Tiirapaasin (ent. Lahdenperä)
vuonna 2014 moottorin ja rovin
osalta. 2019 aloitettiin etsintä- ja
ajovalojen nykyaikaistaminen ledvaloiksi. Tämä työ jatkuu vielä
tulevanakin kesänä.
Oman tukikohdan veneseura
löysi, kun Metsähallitus vuokrasi
Mäntylaen vuoratuvan seurallemme vuonna 2004 pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Mäntylaen virkistys- ja koulutuskeskuksen vuokrasopimusta jatkoimme
tänä vuonna vuoteen 2025.

lasta voimme huomata, vapaaehtoistyötä Miekojärven puolesta
ja ympärillä on ollut runsaasti.
Emme ole olleet liikkeellä yksin,
vaan vuosikymmeniä jatkunut
yhteistyö Lapin pelastuslaitoksen, kuntien VPK:n ja SPR:n
edustajien kanssa on mahdollistanut koulutusta ja kalustoa. Kun
olimme sammuttamassa Orhinselän laavu- ja maastopaloa meitä
ohjattiin työhön puhelimitse ja
edellisenä kesänä SMPS:lta tullut
sammutinkalusto ja VPK:lta
saadut letkuvarastot olivat kaikki
tarpeen. Koulutuskeskuksemme
Mäntylaki on toiminut vuosia
koulutustapahtumien pitopaikkana mm. Vapepan ja viranomaisten ohjaamissa maasto- ja
vesistöetsintäkoulutuksissa.
Avustaessani ambulanssihenkilökuntaa, kun saaressa selkänsä
loukannut veneilijä saateltiin pintapelastajan kanssa pelastushelikopteriin, oli minulla varmasti
sama tunne, joka on tullut tutuksi
monelle kevään 2020 poikkeustilanteessa auttamassa tai avustamassa olleelle. Työ on tärkeää
ja avunsaajat arvostavat sitä suuresti.

Järvipelastajat monessa
mukana

Veneseura katsoo
tulevaisuuteen

Kuten tästä pienestä historiapa-

Veneseuran tehtävät eivät ole

kadonneet. Joskin ehkä muuttuneet. Kun 30 vuotta sitten yksi
veneilijä kymmenestä laittoi
pelastusliivit päälle, niin tänään
satamasta lähdetään aina liivit
päällä. Työ veneturvallisuusasioissa jatkuu ja järvipelastajat
ylläpitävät pelastusvalmiutta
sekä huolehtivat Tiirapaasin
huollosta ja lähtövalmiudesta.
Tähän työhön kerätään varoja
tällä lehdellä sekä tapahtumilla
ja tempauksilla, mm. nyt neljännen kerran järjestettävällä Uistelumaraton -tapahtumalla. Kiitos
kaikille lehden tekoon jutuilla
ja mainoksilla osallistuneille!
Vapaahtoisten pyyteetöntä työtä
osataan arvostaa, mutta meitä ei
ole Miekojärvelläkään liikaa. Tervetuloa siis mukaan veneseuran
toimintaan!
Turvallista veneilykesää meille
kaikille. Puhdas luonto ja juomakelpoiset vedet sekä kelolaavujen
nuotiopaikat hiekkarantoineen
hoitakoon ja helliköön meitä!
Kommodori
Jukka Sirkkala

SEO PELLO ja YLITORNIO palvelevat matkallanne
-pikaruokaravintola

Mi��i�h� S�� Cotta�e�

AAVASAKSA

Vuokramökkejä ja karavaanialue
Puh. 016-578 150

TRAKTORI- JA KAIVINKONETYÖT
• kaivuu, maansiirto ja lumityöt•

-autovuokraus
myös vakuutusyhtiöiden
sijaisautot

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

Alkkulanraitti 1, 95600 Ylitornio
Avoinna: Ti, ke ja to klo 7.00–13.00
040 740 1155

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

Hautaus ja Kukka
Mari Niskala

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

Nyt teräväpiirtolähetykset... kysy lisää!

jokivarrenhautausjakukka@gmail.com

Arvokasta vapaaehtoistyötä
Miekojärvellä
Aivan liian usein kuulee
toteamuksen ”talkoohenki
on katoavaa kansanperinnettä”. Se ei ole musiikkia
korville siksi, että pitkälti
tämän maan hyvinvoinnin perusta on rakentunut
yhdessä tekemiselle yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tänä keväänä 30-vuotista taivaltaan juhlistava
Miekojärven Veneseura on
äärimmäisen hyvä vastaargumentti tuon alkulauseen väittämälle. Toiminta
ja aikaansaannokset noiden
vuosien aikana puhuvat
puolestaan. Olen antanut
itselleni ymmärtää, että
kyseisen yhdistyksen toiminnassa on korostunut
vapaaehtoisuuden lisäksi
koko ajan myös esimerkillinen yhteistyö kuntarajojen
yli. Erityisesti tätä tervehdin
kunnanjohtajana ilolla.
Tällä hetkellä maailmalla
raivoava viruspandemia on
tuonut heijastusvaikutuksia
myös tänne meidän kotiseudulle. Se on uusi ja ennenkokematon ilmiö. Yleensä

olemme tottuneet toteamaan
vastaavat ilmiöt joko Kiinan
tai Afrikan ilmentymiksi.
Nyt kuitenkin olemme
joutuneet toteamaan, että
viruksen aiheuttamat rajoitteet ovat muuttaneet meidän
kaikkien toimintamalleja.
Jos jotain myönteistä tästä
poikkeustilanteesta ja sen
seuraamuksista voi hakea,
niin ainakin nyt on näytetty
toteen, että etätyöskentely
on määrätyillä aloilla todella
varteenotettava vaihtoehto.
Tämä puolestaan voi muodostua tekijäksi, joka kääntää muuttoliikkeen nykyisen kehityksen maaseudulle
edullisempaan suuntaan.
Toinen asia joka koronan
jälkeisenä aikana voi olla
toisin, on kotimaan matkailun suosion kasvu. Tähän
mahdolliseen skenaarioon
meidän on syytä valmistautua myös täällä Pellossa ja
koko Tornionlaaksossa.
Pello on nyt virallisesti
rekisteröity ”Suomen kalastuspääkaupungiksi”. Miekojärven Veneseuran aktiivinen toiminta on ollut yksi

arvokas syy kyseisen kuntaimagon luomiselle.
Pellon kunnan puolesta
osoitan parhaimmat onnitteluni ja kiitokseni Miekojärven Veneseuralle hienosta
30-vuoden toiminnasta.
Yhdistys on hieno esimerkki
kolmannen sektorin toimijasta, joka rakentavassa
yhteistyössä kunnan kanssa
kehittää monipuolisia luontoon liittyviä toimintoja,
joilla vahvistetaan sekä
yksittäisen kunnan että
myös koko alueen elinvoimaa. Teette arvokasta työtä.
Eero Ylitalo

kunnanjohtaja
Pellon kunta

Hyvät Miekojärven
vapaaehtoiset,
Elämme poikkeuksellisia
aikoja. Miekojärven veneseuran kolmekymmenvuotisen historian aikana ei vastaavaa koko maailmaa järkyttävää poikkeustilaa ole
koettu. Ei myöskään minun
elämäni aikana, vaikka
”muutaman” vuoden yli
kolmenkympin jo olenkin.
Suomen Meripelastusseura
sen sijaan on 123-vuotisen olemassaolonsa aikana
nähnyt maamme itsenäistymisen sekä sisällissodan,
kaksi maailman sotaa ja
pari muutakin kriisiä. Kaikesta on selvitty, ja niin me
selviämme myös koronapandemiasta ja sen vaikutuksista. Yhdessä ja yhteen
hiileen puhaltamalla.
Me tulemme apuun myös
poikkeustilanteessa. Vapaaehtoisten meripelastajien
päivystyskausi alkoi tänä
vuonna viranomaisten toiveesta eteläosassa maata jo
huhtikuussa. Vesillä pulaan
joutuneiden lisäksi Meripelastusseura kantaa luonnollisesti huolta myös omien
miehistöjensä turvallisuudesta. Perustoimintaamme
saumattomasti sisältyvän
turvallisuuskulttuurin
lisäksi pyrimme erityisillä
korona-ajan suojautumis- ja
toimintaohjeilla minimoimaan miehistöjen tartuntariskin sekä varmistamaan,
että pelastusasemamme
pysyvät toimintakykyisinä.
Maailma tuskin palaa
pandemiaa
edeltävään
tilaan, vaan pysyviä muutoksia tapahtuu. Olen kuitenkin varma, että opimme

tästä kokemuksesta paljon
ja olemme jatkossa entistä
vahvempia kohtaamaan
uusia haasteita. Eteenpäin
vesiturvallisuuden arvostettuina asiantuntijoina ja
vapaaehtoisina ammattilaisina meitä ohjaa huhtikuun
lopulla vahvistettu Meripelastusseuran strategia
2020-2025. Tutustu strategiaamme kotisivuillamme
tai uudessa Trossi-jäsenlehdessä.
Miekojärven veneseuran
p e r u s t a m i s ko ko u k s e s s a
linjattiin, että veneseuran
tehtävänä on toimia Miekojärven alueen kylien,
mökkiläisten ja järvialueelle tulevien veneilijöiden
puolestapuhujana. Kun
mökkiläisten ja veneilijöiden määrä lisääntyi, kasvoi
myös järvellä apua tarvitsevien joukko. Veneseuran järvipelastusjaoston toiminta
käynnistyi konkreettisesti,
kun Meripelastusseura
luovutti Vesseliksi nime-

tyn RIB-pelastusveneen
miekojärveläisten käyttöön
vuonna 1994.
Miekojärvi on tätä kirjoittaessa vielä jäässä,
mutta uskon, että myös järvipelastusjaostolla on odotettavissa kiireinen kausi.
Vaikka koronarajoituksia
nyt pikkuhiljaa puretaan,
ei monikaan suuntaa tänä
vuonna kesälomallaan
ulkomaille. Sen sijaan mökkeily ja veneily kotimaassa
lisääntyy varmasti. Uskon,
että Miekojärven järvipelastus on valmiina, kuten
kaikki vapaaehtoiset meripelastajat ympäri maata.
Suomen Meripelastusseura onnittelee 30-vuotiasta Miekojärven veneseuraa. Hyvää ja turvallista
alkavaa veneilykautta,
pitäkää huolta itsestänne ja
läheisistänne!
Jori Nordström

toimitusjohtaja
Suomen
Meripelastusseura ry
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Hyvää kesää Miekojärvelle
Miekojärven uutisten putoaminen postilaatikkoon on
varma kesän merkki. Sitä se
on ollut jo vuosikymmeniä.
Lehti putoaa postilaatikoihin tänäkin vuonna, vaikka
elämme poikkeuksellisissa
olosuhteissa. Uhat täytyy
kääntää mahdollisuuksiksi.
Uskon, että Miekojärven merkitys nousee nyt
entistä suurempaan arvoon.
Miekojärven olosuhteita
on rakennettu pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti. Se
mitä Miekojärven alue on
tänä päivänä, on tulosta
monen tahon yhteistyöstä
ja yhteen hiileen puhaltamisesta. Yhteistyökumppaneiden lista on pitkä. Kuntien
lisäksi keskeisiä toimijoita
järvialueen kehittämisessä
ovat olleet mm metsähallitus, elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus, Suomen
Meripelastusseura, kalastuskunnat sekä monet muut

paikalliset toimijat.
Tässä yhteydessä ei voi
unohtaa Miekojärven veneseura ry:tä. Miekojärven
veneseura ja sen aktiiviset
toimijat ovat tehneet valtavan työn Miekojärven kehittämisessä. Yhdistys on ollut
monien asioiden ja tekemisten ideoija ja toteuttaja.
Veneseura on ollut liikkeellepanevana voimana mm.
infrastruktuuri- ja kehittämishankkeitten toteuttamisessa. Olen varma, että
ideat eivät ole loppumassa.
Miekojärven veneseura piti
juhlistaa 30-vuotista taivalta tänä keväänä, mutta
monien muiden tapahtumien tapaan se juhla jäi
pitämättä.
Parhaimmat onnittelut
Miekojärven veneseura
ry:lle ja Miekojärven uutisille 30 vuoden taipaleesta.
Taival on ollut samalla erinomaista työtä alueen elin-

voiman edistämisessä.
Miekojärven kesää ei ole
kuitenkaan peruttu. Kotimaan matkailu tulee lisääntymään. Ihmiset tulevat
hakemaan mielenkiintoisia
ja sykähdyttäviä kohteita,
joissa on tilaa ja luonnonrauhaa. Miekojärvi on
siihen loistava vaihtoehto.
Tervetuloa upeaan järvimaisemaan Ylitornion ja
Pellon Miekojärvelle!
Tapani Melaluoto

kunnanjohtaja
Ylitornion kunta

Tule mukaan järvipelastustoimintaan
Meripelastusseura ja Miekojärven veneseuran järvipelastus hakee pelastusaluksensa TIIRAPAASIN miehistöön uusia,
innokkaita ihmisiä. Tule mukaan ja aloita
elämäsi paras harrastus!
Vapaaehtoinen meripelastustoiminta
vaatii sitoutumista, mutta antaa myös
paljon. Kanssaihmisten auttaminen,
mahdollisuus päästä vesille ilman omaa
venettä sekä monipuolinen pelastus- ja
merenkulkukoulutus ovat paketti, mitä
mikään muu harrastus ei tarjoa.
Teemme yhteistyötä VAPEPA:n Pellon
ja Ylitornion paikallistoimikuntien
kanssa mm. koulutustapahtumia järjestäen. Oletpa paikallinen tai mökkiläinen, tule mukaan hälytysryhmään ja olet
mukana auttamassa silloin kun olet paikalla. Emme edellytä veneilykokemusta
tai muuta erityisosaamista. Halu auttaa,
into oppia uutta ja mahdollisuus sitoutua
aikaa vievään harrastukseen riittävät.
Mukana meripelastustoiminnassa on
sekä miehiä että naisia, ja naisten osuus
kasvaa koko ajan. Jokaisesta voi tulla
yhtä hyvä meripelastaja! Hälytysmiehistöissä toimivilta edellytetään vähintään

18 vuoden ikää, mutta jo 16-vuotiaana
voi päästä pelastusalukselle harjoittelijaksi.
Tervetuloa mukaan Miekojärven veneseuran järvipelastukseen!		

Hätätapauksissa muista 112
Kommodori Jukka Sirkkala
jukka_sirkkala@msn.com, p. 0400 228
590
Avustustehtävät, Tiirapaasin päällikkö
Ilkka Koskela
ilkka.koskela@pello.fi, p. 0400 393 215
Hallituksen jäsenet: Markku Sirkka,
markku.sirkka@pp.inet.fi, 044 561 5398
Lauri Ruonamaa 0400 951 243
Matti Sirkka 040 752 9880
Mäntylaen virkistys- ja koulutuskeskuksen
vuokraus ja jäsenhakemukset:
Sihteeri, taloudenhoitaja Seppo Joona
seppo.joona@pp.inet.fi, p. 0400 179 024
Miekojärven veneseuran kotisivut miekojarvi.fi ja
fb-sivut, tiedotus Päivi Lapiolahti.
Ota yhteyttä tai tule mukaan tapahtumiimme!

JK-Tuotanto Ky | Arc�c Circle
Jukka Sirkkala
p. 0400 228 590

Päivi
p. 045 6779 328

jukka_sirkkala@msn.com
Seuraa meitä: facebook.com/jktuotanto | Miekojärven Kalaa
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Miekojärven veneseura 30v,
varakommodori Lauri Ruonamaa muistelee

Miekojärven
Veneseuran
tapahtumakalenteri
kesä 2020
Kesäkuu
Pelastusvene Tiirapaasin vesillelasku ja kuljettajakurssi,
Sirkkakosken satama. (Ajankohta ratkeaa myöhemmin)
Su 14.6. klo 12 Mäntylaen pihan ja pirtin siivoustalkoot.
Su 14.6. klo 16 Veneseuran vuosikokous Mäntylaessa.
Pe 19.6. klo 18 Veneilijöiden juhannusliputus Orhinselänniemessä (säävaraus).
Heinäkuu
Ke 1.7. klo 15 Miekojärven JärviLuuta, kokoontuminen
Sirkkakosken satamaan.
Talkoot puhtaiden uimarantojen puolesta, kimppakyydit veneillä & Tiirapaasi kuljettaa talkooväkeä.
Ke-su 15.–19.7. Katkeamaton Uistelumaraton 100+3 h.
Ke-su 15.–19.7. klo 15–18 Tuoreen kalan kalamarkkinat
ja kaffipuffee joka päivä Sirkkakosken satamassa.
su 19.7. klo 15–17 Onkimestaruuskilpailut Sirkkakosken
satamassa, ikärajaton.
Syyskuu
La 19.9. klo 12–18 Miekojärven Ruskauistelutreffit,
vetouistelukauden ja kesäkalakisan päätöstapahtuma
Kalakuningas/-kuningatar 2020 kruunaus, Sirkkakosken
satama.
Tapahtumista ja kellonajoista tarkemmin veneseuran
kotisivuilla www.miekojarvi.fi tai fb-sivuillamme: Miekojarvi.fi.

Tiesitkö?

Uistelumaraton venekunnat vaihtamassa vuoroa Sirkkakosken satamassa 2019.

Vetouistelun Uistelumaraton
100+3h 15.–19.7.
Miekojärven veneseuran
uistelujaos Trolling Team
tempaisee ja kerää uistelumaratonilla varoja järvipelastustoimintaan ja Pelastusvene Tiirapaasin ylläpitoon.
Tapahtuma käynnistyi neljä
vuotta sitten, kun Suomi
täytti 100 vuotta. Uistelumaraton oli yksi itsenäisen
Suomen juhlavuoden tapah-

tumista. Olemme haluneet
jatkaa tapahtumaa hyvän
asian puolesta. Samalla
kaupalliset kalastajat jalostavat uistelijoiden tuomaa
maratonsaalista päivittäin
pidettävillä Tuoreen kalan
kalamarkkinoilla klo 15–18.
Vuonna 2019 uistelumaratonvenekunnat, kaupalliset
kalastajat ja kalamarkkinoi-

Pelastusvene Tiirapaasin etsintä- ja ajovalot on nykyaikaistettu led-aikakaudelle kesällä 2019 ja työtä jatketaan
kuluvan kesän aikana 2020. Työstä vastaa Erkki Keränen.

Tiesitkö?
Mökkiuutisia

* Koiju- eli Koivusaaren isäntä vaihtuu. Koivusaareen
mökin rakensi aikoinaan Länsiraja -paikallislehden
päätoimittajanakin tunnettu Viljo Vierimaa. Viljon jälkeen saaren asuttamista on hoitanut Viljon poika Matti.
Syksyn 2019 ”harjoittelujakson ” jälkeen saaren uusi
isäntä on rovaniemeläinen Timo Ylitervo. Timo on innokas kalamies ja Miekojärven kävijä, joten toukokuussa
tehdyn kaupan jälkeen hän odottelee perheineen
mökki- ja kalastuskauden alkua.
* Kivilahdessa Kiukaanjärven niemessä Yrjö Vuorisen
huvila on saanut uuden omistajan. Onnittelut Hannu
Mäkipörhölälle, innokkaalle veneseuran uistelumiehelle
miehistöineen.

Hannu Mäkipörhölän ja Eero Keräsen venekunnan kuha.

Tiesitkö?
Yritysuutisia Miekojärveltä

* Polarväylä Ay jatkaa toimintaa yrittäjä Ilkka Koskelan
voimin. Yritys on tehnyt moottorikelkkareittien huoltoa
sekä vesirakentamista Lapin sisävesillä v. 2003 alkaen.
* T:mi JK-Tuotanto on 1.1.2020 alkaen JK-Tuotanto Ky.
Yrityksen toimialaan kuuluu kalastus, kalanjalostus,
ohjelmapalvelut sekä villiyrttien keruu ja jalostaminen.
Yrittäjinä toimivat Jukka Sirkkala ja Päivi Lapiolahti.
* Verstas Kotila Ky löytyy Sirkkakoskelta. Sanna Postin
yritys tarjoaa valjassepän ja suutarin palveluita.

Tiesitkö?
Sirkkakosken kalasataman savustusmestari ”Jussi” Johan
Konttaniemi on täyttänyt 75-vuotta. Asiakkat ja kalaväärtit onnittelevat nuorta miestä!

Veli Koivurannan ja Marko Dahlgrenin venekunnan kuha.

Miekojärven uutiset:
Julkaisija: Miekojärven veneseura.
Painos 5500 kpl.
Painopaikka:
Suomalainen lehtipaino, Kajaani
Taitto: Meän Tornionlaakso
Vast. päätoimittaja: Jukka Sirkkala
Toimitussihteeri/kuvat: Päivi Lapiolahti
Kuvat: Kuvia myös kotialbumeista
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den kaffipuffetti lahjoittivat
Veneseuran järvipelastajien
käyttöö lähes 2.000€.
Uistelumaratonin aloituspäivänä 15.7. uisteluveneiden
ensimmäistä vaihtoa juhlistaa
uisteluveneiden paraati klo
15. Samalla avataan kalamarkkinat. Paraatia vetää
itseoikeutetusti pelastusvene
Tiirapaasi juhlaliputuksessa.

Venekuntia ja miehistöä sekä
uistelukalustoa on tavattavissa ja nähtävissä Sirkkakosken satamassa paraatin
jälkeen.
Tervetuloa uistelutunnelmiin Sirkkakosken kalasatamaan!

Tervetuloa seuraamaan uisteluveneiden 100+3 tunnin
katkeamatonta
Uistelumaratonia 15.–19.7.
Miekojärven Veneseuran Trolling Teamin venekunnat
uistelevat seuraavan suunnitelman mukaan:
(muutokset mahdollisia)
15.7. 08–15 Jukka ja Päivi Sirkkala | Buster XL +
Yamaha 60
15.7. 15–22 Markku Sirkka & Erkki Keränen | Mariner
530 + Johnson 70
15.7. 22–08 Arto Ylisirkka & Hannu ja Harri Laukkanen | Yamarin 540 + Honda 90
16.7. 08–15 Kalervo ja Pauli Koskela | Buster L +
Yamaha 50
16.7. 15–22 Matti ja Tero Sirkka & Hannu Heikkilä |
Yamarin + Mercury 50
16.7. 22–08 Veli ja Eija Koivuranta & Marko Dhalgren
| Trackker + Honda 90
17.7. 08–15 Tapani Kangas & Kimmo Syväjärvi | Mariner + Tohatsu 50
17.7. 15–22 Hannu Mäkipörhölä & Eero Keränen |
Silver Dorado 540 + Mercury 100
17.7. 22–08 Asko Saukkoriipi & Juha Hautala | Buster
RS + Yamaha 40
18.7. 08–15 Ville ja Janne Väystäjä & Sanna Peurala |
Örnvik 470 + Mercury 50
18.7. 15–22 Hannu ja Harri Laukkanen & Arto Ylisikka | Yamarin 540 ja Honda 90
18.7. 22–08 Asko Seitajärvi & Erkki Huhta | Big Buster
+ Yamaha 60
19.7. 08–15 Seppo Joona & Arto Saukkoriipi | Silver
Fox ja Mercury 60
Venekunnat vaihtavat Sirkkakosken satamassa kello
8, 15 sekä 22. Tällöin kannattaa olla satamalaiturilla,
jos haluaa nähdä saalista tuoreeltaan. Tuoreen kalan
kalamarkkinat ovat satamassa 15.–19.7 klo 15–18.
Tällöin on myynnissä jalostettua kalaa sekä veneseuran
kaffipuffetti sataman pihalla!

Veneseuran ensimmäisenä
kommodorina toimi Lauri
Ruonamaa Meltosjärven
kylästä. Kesäpaikkaahan
he ovat pitäneet Tuulikki
rouvan kanssa Pessalompolossa. Lauri on ollut mukana
seuran toiminnassa sen
perustamiskokouksesta lähtien. Nykyinen varakommodori on kylläkin jo ilmoittanut, että olisi aika nuorten
ottaa vastuuta seuran toiminnasta.
Lauri pohtii mitkä asiat
saivat aikaiseksi perustamiskokouksen koollekutsumisen toukokuussa 1990.
”Luulen, että asiat aktivoituivat kun näytti, että veneilijöiden määrä ja kiinnostus
tulla Miekojärvelle olivat
lisääntyneet.” Aktiiviset Pessalompolon mökkiläiset Birgitta Innasen johdolla olivat
myös seuranneet Tornion
alueen Meripelastusseuran
toimintaa. Perustamiskokousta johtikin Birgitta. Väkeä
oli tullut Miekojärven mökkiläisten lisäksi sekä Pessalompolon että Sirkkakosken
kylistä. Perustamiskokouksessa keskusteltiin laajasti
siitä, mitä Miekojärvi tarvitsisi. Sirkkakoskelle noussut
satama ja uistelukilpailujen
suosio, kaavailut urheilukalastajien yhteisluvasta
ja lisääntyvä mökkiläisten
määrä toivat esiin veneilyturvallisuuden. Niinpä
perustamiskokouksessa kärkiasioihin nostetiin veneilyreittien ja veneilykartan
saanti Miekojärvelle. Näistä
asioista oltiin yhteydessä

Scanof�icen lämpöpumput
SÄHKÖASENNUS
J. YLIMÄINEN
alueellasi toimittaa

040Yritys
536
4490
Oy

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

Lauri Ruonamaa ja seuran sihteerinä ja taloudenhoitajana koko seuran olemassaolon ajan
toiminut Seppo Joona.
Merenkulkulaitokseen.
Seuraavat kaksi kolme
vuotta olivat Miekojärvellä
erittäin aktiivista aikaa. 1992
alettiin rakentaa Miekojärvelle veneilyreittiä. Metsähallitus ja Pellon sekä Ylitornion kunnat rakensivat
työvoimahallinnon työllisyysvaroin niin reittejä, satamia, rantautumislaitureita,
laavuja, kotia kuin vuokrakämppiä. Veneseura liittyi
Suomen Meripelastusseuran
jäsenjärjestöksi ja yhdistys
sai järvipelastusjaoksen. Sen
jäsenet Sauli Kuoppala ja
Ilkka Koskela järjestelivät
Miekojärvelle ensimmäisen
pelastusvene Rib-Vesselin.

Miekojärven Veneseuran Mäntylaen
kämppäkenttä taipuu moneksi. Miekojärven itärannalla olevasta Mäntylaesta
on mainiot opastetut yhteydet sekä Sompasen luontopolkuun että OrhinselkäRaakonniemen -retkeilyalueelle.
Mäntylaen päärakennuksessa on 4
huonetta kahdessa kerroksessa + keittiö
(sähköhella, puuhella, jääkaappi, kahvinkeitin, iso kahvi- ja ruokailuastiasto).
Alakerran tunnelmallinen pääpirtti takkakaminoineen soveltuu koulutusten tai
eri tyyppisten juhlien, mm. synttäreiden
pitopaikaksi. Majoitustilaa on 24 henkilölle.
Pihalla on puuvarasto sekä puuceet

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

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

Mäntylaki virkistys ja
koulutuspaikkana

Yhdistyksen toivomia asioita vietiin eteenpäin myös
Miekojärven Yhteistyöryhmän toimesta. Siinä pj:nä
toimi Sauli Kuoppala ja projektisihteerinä Jukka Sirkkala.
Lauri muistelee, että hienoja hetkiä on koettu yhteisissä rantailloissa ja retkillä
muualla Suomessa. Veneilykauden avajaisista satamissa
on tullut tärkeä kauden avajaistapahtuma, jossa kyläläiset ja mökkiläiset kokoontuvat. Veneilykauden avajaisiin
on aina kuulunut veneturvallisuusasiat ja myös monenlaista koulutusta on pyritty
tuohon viikonloppuun jär-

Mäntylaki Virkistys- ja koulutuskeskus Miekojärven sydämessä

Ilmalämpöpumput
Ilmalämpöpumput

NUOHOUSPALVELUT

tunnus MVS = Miekojärven
veneseura. Tietenki lipusta
löytyy Suomen värit, sininen
ja valkoinen = taivas ja vesi.
Tuo sinisen ja valkoisen raja
on katkoviivalla ja kertoo
meille, että Napapiirin raja
halkoo Miekojärveä.

Mäntylaen
päärakennus

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

jestämään. Lauri haluua
nostaa esille veljekset Tapani
Rantalan ja Lanko-Pekan,
jotka muistuttivat veneseuran tilaisuuksissa että ”Iso
joukko oli suojelemassa
1980 Miekojärveä voimatalouden uhalta. Ja meidän
seuraavan sukupolven on
huolehdittava Miekojärven
kehittämisestä ja siitä, että
suojelu ei mennyt hukkaan.”

Veneseuran lipun
suunnitteli Tuulikki
Veneseuran lipun ideoi Tuulikki Ruonamaa. Tuulikin
ideana oli luoda kuvailluusio veneestä ja purjeesta,
jossa näkyi myös seuran

Seuran alkuvuosien aikana
haettiin seuralle aktiivisesti
omaa tukikohtaa. Käytiin
katsomassakin muutamia
kohteita. Yleensä ottaen
ne olivat yksityisten tekemiä pienempiä mökkejä,
joita olisi vaikea hyödyntää
seuran käyttöön. Saimme
tiedon, että Metsähallitus
olisi mahdollisesti kiinnostunut vuokraamaan Mäntylaen vuoratuvan pitempiaikaisella sopimuksella.
Keväällä 2004 kävi seuran
hallitus yhdessä Metsähallituksen Antti Prokkolan
kanssa tutustumassa Mäntylakeen ja siellä lyötiin
kättä päälle.

Veneseura yhteistyön
rakentajana
Lauri kiittelee yhteistyötä
Metsähallituksen sekä kotikuntien Pellon ja Ylitornion
kanssa. Laajasti on ymmärretty Länsi-Lapin suurimman järven monipuolinen
arvo niin paikallisille, mökkiläisille kuin täällä vieraileville veneilijöille ja retkeilijöille. Arvokas yhteistyö jatkuu myös Suomen
Meripelastusseuran kanssa.
Nyt meillä käytössä oleva

SMPS:n pelastusvene Tiirapaasi on hiljattain peruskunnostettu. Meripelastusseuran toiminnanjohtaja
Raimo ”Estonia” Tiilikaisen
(2003) ja tj. Kyösti Vesterisen (2006) vierailut ovat
esimerkkejä tiiviistä yhteistyöstä. Vaikka kevääle 2020
kaavailtu seuran 30-vuotisjuhla jäi pitämättä, oli sinne
jo lupautunut juhlapuheen
pitäjäksi SMPS:n nykyinen
tj. merikapteeni Jori Nordström.

Järvipelastajat
auttamassa,
avustamassa ja
sammuttamassa
Laurin mielestä seuran saavutuksiin voidaan lukea
juuri nuo veneilyyn liittyvät
turvallisuusasiat, veneilyreitit ja veneily-/ulkoilukartta.
Olemme olleet avustamassa
ja pelastamassa veneilijöitä
ja retkeilijöitä, avustamassa
pelastushelikopteria sekä
ambulanssihenkilökuntaa
saariin. Ja ehkäpä lukuisista
sammutustehtävistä arvokkain oli Orhinselän kelolaavun ja alkavan metsäpalon
sammuttaminen 2010. Tätäkin tehtävää hoitivat vapaaehtoiset järvipelastajat ja
sitä johtivat puhelimitse
Lapin pelastuslaitoksen
ammattilaiset. Lauri toivoo,
että nuoria naisia ja miehiä
saataisiin mukaan järvipelastusryhmään. Hänen
mielestään työtä veneturvallisuuden kehittämiseksi ja
parantamiseksi pitää Miekojärvellä jatkaa.

Pello on nyt Suomen
kalastuspääkaupunki
Vuoden 2019 aikana Pellon
kunnassa
keskusteltiin
useaan otteeseen Pello -brändistä sekä Pellosta Suomen
kalastuspääkaupunkina.
Asiaa käsiteltiin mm. elinvoimalautakunnan kokouksissa sekä kunnanhallituksen keskustelupiirissä. Kaikissa keskustelufoorumeissa
asian etenemiselle näytettiin
vihreää valoa.
Brändäyksen avulla kunta
pystyy erottumaan muista
kunnista. Sen avulla tuetaan
kunnan elinvoimaisuutta,
tunnettavuutta sekä luodaan
positiivista mielikuvaa kunnasta kokonaisuutena. Mielikuvan rakentamisen tulee
perustua tietenkin totuuspohjaan ja tässäkin on lähdetty siitä, että kalastus on
ollut aina merkittävässä asemassa Pellon kunnan historiassa.
Tornionjoki
Suomen
suurimpana lohijokena on
mahdollistanut kalastusmatkailuelinkeinon kehittymisen, mutta alueella on myös
muita arvokkaita ja monipuolisia kalastuskohteita.
Napapiirin helmi, Mieko-

järvi, tarjoaa upeat puitteet
monenlaiselle järvikalastukselle ja luontoelämykselle.
Pellon
kunta
haki joulukuussa
2019
rekisteröintiä kahdelle
t ava r a m e r k i l l e :
Suomen kalastuspääkaupunki ja
Fishing capital of
Finland. Molemmat
tavaramerkit rekisteröitiin 27.12.2019, ja päätöstä
koskeva väiteaika päättyi
29.2.2020. Näin ollen Pellon
kunta on patentti- ja rekisterihallituksen rekisteröinnin mukaisesti virallisesti
Suomen kalastuspääkaupunki.
Pellon kunnalla ja Pellon
kunnan yrityksillä on nyt
mahdollisuus käyttää markkinoinnissaan sekä viestinnässään mainintaa Suomen
kalastuspääkaupunki sekä
Fishing capital of Finland.
Tämä ei tietenkään pelkästään riitä, vaan nyt voidaan yhdessä jatkaa pitkäkestoista työtä kalastuspääkaupunki -brändin rakenta-

miseksi ja tunnetuksi tekemiseksi. Tämän ympärille
tarvitaan paljon erilaisia
kalastusteemaa tukevia palveluja, tapahtumia, tuotteita, näkyvyyttä jne.
Tämän asian tiimoilta on
mm. päivitetty TravelPellon logoa sekä työstetään
kolmea uutta tienvarsikylttiä Pelloon johtavien teiden
varsille.
Lohestus
aloitetaan
koronatilanteesta huolimatta rajajoella normaaliin
aikaan, kesäkuun alussa.
Lohen kalastuskausi Tornionjoella kestää 1.6. 31.8.2020.
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Venemessujen kiinnostus
kasvussa

Veneilyn uutuuksia 2020
Tiller -ohjauskahva - mullistava uutuus
perämoottoreihin
Mercury Marine tuo markkinoille uuden 40-115hv Tiller
-ohjauskahvan vastaamaan kuluttajien ergonomisemman ja
monipuolisemman ratkaisun tarpeeseen.

Mercury Marine julkaisi uuden innovatiivisen tuotteen,
joka tehostaa veneen ohjaustuntumaa moottorin ohjauskahvasta. Uusi 40-115 hv Tiller -ohjauskahva on yhteensopiva Mercuryn nelitahtisten 40–115 hevosvoiman (30–85
kW) tehoisten perämoottorien kanssa.
Uuden ohjauskahvan suunnitteluprosessi alkoi asiakkaiden kuuntelemisesta. ”Laaja tutkimuksemme on paljastanut veneilijöiden toivovan kehittyneitä ominaisuuksia
ohjauskahvan asetuksiin, joiden avulla olisi mahdollista
räätälöidä ohjauskahva vastaamaan käyttäjän tarpeita.
Tämän tuloksena Mercury on kehittänyt ergonomisemman,
mukavamman, nopeammin vastaavan ja mukautuvamman
ohjauskahvan veneilykokemuksen parantamiseksi. Täysin
uusi 40-115 hv Tiller -ohjauskahva on paljon muutakin kuin
käyttömukava kahva — se on perämoottorin huipputason
ohjausjärjestelmä”, kertoi Mercuryn Associate Category
Manager Kevin Hockerman.
Mercuryn uuden ohjauskahvan muokattavien säätöjen
kirjo on laajin koko markkinoilla. Tämä monipuolisuus
mahdollistaa sen, että veneilijä voi käyttää kahvaa mukavasti niin oikealla kuin vasemmallakin kädellä, täysin veneilijän oman mieltymyksen mukaan. 40-115 hv Tiller -ohjauskahva on ainoa kahva markkinoilla, jossa ei ole vain
mahdollista vaihtaa vaihdekahva kummalle puolelle kahvaa
tahansa, mutta lisäksi pystyy kääntämään kaasun suuntaa
veneilijän mieltymysten mukaiseksi. Kahvaa voidaan säätää
sivusuunnassa jopa 18 astetta keskeltä paapuurin ja tyyrpuurin puolelle. Samoin veneilijä voi säätää myös kahvan
pystykulmaa automaattisen kallistuslukitusjärjestelmän tai
alapidäkkeen kulman mikrosäätönupin avulla.

Nämä säädöt yhdessä muiden ominaisuuksien ja ohjainten kanssa tarjoavat parhaiten mukautettavissa olevat ohjauksen ja kaasun hallintalaitteen, joka säätyy veneilijän
kehon mittoihin ja sijoittumiseen veneessä.
Tämän ohjauskahvan innovaatiot eivät rajoitu ergonomiaan. 40-115 hv Tiller -ohjauskahvan vakio-ominaisuutena
on Mercuryn Troll Control -uistelutoiminto, jolla veneilijä
voi säätää tarkkoja uistelunopeuksia napauttamalla painiketta nopeuden lisäämiseksi tai vähentämiseksi 10 r/min:n
askelin (kilpailijat tarjoavat epätarkempia 50 r/min:n säätöaskelia). Uutena Mercury-ohjauskahvan ominaisuutena on
integroitu moottorivaroitusnäyttö, joka tarjoaa näkyviä ja
kuuluvia varoituksia moottoriöljystä, lämpötilasta, sähkövioista ja vähäisemmistä häiriöistä sekä ohjaajan hätäkatkaisijan irtoamisesta. Erikseen myytävänä on alan ensimmäinen lämpenevä kahva. Erinomainen toiminto viileälle ja
kylmälle kelille, jolloin mahdollista valita kolmen eri lämmitystehon välillä.
Kahva on mahdollista asentaa myös vanhempiin Mercury
moottoreihin. Mercuryn 40-115 hv Tiller -ohjauskahva on
yhteensopiva vuodesta 2006 alkaen valmistettujen 40–60
hevosvoimaisten (30–45 kW) nelitahtisten EFI-moottorien
tuoteperheen ja vuodesta 2014 alkaen valmistettujen 80–115
(60–85 kW) hevosvoimaisten nelitahtisten EFI-moottorien
tuoteperheen kanssa.

Buster XL 2020
Kokonaispituus 6,05 m
Leveys 2,20 m
Paino 740 kg (ilman konetta)
Kantavuus 700 kg
Henkilömäärä 7
Moottorin tehoalue 80–115 hv
Polttoainetankki 160 l
Moottorin rikipituus X
Suurin nopeus 36 solmua

Kotimainen Silver

Mökille
mieli?

Kotimainen veneenvalmistaja Silver tuo rakastetun Beaver
-veneen täysin uudistettuna takaisin valikoimaansa. Tämä
uudistettu suosikki lanseerattiin Helsingissä helmikuun
2020 venenäyttelyssä.
Silver tuo Suomen suurimpaan, eli alle viisi metriä pitkien
veneiden, kokoluokkaan täysin uuden Silver Beaver BRveneen. 4,8 metriä pitkä vene on Silver-malliston pienin.
Beaver sopii kokonsa, ketteryytensä ja kattavan varustuksensa puolesta niin aloittelijoille kuin vaativammallekin
veneilijälle.
Silver Beaver on ollut Silver-mallistossa 1990-luvun alusta
lähtien. Ensimmäistä Beaveria valmistettiin vuosina 1993–
2002 nimellä Beaver 425. Seuraavaa versiota, Beaver 450
valmistettiin vuosina 2003–2013. Kaikkiaan Beaver-malleja
onkin myyty vuosien varrella tuhansia. Uusin Beaver BR on
kasvanut edeltäjästään 30 senttiä pituutta ja rutkasti enemmän varustukseltaan.
Muotokieleltään Beaver BR edustaa Silverin uutta linjaa;
karmiton tuulilasi takaa esteettömän näkyvyyden ja antaa
suojaa erillisistuimille sekä takapenkille. Veneen tilankäyttö
on mietitty huolella. Tilavassa etuosassa saa kuljetettua
isommatkin kauppakassit ja varusteet mökille. Veneen
pulpettiratkaisu on tilava ja suojaa hyvin matkustajia.
Veneessä on itsetyhjentyvä avotila, jonka 50 mm halkaisijaltaan oleva putki takaa veneen tehokkaan tyhjentymisen.
Takapenkin säilytystilasta löytyy paikat kahdelle polttoainekanisterille ja keulan säilytystilasta muille veneilyvarusteille.
Veneen vakiovarusteisiin kuuluu Raymarine Axiom 9RV
-karttaplotteri CPT-S -kaikuanturilla, väliovi sekä comfortistuimet. Keveytensä ansiosta vene on kuljetettavissa jarruttomalla venetrailerilla ja B-ajokortilla.

Metsähallitus vuokraa tai
myy tontteja puhdasvetisen
Miekojärven rannalta.
Karhumaan kaava-alue sijaitsee
Pellon Miekojärven länsirannalla
Sirkkakoski-Pakisjärvi metsäautotien
varrella. Alueella on monipuoliset
harrastusmahdollisuudet, kuten
kalastaminen lajirikkaasta järvestä,
melominen ja marjastaminen sekä
talvisin hyvät olosuhteet pilkkimiseen
ja moottorikelkkailuun. Alueella on
satama.
Kysy lisätietoja:
Marja Vaara, puh. 0400 7 13 770 tai
marja.vaara@metsa.fi.
Tutustu monipuoliseen tarjontaamme
osoitteessa laatumaa.fi

Yli 70.000 henkeä kävi tutustumassa veneuutuuksiin Helsingin venemessuilla helmikuussa. Kävijämäärät olivat 8,7%
nousussa. Näytteilleasettajia oli 282. Monelle veneen myyjälle jopa puolet veneiden myynnistä liittyy venemessuihin
eli tyytyväisiä oltiin molemmin puolin venettä.
Kantar teki venemessuilla kävijätutkimuksen ja haastatteli siihen 300 henkilöä. Tutkimuksen mukaan venemessuilla
kävi entistä enemmän moottoriveneilijöitä. Kyselyyn vastanneista 46 % ilmoitti olevansa moottoriveneilijä, kun luku
oli vuosi sitten 38 %. Seuraavaksi suurimmat kävijäryhmät
olivat mökkiveneilijät 23 %, kalastajat 18 % ja purjehtijat
18 %. Kävijöistä 75 % kertoi omistavansa veneen. Suurimpia
kiinnostuksen kohteita olivat moottoriveneet, venevarusteet
ja -tarvikkeet sekä veneilyvaatteet ja -kengät. Kiinnostus
näihin kaikkiin oli noussut merkittävästi, yli kuusi prosenttia. 74 % kyselyyn vastanneista kertoi venemessujen vaikuttavan tuleviin hankintoihin, kun luku oli vuosi sitten 63 %.
Kyselyyn vastanneista 96 % oli tyytyväisiä tapahtumaan ja
92 % kertoo tulevansa myös ensi vuonna messuille.

Moottoriveneet kasvattavat suosiotaan

Käytännöllinen ja taloudellinen uusi Buster XL
Veneilyvuoden 2020 Buster uutuuksiin kuuluvat XL ja
XXL, joista esittelemme kalastusveneenäkin kiitellyn XL:n.
Buster XL:n historia ulottuu vuoteen 1992 saakka ja lähes
30 tuotantovuoden jälkeen siirrytään viidenteen mallisukupolveen. Uutuusmallin suunnittelua on XL:n perinteiden
mukaan ohjannut pyrkimys käytännöllisyyteen, taloudellisuuteen ja turvallisuuteen.
Vuosimallin 2020 Buster XL:n runko on suunniteltu kokonaan uusiksi ja vene on varhaisinta malliversiotaan peräti 70
senttiä pidempi. Sisätilat ovat aiempaa huomattavasti väljemmät, joka näkyy erityisesti takapenkin tuntuvasti parantuneina jalkatiloina. Aiempaa 30 senttiä leveämmän vesilinjan ansiosta lattiapinta on selvästi suurempi.
Buster XL on suunniteltu seitsemälle hengelle ja sopiva
moottoriteho on 80–115 hevosvoimaa. Taloudellisen runkomuodon ansiosta suurimmallakin koneteholla jäädään
0,7 litran kulutukseen merimailille mukavalla 19–23 solmun
matkanopeudella. Hinnat alkaen 41.530,00 € (Buster XL +
Yamaha F100FETX).

7

Suomen venemarkkinat elpyivät lievästi viime vuonna.
Rekisteröityjen veneiden myynti kasvoi 7,5 prosenttia päätyen 3844 yksikköön. Eniten rekisteröitiin moottoriveneitä
(2715 kpl), vesijettejä 1005 kpl ja RIB/ilmatäytteisiä veneitä
52 kpl. Suurin kasvu oli (+45 %) oli vesijettien myynnissä.
Mielenkiintoista on, että isojen yli 9 m moottoriveneiden
myynti jatkoi kasvuaan.
Moottoriveneiden rekisteröinneissä pienten (5,5 metriä
ja alle) veneiden rekisteröintimäärät laskivat 7 prosenttia.
Saman kokoisten moottori- ja pienveneiden tukkutoimitusmäärät nousivat kuitenkin 23 prosenttia. Mökkiluokan
veneistä suuri osa ei näy venerekisterissä.
Moottorivenekaupan volyymit syntyvät tuttuun tapaan
pienehköissä moottoriveneissä. Suomalaisten suosikkiva-

Väriä ja hymyä veneilyyn

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

Mustang on 4,3 m pitkä ja 1,7 m leveä ja on rekisteröity
4 hengelle. Moottorivaihtoehdot 15-50 hv. Käyttäjät suosittelevat venettä sopivaksi vesiurheiluun, mökki- ja yhteysveneeksi.
Suvi-veneistä on kehittynyt Suomen johtava pienvenemerkki. Myytyjen veneiden määrä on noussut jo n. 63.000
kappaleeseen. Veneitä myydään Soutu-Palta 495-605 sekä
kalastus- ja yhdysveneluokassa Meri-Palta ja Kala-Palta
-nimellä. Suvi-ohjauspulpettiveneiden suosiota voidaan
selittää sillä, että ne ovat kokoluokassaan edullisia. Hinnan
salaisuutena on se, että lujitemuovista valmistetut Suviveneet ovat monista kilpailijoista poiketen yksikuorisia. Se
merkitsee keveyttä ja sisäpinta on karkeampi ja ”röpelöisempi” kuin kaksikuoriveneissä.

PELTITYÖ KOIVUMAAT OY
www.hanakat.fi

Putki ja Poltin Salmi Oy
Alkkulanraitti 95, Ylitornio,
puh. 0400 391 918
avoinna arkisin 9–17

Busterin viisimetrinen L edelleen ykkösenä
venenrekisteröinnissä
Buster on selvästi Suomen myydyin venemalli, jolle pienemmät S ja M antavat vahvaa myyntitukea. Yamarin -malliston tilastokärki on alumiinirunkoinen Cross 54 BR. Faster,
Silver, Suvi ja Terhi ovat viime vuosina käyneet tasaista
kamppailua rekisteröintitilaston sijoista 3–6.
Kolmossijan valtasi viime vuonna (2019 ) Suvi (sisältää
Palta-veneet), joka onnistui kasvattamaan myyntiä edellisvuoteen verrattuna lähes neljänneksellä. Suvin myyntiä
joudutti viime vuonna etenkin bowrider-tyyppisten 47-,
50- ja 57-mallien menestys. Samalla se varmisteli asemaansa
Suomen eniten myytynä lujitemuovimoottorivenemerkkinä.
Suvi 50 Duo esiteltiin Miekojärvi uutisissa 2019. Lehden
löydät kotisivuiltamme
www.miekojarvi.fi. Yamarinin kokonaisrekisteröintimäärästä lujitemuoviveneiTiesitkö?
den osuus on 180 kappaletta.
Buster on valmistanut
Lähde: Traficomin
alumiiniveneitä 60
vesikulkuneuvorekisteri
vuotta. Yhteensä
125.000 venettä ja
suurin osa niistä on
edelleen käytössä.

Kotimainen Terhi

Yksi tämän vuoden messujen silmäkarkki oli jo 60 vuotta
kotimaisia Marino veneitä valmistaneen Mustang. Tämä
suoraan 60-luvulta tulevan retro tuulilasivene eri värisinä
vaihtoehtoina sai messuvieraiden huulille mainiot hymyt ja
kiinnostusta tuntui riittävän.

Suvi-veneet

Kunnantie 2, 95700 PELLO
Puh. 0400 531 164

linta uudeksi veneeksi on bowrider-tyyppinen alumiinirunkoinen avovene, noin viiden metrin kokoluokasta. Alumiiniveneiden valtamerkit ovat Buster, Yamarin Cross, Silver,
Faster ja Falcon. Buster ja Yamarin ovat merkkikohtaisessa
tilastossa tuttu kärkipari. Molemmat onnistuivat kasvattamaan markkinaosuuttaan, Buster enemmän, Yamarin
vähemmän.

• KATTOREMONTIT
JA KAIKENLAISET
PELTITYÖT

040 709 0653 / Hannu

Kotimaiset Terhi-veneet valmistetaan vahvasta ja sileästä,
iskun- ja säänkestävästä ABS-muovista. Tyhjiömuovattujen ulkokuorien väli täytetään vettä hylkivällä polyuretaanivaahdolla, joka toimii rakenteen vahvistajana ja kellukkeena. Mökkiläisten suosimaa Terhi-veneitä on valmistettu
kaikkiaan yli 210.000 kappaletta. Terhi 450 on uudistettu
mökkiläisen yleisvene. Malleja on kolme: 450-perusmalli
ilman ohjauspulpettia, 450 C -sivupulpettimalli ja 450 CC
-keskipulpettimalli. Messuilla oli näytteillä 450 CC -keskipulpettimalli kalastukseen varustettuna erikoismallina.
Terhi 450 on kehitetty 445 -mallista. Tärkein uudistus
vuodelle 2020 on pulpettimallien vahvistettu peräpeili, mikä
tekee mahdolliseksi 29,4 kW:n (40 hv:n) tehoisen moottorin
käytön. Hintojen arvioidaan liikkuvan alkaen perusmallin
3.890 eurosta, 450 C ja CC -mallien 4.790 euroon. Kauden
aikana hinnat saattavat muuttua.

Hautakivien lisänimikaiverrukset + alan työt
Tmi Tomi Rautio
040 720 2314

Lumityöt
• soranajo
• jyrsintyöt
• ruokamultaa

Konetyö Markku Marjeta
Sirkkakoski p. 040 508 9114

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

Jukka Rautio
puh. 0400 397 038

Nuorenmetsän kunnostukset,
maanmuokkaukset,
tiet ja ojat,
vaihtolavakuljetukset.

Maanrakennus
Kari Romakkaniemi
Jokelantie 7, 95790 Lampsijärvi

Puh. 0400 397 339

www.mawsonresources.com
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Nelitahtimoottorin
huollon tarkistuslista
Perämoottorin omistaminen ja käyttöönotto on muuttunut, kun yhä useampi moottori on 4-tahtinen. 2-tahtisien
koneiden kanssa pärjäiltiin kotikonstein, kun vaihdettiin
tulpat ja peräöljy, laitettiin uusi bensa tilalle ja sitten vene
vesille. Uusissa 4-tahtisissa moottoreissa kannattaa tarkistaa huollot ja takuuohjelma. Perämoottorien takuut ovat
yleensä 2-5 vuotta. Tämä sitoo sinut merkkikohtaisesti
myyntiliikeiden huoltoon.
Tässä ammattilaisten käyttämä huollon lista,
mitä pitäisi tarkistaa ennen vesille laskua.

Tarkista akku
– jännitetaso, nestetaso, lataako moottori koekäyttämällä

Tarkista polttoainejärjestelmä
– Vaihda polttoainesuodattimet veneestä ja moottorista
– Paineista esitäyttöpumpulla ja katso onko letkuissa ja
järjestelmässä vuotoja

Tarkista kiinteä polttoainesuodatin
(suositellaan hankittavaksi)

Ohjaus
– Tarkista mutterit
– Puhdista kaapelit moskasta ja voitele kaapelit
vesivaseliinilla

Potkuri
– Irrota potkuri
– Puhdista potkuriakseli vanhasta vaseliinista ja poista
mahdolliset siimat
– Lisää vesivaseliinia

Moottorin huuhtelu
– Tarkista moottoriöljyn määrä
– Koekäytä moottori
– Tarkista, että jäähdytysvesi kiertää moottorissa
– Testaa toimiiko hätäkatkaisin -naru

Tarkista termostaatti
– Tarkista ainakin viiden vuoden välein
– Kokeile aukeaako ja lämpeneekö
– Vaihda uusi tiiviste ja sulje kotelo

Vaihda moottoriöljy
– Laske koekäytön yhteydessä lämmennyt moottoriöljy
valutusastiaan
– Irrota öljynsuodatin
– Voitele uuden öljynsuodattimen tiiviste ja kiinnitä s
suodatin takaisin
– Asenna öljyroppu paikoilleen uuden tiivisteen kanssa
– Lisää tarvittava määrä öljyä
– Käytä moottoria n. 1 min
– Tarkista öljyn taso

Vaihda vaihteistoöljy
– Anna vaihteiston valua öljystä tyhjäksi
– Jos öljy ok, kaikki hyvin. Jos öljy vaaleaa,
on vaihteistossa vuoto, mikä vaatii korjauksen
– Vaihda öljyroppujen tiivisteet
– Täytä vaihteisto uudella öljyllä

Voitelu
– Jos moottorissa on rasvanippoja,
käytä rasvaprässiä ja siinä vesivaseliinia
– Jos moottorissa on ohjauskaapeli,
puhdista ja voitele se
– Jos moottorissa on kaukohallintakahva,
voitele moottorinpään kaapelit
– Jos moottorissasi trimmi, tarkista trimmiöljyn taso

MIEKOJÄRVEN UUTISET

MIEKOJÄRVEN UUTISET

Veneilyn väistämissäännöt
ja turvallisuutta lisäävät
liikennemerkit
Vesillä liikuttaessa ei ole
etuajo-oikeuksia, vaan väistämisvelvollisuuksia. Opettele väistämissäännöt ennen
vesille lähtöä. Miekojärvellä
veneiden määrät vaihtelevat avovesikauden aikana.
Lomakausina kaikki ovat
vesillä: kanootit, suppilaudat, surffarit, purjeveneet,
vetouistelijat, jigiporukat,
ammattikalastajat ja nuottaporukat. Kaikki me sinne
mahdumme. Miekojärven
henkeen kuuluu se, että käsi
nousee vastaantulijalle tervehdykseksi.
Vuonna 1993 saimme
Miekojärvelle veneilyreitit
ja veneilykartan. Karttaa
löytyy ainakin sähköisenä.
Veneilykartta antaa meille
ohjeita mm. kuinka tullaan
satamiin ja antaa turvaa
liikkumiseen veneväylillä.
Liikkuminen veneväylillä
tarkoittaa vastuuta omasta
aluksesta ja muiden liikkujien huomioimista. Liikkuminen veneväylien ulkopuolella lisää veneen päällikön
vastuuta navigoinnista. Siis
täytyy tietää missä liikkuu
ja täytyy ottaa myös huomioon mm. rannassa olijat.

Väistämissäännöt
Toisinaan Miekojärven
vesilläkin liikkuessa kohtaa
veneilijöitä, jotka eivät
tunne vesillä liikkumisen
sääntöjä. Jotkut kuvittelevat
olevansa etuajo-oikeutettuja, koska ovat liikkeellä
isommalla veneellä. Vesillä
liikuttaessa ei kuitenkaan
ole etuajo-oikeuksia, vaan
väistämisvelvollisuuksia.
Toiset eivät tiedä sääntöjen
olevan voimassa myös väylien ulkopuolisilla vesialueilla.

Ohittava vene väistää
ohitettavaa
Ohituksen voi suorittaa
siltä puolelta, jonka katsoo
turvallisemmaksi. Vesillä
ei päde maanteiden vasemmalta ohittamisen tapa.

Ohittavan on hyvä huomioida aiheuttamansa aallokon vaikutus toiseen veneeseen. Usein ohitettu veneilijä
joutuu muuttamaan kurssiaan siten, että kohtaa ohittavan veneen aallot edestä.
Sivusuuntainen aallokko
saattaa keinuttaa venettä
rajustikin.

Veneiden
kohtaaminen keulat
vastakkain
Kahden moottoriveneen
lähestyessä toisiaan vastakkaisilta suunnilta on
molempien väistettävä oikealle. Yleensäkin väylällä on
hyvä liikkua oikeaa reunaa
pitkin. Tällöin vastaantulevat alukset kohdataan sujuvasti ja turvallisesti.

Veneiden risteävä
kohtaaminen
Kun moottoriveneiden
kulkusuunnat risteävät,
vasemmalta tuleva on väistämisvelvollinen. Vesillä toimitaan siis samoin kuin tieliikenteessä. Mikäli mahdollista, vasemmalta tulevan on
syytä väistää oikealta tuleva
vene perän takaa. Väistämisen voi suorittaa esimerkiksi
veneen nopeutta ja kurssia
muuttamalla.

Moottoriveneen
ja purjeveneen
kohtaaminen

Turvallisuutta lisäävät
liikennemerkit
Miekojärven veneilyreiteillä
löydät sekä kiinteitä turvallisuuslaitteita, kummeleita,
että kelluvia turvalaitteita:
pohjois-, etelä-, itä- ja länsiviitat. Lisäksi vesialueelta
löytyy erikoismerkkejä mm.
Sirkkakosken satamasta ja
erikoisviittoja varoittamassa
veden alla olevista riippapollareista eli tiktaaleista.

Esimerkkejä
erikoismerkeistä
Aallokon aiheuttamisen
kielto
Aallokon aiheuttamisen
kieltoa osoittavan merkin
vaikutusalueella vesikulkuneuvolla liikkujan tulee
nopeuttaan säätämällä välttää sellaisen liiallisen aallokon tai muun veden virtausvaikutuksen aiheuttamista,
josta voi aiheutua vahinkoa
paikallaan oleville tai liikkuville vesikulkuneuvoille,
rakenteille tai muulle ympäristölle ja vesistön käytölle.
Vesikulkuneuvolla tulee
kuitenkin voida käyttää turvallisen ohjailukyvyn edellyttämää nopeutta. Merkin

Mitä uudella
vesiliikennelailla
tavoitellaan?
Uusi vesiliikennelaki ajanmukaistaa ja kokoaa yhteen
vesiliikenteen liikennesäännöt ja liikennemerkit.
Uudistuksen tavoitteena
on lisätä vesiliikenteen turvallisuutta ja vastuullista
veneilyä sekä mahdollistaa
vesiliikenteen automaatio.
Uudistuksella myös selkeytetään vesiliikenteen
viranomaisten rooleja ja
tehtäviä sekä vesiliikennelain ja merilain suhdetta.
Vesiliikenteen säännöt
koskevat lähtökohtaisesti
sekä kauppamerenkulkua
että huviveneilyä, kun taas
merilaissa säännellään pääosin kauppamerenkulkua.
Koska vesillä liikkujia ja
heidän käyttäytymistään
säännellään hyvin yksityiskohtaisesti myös kansainvälisesti, on uuden lain lähtökohdaksi otettu kansainvälinen sääntely. Lisäksi
uudistuksessa on kiinnitetty
erityistä huomiota kanavaliikenteen edellyttämiin
säännöksiin mukaan lukien
liikenne Saimaan kanavalla.
Uusi vesiliikennelaki
astuu voimaan 1.6.2020.

Uudessa
vesiliikennelaissa

sotaan viime sijassa rekisteriin merkitty vesikulkuneuvon omistaja tai haltija.

Vesikulkuneuvoksi määritellään veteen tukeutuva ja
vesillä liikkumiseen käytettävä alus, kulkuneuvo tai
väline.
Vuokravene on urheiluun
tai vapaa-ajan viettoon
miehitettynä vuokrattava
huvivene, ei säännöllisessä
liikenteessä ja enintään 12
matkustajaa.
Miehitetyssä vuokravenetoiminnassa tulonhankkimistarkoituksessa vaaditaan kipparilta jatkossakin
pätevyys ja sovelletaan
merilakia, näin varmistetaan toiminnan ammattimaisuus.
Veneilykoulutus ja meripelastuskoulutus ovat jatkossa vesiliikennelain piirissä.

Tiedätkö kuka on
veneesi päällikkö?
Henkilö, joka tosiasiallisesti ohjailee tai hallitsee
vesikulkuneuvoa eli vastaa
tosiasiassa vesikulkuneuvon kulusta on aluksen
päällikkö, myös huviveneissä.
Jos epäselvää, kuka on
päällikkö, päälliköksi kat-

Purjeveneiden
väistäminen

• Maalämpökaivot
• Vesikaivot
• Vesikaivojen
puhdistukset
• Teräsputkipaalutukset

Purjeveneet väistävät toisiaan tuulen mukaan. Jos
tuuli on samalta puolelta,
tuulenpuoleinen väistää. Jos
tuuli on eri puolilta, väistää
se, jolla tuuli on vasemmalta
puolelta.

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

7 § Päällikön yleinen vastuu:
Vesikulkuneuvon päällikön
on huolehdittava siitä, että:
1) vesikulkuneuvo on
aiottuun matkaan ja olosuhteisiin nähden rakenteeltaan, kunnoltaan ja
muilta ominaisuuksiltaan
turvallinen siten kuin 107
§:ssä säädetään
2) vesikulkuneuvossa
olevia henkilöitä on ohjeistettu riittävällä tavalla
turvallisesta vesikulkuneuvossa toimimisesta
3) vesikulkuneuvossa on
tarvittavat, 108 §:ssä ja sen
nojalla säädetyt varusteet,
ne ovat kunnossa ja helposti saatavilla.
4) vesikulkuneuvossa on
käytettävissä asianmukaisia merikarttoja ja merenkulkujulkaisuja, jos aiottu
matka edellyttää reittisuunnittelua matkan pituuden
tai muun vastaavan syyn tai
olosuhteen johdosta
5) 108 §:ssä tarkoitetussa
vesikulkuneuvossa olevilla
henkilöillä on saman pykälän 1 momentin 1 kohdassa
tarkoitetut kelluntavälineet
puettuina sään, aallokon,

vesikulkuneuvon kunnon
tai muiden olosuhteiden
niin edellyttäessä
6) vesikulkuneuvossa on
41, 117 ja 119 §:ssä tarkoitetut tarvittavat asiakirjat

Vesiliikennelaki 2020
-pätevyydet
Uudessa vesiliikennelaissa tarkennetaan vesillä
liikkumisen pätevyysvaatimuksia. Veneen kuljettajalla tai ohjailijalla pitää
olla olosuhteisiin nähden
riittävä ikä, kyky ja taito.
Kuljettaja on ohjauslaitteita käyttävä henkilö, eli
se joka on ruorissa ja fyysisesti ohjaa venettä.
Ohjailusta vastaava henkilö antaa kuljettajalle
ohjeita mm. siitä mihin
suuntaan ohjataan.

Vesiliikennelaki 2020
- vesikulkuneuvon
varusteet
Perusvarustus moottorilla
varustetussa tai yli 5-metrisessä purjeella varustetussa
vesikulkuneuvossa:
• hyväksytty ja sopivan
kokoinen pelastusliivi, kelluntapukine tai pelastuspuku kaikille
• pilssipumppu tai muu
soveltuva tyhjennysväline
• airot, mela taikka ankkuri köysineen, vesikulkuneuvon koko huomioon
ottaen

JOPA 70 %.

Muista
kotitalousvähennys.

Teollisuustie 16, YLITORNIO

Ohittava
vene väistää
ohitettavaa
Veneiden kohtaaminen
keulat vastakkain

Veneiden risteävä
kohtaaminen

Tiesitkö?
Merikartat ja vesiväylätiedot uudistuvat vaiheittain 2026 mennessä
Vesiväylätietojen ja
merikarttojen uudistaminen on käynnissä
ja ensimmäiset uudet
N2000-järjestelmään
perustuvat merikartat
ovat tulossa käyttöön
vuoden 2020 lopulla.
”Sisävesillä veneilevälle
uudistus ei juuri tuo
käytännön muutoksia”, kertoo tiiminvetäjä
Janina Tapia Cotrino.

Suomi on maailman ”venetiheimpiä”
maita. Meiltä löytyy n. 1,2 miljoonaa
huvivenettä (2016) ja rekisteröityjä veneitä
yli 200.000. Suomessa ei vaadita veneajokorttia ja vasta yli 24-metrisessä huvialuksessa on pätevyysvaatimus. Meillä ei ole
huviveneille pakollista katsastusjärjestelmää, mutta vapaaehtoiset katsastukset
ovat suosittuja aktiiviveneilijöiden piirissä.

Tiesitkö?

Sisävesisäännöt vesiliikennelakiin
- Meriteiden säännöissä yhä ”ylätaso”
ja kansallinen taso viety vesiliikennelakiin.
- Tähystys, väistämissääntöjä, valojen ja
äänimerkkien ym. käyttöä.
- Kanavilla liikennöinnin säännöt.

Uusi vesiliikennelaki tuo myös muutoksia:
Mahdollisuus antaa tarkempia määräyksiä vesikulkuneuvojen sekä vuokraveneiden ja niiden varusteiden ominaisuuksista, käytöstä yms. Alueelliset ja vesikulkuneuvotyyppiä koskevat kielto- ja rajoituspäätökset tekee yksi taho (Traficom)
usean sijaan.
Vesiliikennemerkkien ja valo-opasteiden

Liikennevirhemaksun käyttöönotto:
Rikesakkojärjestelmän tilalle vesillä määrätään liikennevirhemaksu. Toisin sanoen,
jos poliisi sinut pysäyttää ja asiat eivät ole
kunnossa, maksut voivat olla: varustepuutteet 70 € (esim. liivipuute), rekisteripuutteet 70 €, kulkuvalot 70 €.
Lähde: Traficom

Kuule elämäsi äänet

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

Tiesitkö?

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Tervetuloa
tutustumaan!

Kotikylä Lantonvainio

Sahaherrantie 1,95600 Ylitornio

www.humana.fi

Tiesitkö?
Kyläkauppias Heikki
Rautio ja legendaarinen
konekaupan myymäläauto on Lapin kierroksillaan hoitanut myös Miekojärven Uutisten jakelua koko kesän ja syksyn.
Kiitoksia Heikki ja Mika!

Kotikylä Lantonvainio, Ylitornio

Palveluesimies Markku Honkuri
p. 040 196 5677, markku.honkuri@humana.fi

Alle
12-metrisessä
veneessä pitää olla laite,
jolla voidaan antaa voimakas äänimerkki.
Varusteiden pitää olla
käyttökuntoisia, esim.
paukkuliivien on oltava
huollettuja valmistajan
ohjeiden mukaisesti.

vaatimukset määräystasolta lakiin.
Vesiliikenteen pätevyyksien ja lupien
myöntäminen (vaatimuksia täsmennetty,
radiolupien myöntäminen myös Traficomiin virastouudistuksen myötä).

Virikkeellinen ikäihmisten koti
Purjeveneiden
väistäminen

Yli
12-metrisessä
veneessä vaaditaan myös
sumutorvi ja yli 20-metrisessä lisäksi laivakello.

Taulukko pätevyysvaatimuksista

Tiesitkö?

Puhdasta lämpöä luonnosta.
Säästä lämmityskuluissa

kuneuvossa on liekillä toimiva polttolaite tai yli 25
kilowatin perämoottori; ei
vaadita vesiskootterissa

• vuosittain tarkastettu
käsisammutin, jos vesikul-

Väistämissäännöt

Katso moottorin ajankohtaiset määräaikaishuollot
– Tarkista moottorin huoltokirjasta ajankohtaiset
määräaikaishuollot (siipipyörä, jakohihna, muut
mahdolliset vaihto-osat)

Vesiliikennelaki uudistui 1.6.

HEI ME
PORATAAN

Moottoriveneen tulee väistää purjevenettä lähestymissuunnasta riippumatta.
Moottorivoimalla liikkuva
purjevene katsotaan moottoriveneeksi, jolla ei ole erityisoikeuksia muihin veneisiin nähden.

Tarkista sytytystulpat
– Tarkista kunto
– Jos tulppia ei ole uusittu vuosiin, uusi nyt
(suositus joka toinen vuosi)

Nopeusrajoitus
Nopeusrajoitusmerkillä
ilmoitetaan suurin sallittu
nopeus kilometreinä tunnissa (km/h). Nopeusrajoituksen vaikutusalueen
tarkennukset tai nopeusrajoitus solmuina (knots)
ilmoitetaan tarvittaessa
apumerkillä. Väylää koskeva nopeusrajoitusmerkki
sijoitetaan, mikäli mahdollista kulkusuuntaan nähden
väylän oikealle puolelle.

Viitat

Tarkista sinkit ja suoja-anodit
– Jos sinkistä on kadonnut yli puolet, se tulisi vaihtaa
– Jos sinkistä on kulunut ALLE puolet,
mutta pinnassa on valkoista töhnää, puhdista se
– Vaihda sinkki, jos se on ollut merivedessä useamman
vuoden ilman kulumista

vaikutusalue tarkennetaan
tarvittaessa apumerkillä.
Merkissä on aallokkoa esittävä kuvio.
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Humana

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

Olemme kuulontutkimuksen ja
-kuntoutuksen erikoisliike
Sinua palvelee kokeneet kuulonkuntoutuksen
asiantuntijat. Meidän palveluissa korostuvat nopeus,
laatu, yksilöllisyys ja asiakkaan omien toiveiden
huomioon ottaminen sekä kokonaisvaltaisuus.
Kun epäilet kuulosi heikentyneen
niin varaa aika tai tule käymään.
• Kuulontutkimukset • Kuulokojesovitukset
• Yksilölliset kuulonsuojaimet
• Korvien puhdistukset

Valtakatu 25, 94100 Kemi
puh. 0400 212 689
Avoinna: ma-to 9-16 ja pe 9-15
Sovitukset sopimuksen mukaan

Oulalainen kalaliike
Hätälä Oy on käynnistänyt Kalastajalle Kiitos
-kampanjan! Kampanja
kannustaa kaikkia suomalaisia käyttämään
kotimaista kalaa. Osa
kampanjatuotteiden
tuottoista menee ammattikalastuksen tukemiseen.

MIEKOJÄRVEN UUTISET
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Innostetaan lapset turvallisesti
vesille Miekojärvellä!

SA-Training

Hieronta- ja hyvinvointipalvelut

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

Me suomalaiset osaamme
nauttia upeasta vesiluonnostamme ja puhtaiden
vesiemme äärellä olosta.
Kalastamme kesät talvet
ja veneilemme ahkerasti
soutaen, meloen, veneillen
moottorilla sekä purjeilla.
Harrastamme vesillä liikkumista seuroissa, yksin ja
ystäviemme kanssa. Eipä
siis ihme, että lapsemmekin nauttivat vesilläolosta.
Turvallisen vesilläliikkumisen opettaminen on tärkeää,
koska vesi luontaisesti kiinnostaa lasta ja vetää puoleensa.
Lapsilla on oikeus oppia
nauttimaan vesiluonnosta,
innostua huomioimaan ja
välittämään vesistön tilasta
sekä motivoitua kehittämään uimataitoa. Siksi turvallisen vesilläliikkumisen
perusteet kuuluu opettaa
lapsille ihan pienestä pitäen.
Vesillä viihtyvän lapsen
kanssa on kivaa veneillä.

Vaahtopäiden vinkit
vesille

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

* Kerro ja lue lapselle ihan
pienestä pitäen innostavia
tarinoita veneistä, vesiturvallisuudesta ja elämästä

Hukkuva ei näytä hukkuvalta
Hukkuva ihminen ei välttämättä näytä siltä, mitä
useimmat ihmiset odottavat.
Hukkuva ei välttämättä tee
roiskeita tai huido käsillään
apua, eikä aina pysty huutamaan apua. Puhutaankin
ns. hiljaisesta hukkumisesta.
Kun ihminen taistelee hengestään, hänen on mahdotonta huutaa apua, koska
kaikki energia menee siihen,
että hengitystiet pysyvät
veden pinnalla.

HRAP - näin
pelastetaan veden
varaan joutunut

H = Hälytä lisäapua jos
suinkin mahdollista, ennen
kuin aloitat varsinaiset pelastustoimet. Tällä varmistat
lisäavun saamisen paikalle.
R = Rauhoitu itse ja rauhoita pelastettavaa kertomalla hänelle, että apua on
tulossa. Se antaa pelastettavalle turvallisuuden tunnetta
ja voimia jaksaa vielä vähän
aikaa.

A = Etsi apuväline, hae
jotain kättä pidempää avuksesi ja turvaksesi, mieluiten
jotain kelluttavaa. Jos olosuhteet ovat vaikeat, pyri
saamaan apua muilta paikallaolijoilta tai soittamalla 112.
P = Pelasta. Lähesty
pelastettavaa varoen, mutta
ripeästi. Pidä apuväline itsesi
ja pelastettavan välissä ja
ojenna apuväline pelastettavalle, jos pelastettava on
lähellä rantaa. Välineen voi
myös heittää hänelle. Auta

pelastettava rantaan, tee tarvittavat ensiaputoimenpiteet
ja toimita tarvittaessa jatkohoitoon.

Opettele ensiapua
SPR:n sivuilta löytyvät viralliset elvytysohjeet. Toisen
auttaminen ei ole rakettitiedettä, mutta siihen on
hyvä perehtyä rauhassa
ilman oikeaa hätätilannetta.
Tutustu SPR:n ensiapuohjeisiin. Ilmoittaudu ensiapukurssille.

RM Sähkö OY
040 725 9213

rmsahko@outlook.com
Matti ja Mika Rousu

Hankitko pelastusliivin, takin vaiko paukkuliivin?
rannoilla.
* Valvo lasta aina veden
äärellä, rannalla, vesileikeissä, uimassa, laiturilla ja
veneillessä.
* Kannusta lasta oppimaan
turvallista vesilläliikkumista
ja veneilyä, rohkaise, ohjaa
ja kiitä.
* Sovi ja perustele rantaan
sekä vesilläoloon yhteiset
pelisäännöt ja noudattakaa
niitä.
* Opeta lapsi uimaan jo
ennen kouluikää ja kehittäkää uimataitoanne yhdessä.
Hyvä uimataito on myös
jokaisen aikuisen tärkein
turvallisuustaito vesillä.
* Tutustukaa yhdessä vesil-

Veneilyn kymmenen
sääntöä

Puh. 040 520 9934
Ari-Pekka Mäkikyrö
Rakennusurakointi
MaxBro Oy
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1. Pidä veneesi merikelpoisena ja säilytä hyvä järjestys
veneessäsi!
2. Pidä aina tarpeellinen turvavarustus veneessäsi!
Pelastus - tyhjennys - ensiapu - sammutus - hätämerkinanto!
3. Pysyttele veneesi ominaisuuksia vastaavilla vesillä!
4. Ilmoita omaisillesi tai tuttavillesi reittisi ja retkesi
kohde. Ilmoita myös jos muutat suunnitelmiasi!
5. Tunne vesiteiden säännöt!
6. Älä ylikuormita venettäsi. Istu veneessä!
7. Tähystä huolellisesti. Varo liikaa vauhtia.
8. Kuuntele säätiedotukset. Jää kotiin, jos on luvassa
huononevaa säätä. Jos olet jo vesillä, hakeudu suojaan!
9. Jos vene kaatuu, pysyttele veneessä kiinni, älä lähde
uimaan!
10. Älä roskaa vesillä tai rannoilla!
PIDÄ PELASTUSLIIVIT AINA YLLÄ!

läoloon ja kokeilkaa eri
vesilajeja. Ole opettelevalle
lapselle kärsivällinen.

Pelastusliivit myös
lapsille
* Käyttäkää aina pelastusliivejä ja näytä itse esimerkkiä.
Aikuinen varmistaa, että
lapsen pelastusliivit ovat
oikean kokoiset ja kunnolla
kiinni, myös jalkaremmit.
* Anna lapselle mahdollisuus oppia itse liikkumaan
veneessä turvallisesti ja pitämään kiinni.
* Osallista lasta mukaan
veneen kaikkiin puuhiin
mutta muista, että lapsen
keskittymiskyky on vielä

kehittymässä.
* Nauttikaa kivasta yhdessäolosta ja pitää hauskaa
vesillä!
PS. Kun muistaa vielä
ottaa mukaan hyvät eväät,
juotavaa, pyyhkeen, aurinkorasvaa ja varavarusteet
mukaan, niin vesillä voi
viihtyä helposti pidempään.
Lisätietoa ja opaskirjoja:
www.vaahtopaat.fi
Onnettomuuden sattuessa
toimi nopeasti ja muista
Uimaopetus- ja hengenpelastusliiton H-RAP:
HÄLYTÄ, RAUHOITA,
APUVÄLINE, PELASTA

Tuulen nopeus
m/s nimi
0
tyyni
1-3
heikko
		
4-7
kohtalainen tuuli
		
8-13 navakka tuuli
		
14-20 kova tuuli
		
		
21 - myrsky
		
		

vaikutus / näyttää		
peilityyni
lyhyitä aaltoja, joiden
harjat ei murru
aallon harjat murtuvat
(vaahtopäitä)
aaltojen koko kasvaa, vaahtopäitä melko taajaan
aaltojen harjat muuttuvat
pärskeeksi, vaahtoviiruja
tuulen suunnassa
aallot hyvin korkeita, vedenpinta valkoinen, näkyvyys
heikentynyt

Vesirakentamista Lapin sisävesillä
vuodesta 2003.

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

Liivien kunto kannattaa
tarkistaa vuosittain.
Tarkista, että
- saumat ovat ehjät
- kellunta-aine on ehjää ja
kimmoisaa
- kiinnitysnauhat ja -soljet
sekä muut erillisosat ovat
ehjät
- pintamateriaali on ehjä
Paukkuliivien huoltoon
kuuluu liivien testitäyttö.
Puhaltamalla liivit saa
täyteen, mutta sisään voi
mennä kosteutta. Apuna
voi käyttää esimerkiksi
ilmapallopumppua.
Ja sitten, ei kuin vesille!

vähän niitä päiviä, jolloin
veneessä pärjäisi ilman lisävaatetusta ja siksi ainakin
avoveneessä oma suosikkini
on kelluntatakki.
Suomessa kaikkien pelastusliivien tulee täyttää ominaisuuksiltaan määritetyt
direktiivit. Kelluttavuus
ilmoitetaan Newtoneina
(N). Ostaessasi liivit, tarkista että ne ovat hyväksytyt
sekä ehjät. Ole rehellinen
painon suhteen. Aikuiselle
100, 150 ja 275 Newtonin
kelluntapukine. Hyväksyttyjen pelastusliivien ja
-pukineiden sisäpuolella on
CE-merkintä.

• veneväylien tarkistustyöt
• veneturvallisuuslaitteiden
kunnostukset
• satamien ja laitureiden huollot
• sukellustyöt
• moottorikelkkareittien kunnostus
Olemme mukana tukemassa
järvipelastustyötä
0400 393 215

Kimmo Juvani
+358 400 693 143

Aavasaksa

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

Aavasaksa Puh. +358 16 578 301

Muutoksia myös venetrailerin vetämiseen
Kesäkuun alussa voimaantullut uusi tieliikennelaki toi
muutoksen myös venetrailerin kuljettamiseen. Henkilö- tai pakettiauton sekä
tähän kytketyn, luokittelumassaltaan enintään 750
kilon painoisen venetrailerin
muodostaman yhdistelmän
suurin sallittu nopeus on 1.6.
alkaen 100 km/h kahdeksankympin sijaan. Uudessa
tieliikennelaissa puhutaan
maksimissaan 750 kilon
luokittelumassasta. Tämän
päälle voidaan vielä laskea
75 kiloa aisapainoa, jolloin
trailerin todellinen kokonaismassa voi olla enintään

825 kiloa.
Jos suunnittelee veneen
kuljettamista trailerilla,
on selvitettävä etukäteen
vetoauton sallittu perävaunumassa, trailerin omamassa, kantavuus ja jarrut
sekä veneen kokonaispaino.
Näin selviää, riittääkö trailerin kantavuus veneen sekä
varusteiden painolle ja saako
trailerin sekä veneen kytkeä
vetoautoon.
Syytä on myös tarkistaa, oikeuttaako ajokortti
kuljettamaan venetraileria.
Yleissääntö on se, että tavallisella B-kortilla saa kuljettaa sellaista yhdistelmää,

jonka kokonaismassa on
maksimissaan 3.500 kiloa.
Kokonaismassaltaan 750
kilon trailerin saa kuitenkin
liittää henkilö- ja pakettiauton perään vain, kun auton
vetomassat sen sallivat.
Traileri kuntoon, nopeus
olosuhteiden mukaan
Monella meistä on vene
jo valmiina trailerin päällä
(talvisäilytyksessä). On
kuitenkin syytä tarkistaa
trailerin kunto ja rengaspaineet ennen liikkeelle lähtöä.
Lisäksi on varmistettava,
että trailerissa toimivat valot
ja vilkut. Veneen sitomiseen
tulee käyttää ainoastaan

hyväkuntoisia ja -laatuisia
sidontaliinoja. Sidonnan
tulee estää veneen liikkuminen kaikkiin suuntiin
mahdollisessa törmäystilanteessa.
Sidontaliinojen kesto kannattaa ylimitoittaa veneen
painoon nähden, ei missään
nimessä aliarvioida. Lisäksi
kannattaa miettiä kuormaliinan kiinnittäminen niin,
ettei se pääse löystymään tai
vahingoittamaan venettä.
Lapissa välimatkat ovat
pitkiä, joten sidonnan kireys
kannattaa tarkistaa kun on
jo jonkin matkaa ajanut.
Lähde: Liikenneturva

Miekojärven Sirkkakosken kalasatama saa ekoinvestointeja

Polarväylä
YLIRANTA

Ostaessasi uusia pelastusliivejä, vaadi avointa ostoa
sekä mahdollisuus kokeilla
liivejä käytännössä. Testaa,
istuvatko ne hyvin ja tuntuvatko ne mukavilta. Muista,
että liivien alle pitäisi
mahtua myös päällystakki
tai muuta vaatetta. Kokeile
istumista liivit yllä, sillä
veneily on yhtä istumista.
Valinta riippu paljon
siitä, millaiseen tarkoitukseen kelluntapukinen tulee
ja missä sitä käyttäää. Onko
käyttökohde esim. kajakki
vai uisteluvene, vesiihiihto
tai esim. suppilauta? Lapin
kauniissa kesässä on todella

Pellon kunta jatkaa Sirkkakosken kalasataman kehittämistä. Kokonaisinvestoinnin
suuruus on 53.875€, johon
myönnettiin
Euroopan
meri- ja kalatalousrahaston
Suomen toimintaohjelman
Lapin kalatalouden toimin-

taryhmän kiintiöstä 80%
tukea. Satamainvestoinnit
ovat jatkoa jo aiemmin tehdyille investoinneille. Ekoinvestointeihin kuuluu jo
kuluvan kauden aikana satamaan asennettava saavinpesukone, jonka uskotaan

säästävän melkoisesti veden
käyttöä. Saavinpesukone
tottakai helpottaa myös
kalastajien työergonomiaa.
Investoinnissa mukana on
myös pienemmän kalan halkaisukone. Rahoitus kattaa
lisäksi myöhemmin asennet-

tavat aurinkopanelit. Niiden
lämmönkerääjillä otetaan
talteen energia, jolla lämmitettäisiin jatkossa kaikki
satamassa tarvittava lämmin
käyttövesi.

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

KODINKONE- JA
TV-HUOLTO
TIMO LAKKAPÄÄ

Puh. 0400 935 967

KYLÄKAUPPA
PIIMÄTIEN PUOTI

Kesäkalakisa 2020
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 -kalarekisteriin.

MA-PE 10–17
LA-SU 10–14
Kouluntie 3, 95680 LOHIJÄRVI
040 4869 609
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Henkilökuvassa uistelumies Arto Ylisirkka
Millaiset muistot sulla on ensimmäisistä kalareissuista?
Ensimmäinen kalastuskokemus
Miekojärvellä oli, kun ostin vanhemmalle pojalle Tommille heittovavan, umpikelalla. Sitten minun
täytyi lähteä hänen mukaan, kun
hän tietenkin halusi kalastaa sillä.
Siellä me Moinalahdella kortteikon reunalla heiteltiin vuoronperään jotain peltiuistinta. Haukia
tuli siinä määrin, että kalastuskärpänen pääsi jo pikkuisen puraisemaan. Tämä tapahtui noin kolmekymmentä vuotta sitten.
Millaisella kalustolla aloitit vetouistelun ja koska?
Ensimmäiset uistelut tein puisella soutuveneellä, joka tuoksui
oikealle luonnontervalle. Sitten
heinäkuussa 1992 löysin jostain
leti-ilmoituksen, että Hollolassa
on Yamarin 540 ht-vene myytävänä, ilman moottoria. Se sopi
hyvin, koska sain ostettua siihen
uisteluun sopivan nelitahtimoottorin. Niinpä vuokrasin venetrailerin ja lähdimme Karppisen Pekan
kanssa hakemaan venettä uuteen
kotiin. Pekka teki jo seuraavana
talvena veneen mitoille sopivan
venetrailerin, joka on toiminut
erinomaisesti. Sillä on kuljetettu
venettä ympäri Suomea Inarista
Turkuun ja pari kertaa Norjan
vuonoillakin. Uistelukalusto oli
aluksi neljä vapaa, joissa oli haspelikelat. Minulla on edelleen sama
vene ja traileri, mutta moottori on
uusittu isompaan. Uistelukalusto
on päivittynyt kahteenkymmenen
vapaan, joissa on hyrräkelat, neljään takilaan ja kahteen kaikuluotaimeen, joissa molemmissa on
karttaplotterit.
Olet Arto autoilijayrittäjä, ehditkö

tarpeeksi vesille?
Moni voi ajatella, että kun on
oma yritys niin vapaata voi ottaa
koska vain haluaa jotta voi harrastaa. Todellisuudessa se on juuri
päinvastoin. Minulla on yksi vakituinen työntekijä Huttusen Kari.
Me ollaan Karin kanssa hoidettu
viikonloppuna päivystys vuorotellen, vaikka päivystyspakko loppuikin taksien vapautuksen myötä.
Niinpä kesäisin joka toinen viikonloppu menee uistelun merkeissä,
jos sää antaa siihen mahdollisuuden.
Enemmän olisin järvellä jos
aikaa olisi, sillä sanovat että aika
jonka käyttää kalastukseen, niin
sitä ei lasketa eletyksi elämäksi.
Olet uistellut pitkään samalla miehistöllä serkkusi Hannun ja hänen
poikansa Harrin kanssa.
Mikä on salaisuutenne?
Siinä vaiheessa kun uistelukalusto alkoi olla jokseenkin hankittuna tuli mieleen, että kilpailemaan? Tästä kerroin Harilan
Allannille, joka oli siihen aikaan,
ja on vielä tänä päivänäkin, tunnettu nimi uistelussa. Hän innosti,
että tottakai. Pyydä joku kaveriksi
ja ilmoittaudu kisaan. No, siinäpä
tuli heti ongelma, se joku?! Mietin
että se joku pitää olla sellainen,
joka tietää enemmän kalastuksesta kuin minä. Sitten muistin,
että serkkupoika, Laukkasen
Hannu, on innokas kalamies. Hän
kävi paljon virvelöimässä joella
ja järvillä. Otin häneen yhteyttä
ja kysyin, että kiinnostaisiko
häntä uistella koko kesä ja kiertää
Lappi-cuppia? Hän oli heti valmis
kokeilemaan, ja siitä se sitten alkoi
meidän tiimi.
Myöhemmin Hannun poika

tenkin kalastuksen onnistumisen
kannalta on tärkeää löytää oikeat
syvyydet, missä kalat parhaiten
viihtyy. Veden virtaukset ja lämpötilat määrittävät viihtyisimmät
paikat kaloille, plus tietenkin että
petokaloille löytyy suhteellisen
helposti pikkukalaa syötäväksi.

ehditään säätää syvätakiloiden
korkeudet, jos emme itse sitä
huomaa tai ehdi seurata.

Arto laskemassa venettä veille toukokuussa 2020.
Harri liittyi mukaan. Tällä samalla
kokoonpanolla me vieläkin kiertelemme järvenselkiä rentouttavan
kalastuksen merkeissä, etsien uusia
kokemuksia ja sitä suurta kalaa.
Millainen työnjako teillä on
veneessä?
Veneessä on aina sama järjestys. Hannu hoitaa veneen oikean

puolen plaanarin, syvätakilat ja
minä vasemman puolen. Kummallakin on kymmenen vapaa
pyynnissä, kahdeksan sivuilla ja
kaksi syvätakiloissa. Harri hoitaa
ajamisen, etsii vanhasta muistista
karttaplotterin ja kaikuluotaimen
avulla mahdolliset kalapaikat.
Samalla hän ilmoittelee veden
syvyydet, että me Hannun kanssa

Tunnettua on, että ette lähde muutaman tunnin takia vesille. Mikä on
normaali uistelureissun pituus?
Nykyisin uistelureissun pituuteen vaikuttaa suuresti vallitseva
sää ja tuuli. Mutta totta, että
kymmenen tuntia keskimäärin on
se aika, jonka vietämme järvellä.
Kesällä olemme pidempään ja
syksyllä lyhyempään, kun luonnonvalo vähenee. Me emme suinkaan koko ajan vedä uistinta,
vaan rantaudumme noin viiden
tunnin jälkeen ruokatauolle. Laavunuotiolla paistamme makkarat
ja tietenkin osan kaloista, jotka
olemme pyydystäneet. Sitten voidaan ottaa jopa ruokaperäset, eli
lyhyet päikkärit. Se kun on niin
mukavaa hetkeksi kaatua täyden
vatsan viereen nukkumaan. Siitä
kun virkistyneenä herää, niin siirrytään veneelle ja jatkamme uistelua, kelloa katsomatta. Meillä
on kuitenkin yksi kirjoittamaton
sääntö, joka myös vaikuttaa uistelureissun pituuteen ja se on,
että ainakin vähintään kymmenen
kalaa täytyy saada ennen kuin aletaan edes suunnitella kotia lähtöä.
Miekojärvellä, varsinkin nykyisen
kalakannan vallitessa se sääntö on
aina toteutunut.
Mitä suosittelet Miekojärvelle
tuleville kuhanpyytäjille? Ja onko
värillä väliä?
Suosittelisin Miekojärvellä
aloitteleville kuhanpyytäjille, että
ensinnäkin lähtevät järvelle kalastamaan eikä vain käväisemään
kalastamassa. Siten että kun vene
irtoaa laiturista, niin kaikki työasiat ja murheet jäävät sinne lai-

Uistelumiesten ruokatauko.
turille. Parhaiten kuhaa on saatu
iltapäivällä ja illalla.
Pyyntisyvyydestä mainitsinkin
tuossa aiemmin, eli sieltä missä
kala parhaiten viihtyy. Alkukesästä
pintavesistä, korkeintaan kolmen neljän metrin syvyydestä. Keväällä
vesi on talven jälkeen vielä kylmää,
jolloin kala nousee auringon lämmittämään pintaveteen. Kesää
kohti mentäessä vedet lämpenee,
jolloin kala laskeutuu syvemmälle,
sitä optimilämpöä hakemaan. Jos
on ollut pitkään kovia tuulia ja
vesi on järvessä sekoittunut, niin
silloin kalaa on vaikeampi saada,
koska ei ole enään sitä optimilämpöä missään syvyydestä. Tuolloin
kala voi olla aivan pohjassa tai pintavedessä.
Uistimien väreistä voi mainita,
että sen hetken ottiväri täytyy
kokeilla eri värisillä uistimilla.
Itselläni on ollut nyrkkisääntö,
että pilvisellä ilmalla tumma ja
aurinkoisella kirkas uistin. Tietenkin ottivärin löytymiseen helpottaa
uisteluvapojen määrä. Mitä enemmän on värejä pyynnissä, niin sen

nopeammin löytyy oikea väri.
Myös vetonopeus täytyy ottaa
huomioon. Kylmässä vedessä hiljempää kuin lämpimällä vedellä.
Sanovat että kuhaa pitää pyytää
hiljaisella vauhdilla, mutta me
emme ole sitä niin huomioinneet,
ehkä isoa kalaa pyydettäessä se
pitänee paikkansa. Vetovauhti
vaikuttaa uistimen uintiin, joka
myös on huomioitava. Meillä se
menee niin, että Harri ajaessaan
venettä asettaa sen hetken vauhdin, veden lämpötilan ja tuulen
mukaan. Sitten minä ja Hannu
säädämme uistimet sille vauhdille
ottavammiksi ja laskemme vieheet
pyyntiin.
Ottiuistimen väriä ei voi yksiselitteisesti sanoa, että mikä on
paras, koska se saattaa yhden
päivän aikana vaihtua moneenkin
kertaan. Arvelisin sen johtuvan
siitä, kun vene liikkuu ja veden väri
vaihtelee humuksien ym. mukaan.
Yleensä me aloitamme mahdollisemman monella eri värillä, ja
vaihdamme kaikki siihen väriin
mihin kala alkaa iskeä. Ehkä kui-

Mikä on sitten se oikea uistimen
uinti?
Siinäkään ei ole mitään yksiselitteistä vastausta, kuten ei
väreissäkään. Aluksi on kuitenkin
tärkeää säätää uistin niin, että se
pysyy veden alla kyseisellä vauhdilla. Sitten alkaa se niin sanottu
hifistely, joka voi viedä pitkäänkin ennen kuin vieheen voi laskea
pyyntiin, eikä se sittenkään aina
kelpaa kaloille. Silloin yleensä
vaihdan uistimeen, joka ui aivan
eri tavalla kuin edellinen. Uistimen oppii säätämään harjoittelemalla ja kokeilemalla. Toisin
sanoen, mitä enemmän uistelee
sen helpompaa on uistimen säätäminen.
Arto olit edellisen kerran kalakuningas 2014 ja taisi olla niin 2015
laitetiin viimeiset taimenistukset
tällä erää Miekojärveen. Mitä
mieltä olet pitäisikö Miekojärvellä
palata takaisin taimenistutuksiin?
Taimen on kova taistelemaan
ja siinä mielessä erilainen pyydettäessä. Kyllähän se olisi mukava,
jos niitä edelleen olisi järvessä.
Nyt vain on taimenen alamitta
niin korkea, että ne pitäisi istuttaa
varsin isokokoisina. Parasta olisi
jos taimen ja lohi pääsisivät nousemaan suoraan mereltä tänne kutemaan. Minulta on usein kysytty,
että noinkohan ne nousisivat
tänne? Siihen olen esittänyt vastakysymyksen, että tiedätkö mistä
Lohijärvi on saanut nimensä?
Miekojärven veneseura pitää
kotisivuillaan, miekojarvi.fi, saa-

listilastoa 2000 -luvun suurimmista kaikista kalalajeista. Arto
on taimensarjassa kolmantena 4,8
kg taimenella.
Tiedämme Arto sinun olevan monipuolinen liikkuja, pyöräilet ja hiihdät, mitä liikunta sinulle antaa?
Kyllä tykkään liikkua, sillä
kaikki muu tekeminen on helpompaa kun on hyvässä fyysisessä
kunnossa. Sulanmaan aikana tuli
pyöräiltyä n. 2.500 km ja viime
vuonna aloin myös talvella polkemaan. Tosin olen ennenkin polkenut ympäri vuoden, mutta talvisin
sisällä. Olen hankkinut sellaisen
treenerin, kiinnitän siihen pyörän,
jolla kesäisin ajan päälysteisiä teitä
ja poljen sillä sitten sisällä pakkaspäivinä. Eli kaiken kaikkiaan
pyörän satulassa tuli istuttua n.
3.300 km.
Liikuntaan pätee sama kuin
uisteluunkin, että sitä asiaa lähetään tekemään, eikä käväistä
tekemässä. Kevään hiihtokilometriä taisi tulla n. 600-700 km. Työ
rajoittaa hiihtämistä kun illalla

loppuu luonnonvalo, toisin kuin
kesällä pyöräilyssä. Onneksi tuli
kesäaika, joka antoi tunnin lisäaikaa harrastaa. Mielestäni kaikkien
pitäisi saada kokea se tunne, kun
hiihtää kevätauringon paisteessa
tuolla järven jäällä tai metsässä.
Sitä tuntee itsensä kuin uudestaan
syntyneeksi, kun pimeän talven
jälkeen pääsee nauttimaan valoisuudesta ja lämmöstä.
Lopuksi haluan onnitella 30-vuotiasta Miekojärven veneseuraa ja kiittää lehden toimijoita, jotka työllään
saavat joka vuosi julkaisuun tämän
mahtavan lehden. Kun hakee postia
ja näkee että Miekojärven uutiset
on laatikossa, niin tietää että kesä
tulee. Sitten kun on lukenut lehden
pari kertaa kannesta kanteen,
niin tulee valtava polte päästä järvelle. Alkaa kiireellä huoltamaan
venettä ja venemoottoria kesän
koitoksia varten. Kiitos!
Vielä kaikille kireitä siimoja ja
hyvää kesää toivottelee siis hallitseva Miekojärven kalakuningas
2019!

Tiesitkö?
Suomen ainoa kalakirjasto
sijaitsee Muoniossa Jerisjärven
rannalla. Kalakirjasto on Ari
Savikon harrastuksen pohjalta
syntynyt yksityinen kirjasto.
Kalakirjaston tietokannassa on
n. 28.000 kirjaa tai kirjoitusta.
Mukana ovat kaikki ammattilehtien lehtiartikkelit, jotka
ovat ilmestyneet ennen vuotta
1950. Kokoelmaan kuuluu
myös uudemmat, lähes kaikki
aina 2000- luvulle asti ilmestyneet suomalaiset kalakirjat ja
-lehdet. Tietokantaa päivitetään
säännöllisesti.
Miekojärven Uutisia kustan-

• Vaihtolavakuljetukset
• Sora- ja murskekuljetukset

• Kaivinkonetyöt • Pyöräkuormaajatyöt
• Lumityöt • Traktorityöt • Kiinteistöhuolto

13

tanut, 30-vuotisjuhlavuottaan
viettävä, Miekojärven veneseura
on sopinut Suomen kalakirjaston kanssa lahjoituksesta jossa
kalakirjastolle luovutetaan
kaikki 1990 alkaen painetut
lehden 30 vuosikertaa.
Kalakirjasto palvelee asiakkaita jälleen 1.6 alkaen. Jos
kiinnostuit lisää tietoa www.
kalakirjasto.fi

OPTIKON PALVELUT •
SILMÄLÄÄKÄRIN PALVELUT •
PIILOLASIT JA -NESTEET •

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

Pello
www.konetyosalonen.fi

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

Jouko Sirkkala

RAKENTAA /REMONTOI TORNIONLAAKSOSSA
Rkm Teuvo Vaara
puh. 0400 690 704
teuvo.vaara@pp.inet.fi

p. 040 766 5399

Miekojärven
MoinaMajat

Mitsubishi Electric
ILMALÄMPÖPUMPUT
Ä
PY YDOUS!
TAR J

asentaa alueellamme

95780 Sirkkakoski
Puh. 0400 299 893

www.moinamajat.net
moinamajat@hotmail.com

Sähköasennus

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

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

N
Ä
R
K
K
I

Aavasaksan
GRILLI
puh. 045 843 5770

Kolarintie 23, 95700 Pello
Puh.: 040 0939576

Aidosti paikallinen!

YLITORNIO

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

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

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

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

95635 Kaulinranta

Lähin lehtesi Tornionlaaksossa
040 510 8966 • pirjo.kauvosaari@tornionlaakso.net
040 485 0170 • toimitus@tornionlaakso.net
040 510 0213 • ylitornio@tornionlaakso.net

MIEKOJÄRVEN UUTISET
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Veneseuran kuvia vuosien varrelta

Moottorija raivaussahat
Ruohonleikkurit ja
robottiruohonleikkurit

Veneseuralaisten nuotioillassa oli tunnelmaa Kirkkoveräjän Kämppäkartanon nuotiopaikalla
Vaarasaaressa 1996.

Mönkijät

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

Rantalentopalloa Orhinselänniemessä vuonna 2001.

KLIKKAA LAKKAPÄÄN
KATTAVAAN
VERKKOKAUPPAAN!

Oikeat laitteet jokaiseen puutarhaan
PARK 220

LAKKAPÄÄLTÄ
MONIPUOLISET

TORNADO 2098

TORNADO 3098 H

STIGA ST 350 -moottori, 352 cc.
Vaihteet 5E + 1T. Leikkuuleveys
98 cm.

B&S P.B. 4165 AVS -moottori,
500 cc. Hydrostaattivaihteisto.
Leikkuuleveys 98 cm.

1 595 €

RAHOITUS- ja
KULJETUSPALVELUT

DINO
47

199 €

Lisätietoja nettisivuiltamme
tai myyjiltämme
p. 010 7557 000

STIGA ST 120 OHV -moottori,
123 cc. Sivullepuhaltava. Teräsrunko. Leikkuuleveys 45 cm.

MUSIC | KARAOKE | SPORT

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

• www.lakkapaa.com •

Varikonkatu 3 • 95420 Tornio
Teollisuustie 13 • 96320 Rovaniemi
Myymälät avoinna:
Arkisin: 7–18 • La: 9–15

2 095 €

MULTICLIP
47 Q

MULTICLIP
47 SEQ

STIGA ST 140 OHV -moottori,
139 cc. Silppuava ja sivullepuhallus -leikkuumenetelmät. Teräsrunko. Leikkuuleveys 45 cm.
Itsevetävänä 365,-

Itsevetävä. Sähköstartti. STIGA
ST 170 LS OHV -moottori, 166 cc.
Silppuava ja sivullepuhaltava.
Teräsrunko. Leikkuuleveys 45 cm.

299 €

449 €

COMBI
48 SQ

SBC
232

SGT
226 J

Itsevetävä, STIGA ST 140 OHV
-moottori, 139 cc. Leikkuumenetelmät: keräys, silppuaminen,
sivulle- ja taaksepuhallus. Teräsrunko. Leikkuuleveys 46 cm.

Ruohoraivuri 32,6 cc kaksitahtipolttomoottorilla. Tap&Gosiimapää ja 3-teräinen ruohikkoterä sekä olkahihna.

Tasapainoinen, tärinävaimennettu ja helppokäyttöinen.
25,4 cc kaksitahtipolttomoottori. Katkaistava runkoputki.
Tap&Go-siimapää.

359 €
NOPEA
apu
chatin
kautta!

Voimassa
30.6

.202
B&S P.B. 3130 AVS -moottori, 344 cc. Hydrostaattiasti. 0
vaihteisto. Sähköinen leikkuukorkeuden säätö. 95 cm
Combi EL QF -leikkuulaite. Quick Flip -mekanismi. Leikkuulaitteen nosto pesu- ja huoltoasentoon helposti ja nopeasti
yhdestä nupista hihnoja irroittamatta.

Yli 20 000 tuotteen valikoima! Chatti-palvelu! Helppo tuotehaku!

KÄTEVÄ
tuotehaku
nimellä tai
tuotekoodilla!

KAMPAN
JA
HINTA -

2 990 €

500-SARJAN akkujärjestelmä.
Sama akku käy muihin 500-sarjan
järjestelmän laitteisiin.

209 €

149 €

RUOHOTRIMMERI SGT 500 AE

239 €

Ihanteellinen ruohon leikkaamiseen ja ruohikon reuna-alueiden
viimeistelyyn 90° sivusuunnassa kääntyvän leikkuupään ansiosta. Ergonomiset säätöpainikkeet kahvassa. 48 V litiumioniakku
(2,0 Ah) ja laturi sisältyy hintaan. Työskentelyaika n. 20 min.

AUTO- JA KONEHUOLTO NAASKO
Alkkulanraitti 118, 95600 YLITORNIO
Puh. 0500 480 039, 0400 296 771
Avoinna arkisin 8.00 – 16.00

Tähtää tavoitteisiisi
säästämällä
Me haluamme olla mukana tekemässä omistaja-asiakkaidemme haaveista totta. Säästämällä se on
mahdollista. Omistaja-asiakkaana ostat ja myyt rahastoja kuluitta.
Varaa meille aika, kerromme mielellämme lisää.
Aloitetaan säästäminen yhdessä.
Ajan meille voit varata osoitteessa op.ﬁ/ylitornio tai soita:
henkilöasiakkaat p. 0100 0500
yritysasiakkaat p. 0100 05151
OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy

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

Puh 0046 927 22050

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

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

Kalassa on tulevaisuus kalastusoppaita ja kaupallisia
kalastajia tarvitaan
Kalassa on tulevaisuus.
Voisi ehkä sanoa, että roskakalassa on tulevaisuus.
Roskakala -termi voitaneen
kuitenkin haudata lopullisesti. Vähempiarvoisten
kalalajien hyödyntäminen
on enemmän kuin järkevää.
Hyviä esimerkkejä löytyy
jo. Mm. säilykkeenä myytävä, luomuvalkosipulilla
marinoitu, savustettu suomalainen JärkiSärki hellii
makunystyröitä ja tarjoaa
kulinaristista nautintoa
arkeen ja juhlaan. Markettien hyllyille tiensä löytänyt
kotimainen Pielisen kalan
tonnikalamaiseen ulkomuotoon jalostettu ja pakattu
luonnonkala-säilyke on
puolestaan saavuttanut
lämpimän vastaanoton ja
hurjan suosion. Säilykkeen
kalalajeina on mm. lahnaa,
pasuria ja säynettä. Myös
Pello-Ylitornion Miekojärvellä toimivat yrittäjät hyödyntävät kalasta yhä enemmän ja tarjoavat markkinoille monipuolisesti järven
lähes kaikki 17 kalalajia.

Arjen vihreä valinta

gsm +358 40 418 0598

MIEKOJÄRVEN UUTISET

Lappilaiselle kalalle on
kysyntää. Kalastus vähenee
ja järvet haukkovat happea

rehevöityessään. Raakaainetta riittäisi, mutta kalastajia ei. Kaupallista kalastusta tarvitaan. Suomalaisen järvikalan syönti on kestävän kehityksen mukainen
ekoteko ja panostus terveyteen. Järvien rehevöityminen pienenee samalla, kun
pöytään saadaan puhdasta
ruokaa läheltä, terveysvaikutuksista puhumattakaan.
Kotimaista kalaa syömällä
vähenee maailmalla uhanalaisten lajien ja tuotantotavoiltaan kestämättömien
kalalajien tuonti Suomeen.
Järvemme ovat oikein käytettyinä ehtymätön ruokapankki ja mahdollisuus
todelliseen arjen vihreyteen
sekä hiilijalanjäljen pienentämiseen. Voisiko tässä
tapauksessa sanoa, että
luonto pelastuu syömällä.

Alan koulutus
uudistuu
Lappian ammattiopistossa
elokuussa 2020 on tarkoitus
ensimmäistä kertaa kokeilla
kaupallisen kalastuksen ja
kalastusopaskoulutuksen
samanaikaisuutta. Usein
vastaantulevan ajattelun
mukaan verkkokalastus on
kaiken pahan alku ja juuri

ja vapakalastajat puolestaan
tyhjää toimittavia egoisteja
kolikon kääntöpuolelta katsottuna. Vanhan koulukunnan ajattelun mukaisesti on
turha haaveilla kaupallisen
kalastuksen ja kalastusopastuksen integroimisesta. Todellisuus puhuu
kuitenkin toista. Lapissa
on panostettu myös kalastusmatkailun kehittämiseen mm. Fishing Lapland
-hankkeen myötä. Hankkeen tuloksena Lapin kalastusmatkailuyrittäjät ovat
verkostoituneet ja koonneet
rivejään Lapin Kalastumatkailu ry:n voimin.

Kalastuksesta
ammatti
Lappian ammattiopistossa
alkaa kalatalouden ammattitutkintoon valmentava
koulutus elokuussa 2020.
Koulutus toteutetaan pääosin Pello-Muonio alueella.
Koulutuksessa on mahdollista valita joko kalastusoppaan osaamisala tai Lapin
järviin pohjautuva ammattikalastuksen osaamisala.
Koulutus soveltuu mm.
kalastusoppaan ammatissa
jo toimiville ja alasta kiinnostuneille kalastusta, retkeilyä sekä luonnossa liik-

kumista harrastaville. Erityisen hyvin koulutus soveltuu
matkailutyössä jo oleville
henkilöille, jotka haluavat laajentaa tai syventää
osaamistaan. Molemmat
koulutussuunnat tähtäävät
kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseen ammattitaitoon. Hakuaika päättyy
30.6.2020 ja koulutus alkaa
4.8.2020.
Pellossa alkaa myös eräja luonto-oppaan koulutus
syyskuussa 2020. Koulutus
on tarkoitettu matkailualan
ohjelmapalveluissa ja erä- ja
luonto-oppaan ammatissa
jo toimiville sekä alasta kiinnostuneille retkeilyä ja luonnossa liikkumista harrastaville henkilöille. Hakuaika
päätttyy 30.7.2020.
Koulutuksiin hakeutuminen www.lappia.fi
Lisätietoa koulutuksista:
Ammattiopisto Lappia/
Tunturi-Lapin osaamiskeskus
Ilkka Mäki, kouluttaja/
projektisuunnittelija,
p. 050 596 8303

Tiesitkö?
Miekojärven kuhaa on
tarjoiltu Rovaniemellä
World Luxory Hotel
Awards -gaalassa sekä
Kruununprisessa Victorian seurueelle Ruotsin
Ylitorniolla.
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Miekojärven kaupallinen kalastus osana
ruokaturvaa
Lähiruoan ja siihen liittyvien lyhyiden toimitusketjujen merkitys on tunnustettu
jo aiemminkin tuoreuden,
jäljitettävyyden ja paikallistalouden näkökulmasta.
Nyt maailmanlaajuinen
koronapandemia on tuonut
paikallisesti tuotettujen elintarvikkeiden merkityksen
esiin myös omavaraisuuden
sekä paljon EU:ssa esillä
olevien ruokaturvan ja jäljitettävyyden näkökulmasta.
Paikallisesti tuotetulla ruoalla on monta merkitystä:
se on tuoretta ja laadukasta,
sen tuottaja ja tuotantotapa
tunnetaan, se parantaa kriisiaikojen omavaraisuutta ja
se tarjoaa työtä ja toimeentuloa tuottajille.

Ammattilainen
kalastaa ja kehittää
Ammattilaisten hoitama
kaupallinen kalastus takaa
toimitusvarmuuden, tuoreuden ja jäljitettävyyden
niin paikallisille asukkaille,
mökkiläisille kuin matkailijoillekin. Länsi-Lapin
suurimman ja kaupallisen
kalastuksen osalta merkittävimmän järven Miekojärven kaupallista kalastusta
on viime vuosina kehitetty
mm. Sirkkakosken kalasatamainvestoinnin ja tilojen
laitoshyväksynnän sekä

mivaa yhteistyötä.

Kalaa arvostetaan,
mutta haasteita riittää

Sivuvirrat elintarvikekäyttöön yhteistyötapaamisessa
ravintola Hai Longin omistaja Zhang Heng ja Jukka Sirkkala.
kalastajille järjestettyjen
koulutusten kautta. Kehittämistä on tapahtunut myös
kalastajien omien investointien kautta. Kalasatamaa
kehitetään edelleen myös
kuluvan vuoden aikana.
Satamassa tuotetaan
korkealaatuista kalaa ja
tehdään siitä myös käyttäjäystävällisiä pannuvalmiita tuotteita. Uudistusten
myötä sataman kalankäsittelytiloissa voidaan myös
pikapakastaa tuotteita niin,
että kalastukseen kuuluvia
saalisvaihteluja pystytään
tasaamaan.

Miekojärven kalastajat
ovat osallistuneet aktiivisesti hankkeisiin, joissa on
edistetty vajaakäytettyjen
kalalajien hyödyntämistä ja
tätä kautta edistetty resurssitehokkuutta ja vähennetty
hukkaan menevän kalan
osuutta. EU-osarahoitteisessa Sivuvirrat elintarvikekäyttöön – Lappilaista
poroa ja kalaa aasialaisiin
ravintolohin (ElinAsia)
EAKR -hankkeessa on
rakennettu mm. lappilaisten
kaupallisten kalastajien ja
lapissa toimivien kiinalaisten ravintoloiden välille toi-

Kaupallisen kalastuksen
merkitys on tunnustettu
kotimaisen kalan arvostuksen noustua vähittäiskaupassa ja ravitsemistoiminnassa. Alalla on kuitenkin
omat haasteensa, jotka
liittyvät mm. kalastuselinkeinon heikohkoon vetovoimaan ja tätä kautta kaupallisten kalastajien ikääntymiseen sekä esim. Lapissa
kalan alhaiseen jalostusasteeseen. Uusia kaupallisia
kalastajia ja kalan jatkojalostajia tarvitaan kaikkialla
Suomessa.
Kevään 2020 poikkeusolot ovat vaikuttaneet matkailuun ja ravitsemistoimintaan – muiden elintarvikkeiden tavoin kalalla ei ole
ollut markkinoita keskuskeittiöissä eikä ravintoloissa
ja näin ollen vähittäiskauppaan ja suoraan kuluttajille
myytävän kalan merkitys on
korostunut.

Osta paikallista
Paikallisten elintarvikkeiden tuotannon merkitys
on huomioitu alueellisesti
sekä Lapin elintarvikeohjelmassa (2017) että Lapin
maaseutuohjelmassa (2019).

Molemmissa ohjelmissa
yhdeksi painopistetuotteeksi
on valittu sisävesikala. Julkinen tuki ja hankkeet voivat
kuitenkin parhaimmillaankin vain tukea yritystoimintaa – ilman kaupallisia
kalastajia ei ole kaupallista
kalataloutta eikä merkittävän uusiutuvan luonnonvaran hyödyntämistä.
Ja ilman asiakkaita ei ole
tunnetusti mitään yritystoimintaa. Julkisen sektorin,
paikallisten ravitsemisyritysten ja vähittäiskaupan
ohella yksittäisten asiakkaiden, siis juuri sinun,
ostoskäyttäytymisellä on
suuri merkitys. Miekojärven
kalaa ja rapuja ostamalla
saat laadukasta ja maukasta
sekä tuotantotavaltaan ja
-paikaltaan tunnettua tuotetta. Samalla tuet myös
paikallista yritystoimintaa
ja elintarvikeomavaraisuutta – osta siis paikallista!
Tietoa kulloinkin tarjolla
olevista tuotteista saat suoraan alueen kaupallisilta
kalastajilta Ilkalta (0400
393 215), Joukolta (040 766
5399) ja Jukalta (0400 228
590).
Petri Muje

Projektipäällikkö
Lapin ammattikorkeakoulu, Tulevaisuuden
biotalous osaamisryhmä

MAINOS

LähiTapiola Lapin vinkeillä veneilet
koko kesän turvallisesti
Kesäkausi on monelle suomalaiselle veneilykausi.
Avainasemassa turvallisessa veneilyssä ovat taidot,
varusteet ja kunnossapito.

Opiskele luonnonläheiseen
ammattiin!

Muonio ja Pello

Erä- ja luonto-opaskoulutus Pello

Veneen kunnossapito

Yhteystiedot:

Yhteystiedot:

•

•
•

•
•

Kouluttaja Satu-Maarit Seppänen,
puh. 040 546 5458
Muonio, toimipaikkapäällikkö Simo Sova,
puh. 050 571 5207
Oppisopimuskoulutuksessa asiakkuusvastaava
Laura Kuismanen, puh. 040 648 7583

Erä- ja luonto-opaskoulutus alkaa Pellossa 14.9.
Hae 30.7. mennessä.

www.lappia.fi/koulutuskalenteri

suomessa aiheutuu vuosittain lukumäärällisesti eniten venevahinkoja
pohjakosketuksista, karilleajoista ja
törmäyksistä. Toiseksi eniten korvataan varkausvahinkoja. Lue alta LähiTapiola Lapin vinkit turvallisempaan
veneilykesään.

•

Kouluttaja Ilkka Mäki, puh 050 596 8302
Muonio, toimipaikkapäällikkö Simo Sova,
puh. 050 571 5207
Oppisopimuskoulutuksessa asiakkuusvastaava
Laura Kuismanen, puh. 040 648 7583

Kalastusopas-/kalastajakoulutus alkaa Muoniossa ja
Pellossa 4.8. Hae 30.6. mennessä.

#lappiaonparastalappia

Vene kannattaa katsastuttaa, sillä
katsastajat huomaavat usein asioita,
joita omistaja ei osaa panna merkille.
Katsastuksesta saa myös alennusta
LähiTapiolan venevakuutuksesta.
Veneilykauden alussa, ennen veneen
vesille laskua kannattaa tarkistaa:
• rungon läpivientien ja perävetolaitteen kaapeliläpivientien ja venttiilien kunto.
• perämoottorin kiristysruuvien, pulttien ja moottorilukon kireys valmistajan ohjeiden mukaan.
• nestekaasuletkujen kunto ja vuotamattomuus.
• pilssipumpun toiminta.

Varusteet kuntoon

Varusta vene oikein: köydet, airot,
ankkuri, äyskäri ja tulppa, lisäksi
moottoroidussa veneissä täytyy olla

myös hyväksytty käsisammutin.
Muista pelastusliivien käyttö: liivien
on oltava päällä ja kiinnitettyinä, jotta niistä on hyötyä. Paukkuliivien patruunat on syytä tarkistaa ja vaihtaa
tarvittaessa, jotta liivit myös toimivat
tositilanteessa.
Pakkaa kännykkä mukaan vesitiiviisti, jotta sen toimintakyky säilyy,
vaikka joutuisit veden varaan.

Veneilytaidot

Omat veneilytiedot ja –taidot, mm.
kartanluku, väistämissäännöt ja
rantautuminen, on hyvä pitää ajan
tasalla.
Veneilyjärjestöt ja -seurat tarjoavat
koulutusta vesillä liikkumiseen. LähiTapiolan venevakuutus palkitsee myös
tutkinnoista; kuljettajantutkinnolla saat
15 % alennusta venevakuutuksesta.
Ennen lähtöä tarkasta säätiedotukset
ja varustaudu sään mukaan. Ilmoita
myös läheisillesi, kun olet lähdössä
vesille.
Alkoholi ei kuulu vesille. Noin
puoleen hukkumistapauksista liittyy
alkoholi.
Veneen kuljetus maanteitse kannattaa jättää ammattilaisille. Jos

kuljetat venettä itse, kiinnitä huomiota kiinnitykseen ja tuentaan, sillä
huonosta kiinnityksestä aiheutuneita
kuljetusvahinkoja ei korvata venevakuutuksesta.

Varkausvahingoilta
suojautuminen

Kirjaa tai valokuvaa talteen moottorin
ja veneen tunnistetiedot varkauksien
varalta. Pidä vesikulkuneuvon rekistöröintitiedot ajantasalla. Tiedot voi
päivittää sähköisesti Trafin palvelussa.
Veneilijän kannattaa satsata lukkoturvallisuuteen ja lukita sekä moottorit veneeseen, että vene laituriin, puuhun tai kiinteään tankoon. Veneessä
ei kannata säilyttää arvokasta ja
varkaita houkuttelevaa omaisuutta.
Perämoottorivarkauksia vaikeuttaa
ja parhaimmillaan estää lukko. LähiTapiola ei peri omavastuuta perämoottorivarkaudesta, jos moottori on
lukittu asianmukaisella perämoottorilukolla.

Lue lisää lahitapiola.fi/venevakuutus

Vakuutukset kuntoon

Vakuutustiedoista on hyvä varmistaa,
että ne vastaavat vakuutetun veneen
tietoja. LähiTapiolan venevakuutuksessa asiakas voi valita itselleen
sopivan vakuutuspaketin kolmesta eri
vaihtoehdosta:
• Loisto Venevakuutus aktiiviveneilijälle.
• Laaja Venevakuutus harrastajalle.
• Suppea Venevakuutus lähivesillä
liikkujalle.
Kaikkiin LähiTapiolan venevakuutuksiin kuuluu venevastuu- ja veneoikeusturvavakuutus.

Kysy lisää ja pyydä tarjous
paikalliselta edustajaltasi:

• Jaakko Kallio, edustaja, Ylitornio
puh. 044 060 3050
• Jani Hiltunen, edustaja, Pello
puh. 040 073 2229
• Hannele Heikkilä, edustaja, Pello
puh. 045 651 5199
Sähköpostimme ovat muotoa
etunimi.sukunimi@lahitapiola.fi

MIEKOJÄRVEN UUTISET
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Onkimestaruuskisat
Sirkkakosken
satamassa
Onkimestaruuskisat päättävät perinteisesti Uistelumaratonviikon Sirkkakosken satamassa. Ikärajaton kisa käydään
sataman alueella klo 15–17. Ilmoittautuminen tapahtuu
sataman pihalla klo 14 alkaen.
Mielenkiintoa on herättänyt kisan paremmuuden ratkaiseminen. Paras onkimestari pyytää eniten senttejä. Luit
oikein senttejä, ei sinttejä. Eli voittaja ratkaistaan sillä
perusteella kenellä on pituusmitassa eniten kalaa.
Kesän 2020 uutuutena on pikakisa eli kuka saa ensimmäisen kalan, saa myös erikoispalkinnon. Kisan tuomaristossa
on mukana laadunvarmistajana Hannu ”tarkka” Laukkanen ja mittamiesten eturivissä Asko ”mittatimpuri” Saukkoriipi. Mittauspöytää ja koko tapahtumaa valvoo Reijo ”aina
paikalla” Hiltunen. Jännittävää kisaa on helppo seurata
sataman piha-alueelta ja samalla yleisöä palvelee Tuoreen
kalan kalamarkkinat ja kisapuffetti.

Tässä vuoden 2019 parhaimmistoa
1. Markku Keskitalo Matarenki, 652 cm
2. Heino Ronkainen Pello, 455 cm
3. Aaro Raaterova Pello, 333 cm
4. Jukka Urpalainen Kaulinranta, 220 cm
5. Kaarina Jokelainen Pello, 216 cm
6. Ulla Saukkoriipi Pello 205 cm | 7. Terttu Laulajainen
Kaulinranta 118 | 8. Leif Taavola Juoksengi 110 | 9. Niilo
Marjeta Sirkkakoski 97 | 10. Emma Palokangas Espoo 65
| 11. Pauliina Saukkoriipi Oulu 63 | 12. Rikhart Kukkonen
Ratasvuoma 57 | 13. Jami Mahosenaho Lievestuore 51 | 14.
Irja Joona Sinettä 40 | 15. Henri Väisänen Oulu 20 | 16. Roni
Mahosenaho Lievestuore 12 | 13. Iina Mahosenaho Livestuore 10.

MIEKOJÄRVEN UUTISET

Niilon nopeat
Niilo on vauhdikas kaveri
ja kalamiesten suosikki.
Kun Sirkkakosken satamassa tapahtuu, siellä on
usein myös Nikke. Niilon
kommentteja odottelevat
kaikki. Miekojärven Uutiset onnistui saamaan tämän
erikoishaastattelun yksinoikeudella.
Kuka olet?
Niilo ”Nikke” Marjeta.
Ikäsi? 7 vuotta.
Ketä kuuluu perheeseesi?
Äiti Sanna, Isä Juha, sisko
Jutta ja koirat Suomen pystykorva Kuju ja Suomen
lapinkoira Hohto.
Mitkä ovat sinun harrastuksesi?
Traktorilla, kelkalla ja
mönkijällä ajaminen, pilkkiminen ja kesäkalastus.
Kenen kanssa käyt kalassa?
Isän, äidin, mummojen ja
pappojen kanssa.
Mikä on eka muistosi kalareissusta?
Pääsiäispilkkikilpailut
2016 entisessä Konttisen
rannassa, nykyisessä omassa
rannassa, josta tuli lasten

sarjassa voitto.
Kenen kanssa olet käynyt
kalassa?
Pirkko-mummon,
Tuomo-papan, Oili-mummon, Unto-papan, isän,
äidin, Antin, Vertin ja
Paula-tätin.
Millaista kalastusta olet
tehnyt?
Pilkkimistä, virvelöintiä,
onkimista, verkkokalastusta, katiskalla pyyntiä,
vetouistelua.
Mikä kalastuslaji on kivoin?
Pilkkiminen ja verkkokalastus.
Mikä on suurin sinun saamasi kala?
Taimen 2,6 kg Miekojärvestä verkolla Unto-papan
kanssa.
Pyöräilet usein satamassa,
kiinostaako veneet?
Kyllä ne kiinnostavat.
Mikä kalaruoka on paras ja
kuka sen valmistaa?
Mummojen voissa paistettu hauki ja äidin paistamat kuhan poskipalat. Sen
makeampaa ruokaa ei voi
olla.
Olit viime vuonna Mieko-

Portimokosken kalatien
esiselvitys valmiina
Portimokosken kalatiehankkeesta on teetetty Ylitornion ja
Pellon kuntien toimesta teknistaloudellinen esisuunnitelma.
Esiselvityksessä on tehty useampi vaihtoehto kalatielle. Jatkotyö edennee luonnonuoma-vaihtoehdon kautta.
Lapin ELY-keskus valmistelee parhaillaan ns. Tornionjoki-Life -hanketta. Kalatiehanke tullaan ottamaan osaksi
tätä Life-hanketta ja tavoitteena on saada sitä kautta rahoitus toteutukseen. Lopullinen hankehakemus tulee jättää helmikuussa 2021. Tällaista etenemistä suunnitellaan yhdessä
ELY-keskuksen kanssa.
Aikanaan 9 vuotta sitten aloitettu Tengeliön joen säännöstelyn haittaselvitystyö ja 2017 valmistunut toimenpideraportti on nyt siis ottanut ison askeleen eteenpäin. Työtä
on vielä edessä ja matkaa on siihen, että vaellussiika, meritaimen ja lohi pääsisivät jälleen nousemaan Miekojärvelle
ja sen virtavesikunnostetuille latvavesille. Tahtotilaa on nyt
laajasti.
Faktaa ja tarinoita nuotanvedosta.

Sirkkakoski - Hyvän mielen kylä
järven onkikisan 9., paras
junioreista, kalaa 97 cm.
Meinaatko haastaa isommat
onkimiehet tulevana kesänä?
Ja millä taktiikalla?

Tietenkin haastetaan
osallistumalla onkikilpailuun. Nostellaan kalat ylös,
jos Ahti kalaa antaa.

Revontultentien tarinat
halutaan kertoa myös
matkailijoille

Kesän 2019 onkikilpailun palkitut yhteispotretissa.

Pellon Kehitys on mukana Lapin AMK:n vetämässä
kansainvälisessä My Story -hankkeessa, missä viedään
eteenpäin Revontultentien varrella (Tornionlaakson ja
Pohjois-Norjan alueella) toimivien pienten matkailuyritysten liiketoimintaa digitaalisen tarinankerronnan
avulla.
Tavoitteena on myös rakentaa Revontultentien
yhteistä tarinaa ja pitkän aikanvälin kehityssuunnitelmaa laatimalla alueen toimijoiden kesken reitille
yhteinen visio ja tiekartta Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen avustuksella. Visiotyön
pohjalta alueelle kehitetään yhteinen brändi.
Projektissa toteutetaan valituille yrityksille digitukiohjelma, joka koostuu digitaalisen tarinankerronnan työpajoista ja konsultaatiosta. Tarkoitus on tuoda
esille vaihtoehtoisia tapoja hyödyntää uusia digiajan
ratkaisuja yritysten tarinankerronnassa.
Lisätietoja: Pellon Kehitys Oy, Iina Askonen 040
820 8883 | iina.askonen@pello.fi

Syyskuun tuulet olivat alkaneet jo puhaltamaan, kun
Pellon hoivapalvelujen esimies Anne Ikonen ilmoitti
työntekijöilleen, että työhyvinvointipäivää vietetään
Miekojärven rannalla. Sovittuna päivänä Palvelukoti
Kielan, Kotitien, Kamarin ja
Kotihoidon työntekijät lähtivät pikkubussilla kohti Miekojärveä. Ensin ohitettiin
Matinlompolon kylä, sen jälkeen Lankojärvi ja lopuksi
tultiin Sirkkakoskelle.
Itse olin haltioissani
kuinka kaunis Sirkkakosken
kylä oli. Tuntui kuin olisi
tullut johonkin satumaahan.
Ainakin minuun, pieni kylä
teki suuren vaikutuksen,
sillä en ollut koskaan käynyt
siellä. Toki muutkin matkan
varren kylät olivat näkemisen arvoisia.
Miekojärven kalasata-

massa odotti Sirkkalan
Jukka, jonka opastuksella
lähdimme Kivilahdelle
tutustumaan nuotanvetoon.
Rannalla, nuotion äärellä oli
jo Anne paistamassa lättyjä,
arvojärjestyksessä gluteenittomat ensin ja ”tavis”lätyt
sen jälkeen. Kahvinkeitosta
huolehti leppoisa huumorimies Reijo Hiltunen. Mikäpä
sen parempi yhdistelmä kuin
lätyt, kahvi ja hyvä seura.
Kyllä siinä kelpasi hoitajien
katsella Miekojärven selännettä aitiopaikalta.
Alkoi nuottaverkkojen
laskeminen veteen, suuren
muikkusaaliin toivossa.
Rannalle jäänyt Jukka rupesi
kertomaan meille nuotan
vedosta ja siihen liittyvistä
toiminnoista. Samalla hän
muisteli, miten jo pienenä
poikana oli ollut isänsä
apulaisena nuotanvedossa,

veneen keulassa, syvässä
unessa. Lisäksi Jukalla oli
paljon muitakin hauskoja,
huumorin sävyttämiä kalatarinoita, joita hän kertoi
pilke silmäkulmassa. Aurinkokin pilkahti pilvien raosta
uteliaana kurkistamaan,
mitä tuolla lahden rannalla oikein puuhataan. Sen
syksyisen lämpöiset säteet
kruunasivat hienon hetken
kauniin järven ja luonnon
keskellä.
Kun
muikkunuottaa
alettiin vetämään rannalle,
saimme mekin kokeilla
nuotan vetoa. Muikkujen
perkaamisen saloihin pääsimme Jukan vaimon, Päivin
ohjauksessa. Lopuksi arvattiin saaliin kilomäärä, josta
lähimmälle arvannut palkittiin kalapalkinnolla.
Sen jälkeen palattiin
takaisin kalasatamaan, jossa

Sirkkalan pariskunta esitteli
pienimuotoisen, erittäin siistin tuotantolaitoksen. Siellä
kalat perattiin, käsiteltiin,
pakattiin ja pakastettiin.
Kaloja oli käsitelty niin, että
niistä ei jäänyt paljonkaan
pois heitettäväksi. Tämä oli
mielestäni sitä ns. ekologista
tulevaisuuden tuotekehittelyä, sillä kaloista pystyi
erottelemaan yllättävän
monta osaa ruuaksi. Jukalle
ja Päiville se oli elämäntyön
lisäksi vahvaa osaamista,
innostusta ja kokeilunhalua.
Monet meistä ostivatkin
pakastekalaa kotiin vietäväksi, mutta eniten lähti
mukaan Miekojärven tuoreita muikkuja.
Tämä matka olikin useimman työkaverini mielestä
yksi parhaimpia työhyvinvointi kohteita.
Maria Raappana

palvelee rakennuslupa-, vene- ja kalasatamaan
liittyvissä asioissa koko kesän.
Rakennuslupa-asiat:
Esa Kassinen p. 040 634 1900
Asko Seitajärvi p. 040 626 5891
Pekka Tuomas p. 040-721 9496
sähköpostit: etunimi.sukuninmi@pello.fi

MIEKOJÄRVEN SIRKKAKOSKEN
KALASATAMAN MAKSUT
Laituripaikka
69,30
Vetoluiska
30,35
Hallimaksu/koko vuosi
1364,85
Hallimaksu/enintään3kk/vuosi
682,42
Vapakalastajat/ enintään 3kk/vuosi 303,30

16,60
85,90
7,25
37,60
327,55 1692,40
163,78 846,20
72,80 376,10

KARHUMAAN VENEPAIKKAMAKSUT
laituripaikka
Vetoluiska

57,06
30,35

13,69
7,25

70,75
37,60

Ylitornion tekninen toimisto
Onkilpailun saaliin mittausta. Mittamestareina Asko
Saukkoriipi ja Hannu Laukkanen.

• aukioloajat kesällä 2020:
arkisin klo 9–15 (6.–26.7. suljettu)
Rakennusluvat
• rakennusluvat, katselmukset ja
neuvonnan hoitaa Rovaniemen kaupunki
• lupa-asioihin liittyvät asiakirjat otetaan vastaan myös Ylitorniolla
• rakennusvalvonta: Juho Tapio,
puh. 040 5047199;
Hannu Kangas, puh. 050 5907449

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

SUOMEN KALASTUSPÄÄKAUPUNKI
www.travelpello.fi

Vesi- ja viemäriliittymät
• liittymäasiat rakennusmestari Kari
Hallikainen, puh. 0400 408 317, kari.
hallikainen@ylitornio.fi

Miekojärven JärviLuuta
kampanjoi puhtaan
luonnon puolesta 1.7.
Heinäkuun ensimmäisenä päivänä veneseuran väki tempaisee Miekojärven JärviLuudan merkeissä. Tavoitteena on
puhdistaa suosituimpien uimarantojen hiekkarannat. Vuosittain kevättulvat tuovat roskaa, kortetta ja heinää kauniille
uimarannoillemme. Nyt talkoilemme lehtiharavien ja lapioiden kanssa hiekkarannat siistiin kuntoon ennen parasta
loma- ja uimakautta.
Jokainen veneilijä, mökkiläinen ja miekojärveläinen on
tervetullut mukaan. Lähtö ja töiden jako tapahtuu Sirkkakosken satamassa klo 15 ja venekyytejä on tarjolla. Tiirapaasi kuljettaa väkeä ja työkaluja.
Yhteiset päätöskahvit juodaan järvellä yhdessä sovitussa
paikassa.

Kuusisaaren Järviluuta -kierroksen saalista kesällä 2019

Tiesitkö?

Pellon tekninen toimisto

Kalasatama ja venesatamat:
Maarit Lampela p. 040 713 2714 (24.6.2020 asti),
Pekka Tuomas p. 040 721 9496
Asko Seitajärvi p. 040 626 5891

nykyaikaisilla laitteilla
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• kiinteistöjen, vesi- ja viemärilaitoksen kunnossapito Reima Karjalainen, puh. 0400 545 659
• Ylitornion ja Meltosjärven jätevedenpuhdistamoiden hoitaja Matti
Ahola, puh 040 586 7358
Kala- ja venesatamat
• venepaikkavaraukset tekninen toimisto Katariina Pirttimaa, puh. 0400
220 340, katariina.pirttimaa@ylitornio.fi
• hinnat (sis. alv. 24%):
o Pessalompolo: laituri 59,50 €,
ranta 25,50 €
o Huoltorakennus 178,10 €;
ammattikalastajat saavat 20% alen-

nuksen
o Venepaikan käytöstä vuorokausimaksu 3,45 €
o Vietonen ja Raanujärvi: laituri
34 €, ranta 17 €
Euron tontit
• Aavasaksan alueelle on vahvistettu
rakennuskaava, saatavilla mökkitontteja hintaan 1€. Lisätietoja antaa
tekninen johtaja Jarmo Jaako, puh.
040 584 4046, jarmo.jaako@ylitornio.fi.
Asunnot
• asuntosihteeri Laura Antikka, puh.
040 521 4925, laura.antikka@ylitornio.fi

Napapiirillä sijaitsevat Kemijärvi ja Miekojärvi ovat Euroopan pohjoisimmat kuhavedet, jossa kuha lisääntyy luontaisesti. Koska olemme äärialueilla, kuhakantojen luontainen
lisääntyminen ei välttämättä onnistu näissä vesissä joka
vuosi. 1960-luvulla Kemijärven kantojen ollessa heikoimmillaan Miekojärvestä pyydettiin 3-4 kg:n emokaloja, joita
siirrettiin Kemijärveen kannan vahvistamiseksi. Vastaavasti
luontaiset kannat katosivat Miekojärveltä vuoden 1985
jälkeen ja kannan ennallistaminen aloitettiin 1990-luvun
puolessa välin Sirkan Osakaskunnan ja Metsähallituksen
toimesta. Viimeisin tutkimus osittaa, että Miekojärven
kuhakannoista yli 80% on luontaista kantaa.

Tiesitkö?
Miekojärven rantojensuojelualueet ovat muuttumassa
luonnonsuojelualueiksi. Alueita on yhteensä 3.030 ha eli
30,3 neliökilometriä. Pääosin luononsuojelualueina tulevat
olemaan saaret, mutta myös suosittu virkistys- ja retkeilyalue Mäntylaki-Orhinselänniemi kuuluvat tulevaan luonnonsuojelualueeseen. Luonnonsuojelualueen ulkopuolelle
jää Raakonvaaran kallioinen huippu. Tämä alue kuuluu
kuitenkin arvokkaiden Lapin luonnon- ja maisemansuojelun kannalta tärkeiden kallioalueiden joukkoon.

Tiesitkö?
Sirkkakosken venesatamaan suunnitellaan Pellon kunnan
toimesta veneilyä parantavia investointeja. Vanha kelluva
venelaituri (rak. 1987) alkaa olla jo tiensä päässä. Jos
EMKR- rahoitus järjestyy, suunnitelmissa on hankkia uusi
kiinnityslaituri.
Samoin uudistamistarpeessa on kalasataman purkauslaituri (rak. 1990), jolle suunnitellaan peruskorjausta. Suunnitelmiin kuuluu sähköistys ja työturvallisuutta lisääväävät
sähköisen nosturin hankinta. Samalla laituri saisi myös
valaistuksen. Pidetään peukkuja, että rahoitus järjestyy!

MIEKOJÄRVEN UUTISET
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Miekojärvi Napapiirin helmi - veneilevä perhe
nauttii kesästä vesillä!
Suomessa on vielä paljon
ihmisiä, jotka eivät ole
koskaan käyneet Napapiirin pohjoispuolella. Moni
oikeasti miettii, voiko Napapiirillä tai sen pohjoispuolella nauttia ollenkaan kesäpäivistä vesillä, rannoilla tai
uimalla luonnon vesissä. Se
on tosi sääli, koska Lapin
valoisaa kesää on niin
vaikea kuvailla ilman, että
sen oikeasti kokee. Kesän
yöttömät yöt ovat kuin
salainen maailma, johon ei
muualla maailmassa pääse.
Meille Napapiirillä eläjille kesä on juhlaa, josta ei
haluta jättää yhtään hetkeä
kokematta. Täällä oppii
arvostamaan kauniita kesä-

Tiesitkö?

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

Vi hreä Pysäkki

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

Sirkkakosken
juhannustanssit
peruttu.
Hyvää kesää kaikille.
T.SirSin porukka

Kalastusluvat
Miekojärvelle 2020
Kalastonhoitomaksun voi maksaa
* osoitteessa Eräluvat.fi sekä
* Metsähallituksen puhelinpalvelun kautta, maksuton
puhelinpalvelu vastaa arkisin kello 9–16 numerossa
020 692 424
* Metsähallituksen luontokeskuksissa
* R-kioskeissa (R-kioski perii pienen palvelumaksun
luvan myynnistä)

Meijun temput

päiviä, eikä niitä saa tuhlata! Niinpä moni suuntaa
täälläkin silloin järvien tai
jokien rantaan. Vesistöjen
virkistysarvo on huipussaan.
Moni on ihastellut Napapiirin helmeksi tituleeratun Miekojärven maisemia
vain etäältä - kiivettyään
sen lähivaaroihin tai kastellessaan varpaitaan sen
hiekkarannoilla. Veneily on
kuitenkin avain, jolla tämä
helmi avautuu vasta kaikessa komeudessaan.
Perheelläni on nykyään
onni omistaa tällainen
moottoroitu kulkupeli,
jolla voi kauniina kesäpäivänä hypellä saarelta toi-

* Miekojärven korkeimmat vaarat ovat: Koutuskero
289 mpy, Luomalankero 286, Moinavaara 246, Raakonvaara 229 ja Pieskäjupukka 220. Pieskäjupukasta ja
saarivaaroista löydät jutun Miekojärvi Uutisista 2019.
* Willa Moinalahden kohdalta lähtee polku, joka
vie Moinavaaran aarnialueelle. Erityisesti vaaran eteläpuolen kallio näkymineen on suosittu kohde. Sieltä
avautuu upea maisema koko Miekojärven alueelle.
* Miekojärvi laskee vetensä Tengeliönjokea (51 km)
myöten Tornionjokeen.
* Miekojävessä on laskettu olevan 21 saarta. Niiden
yhteispinta-ala on 927 hehtaaria, mikä on noin 14,8 %
järven kokonaispinta-alasta.
* Suomen 100 suurimman järven joukossa Miekojärvi (53,3 km 2) on 76 suurin.
* Miekojärvi on luodattu ja siitä on julkaistu syvyyskartat. Sen tilavuus on 348,6 miljoonaa kuutiometriä
eli 0,3486 kuutiokilometriä. Järven keskisyvyys on 6,5
metriä ja suurin syvyys on 22,8 metriä.

Veneseuran kuvia vuosien varrelta

selle tai kipaista kätevästi
vesitse nauttimaan Orhinselänniemen upeasta hiekkasärkästä. Unohtamatta
tietenkään kuhan narrausta
hyvällä syönnillä - saatikka
yötöntä yötä tyynellä ulapalla auringon maalatessa
maisemaa mitä kauneimmilla väreillä!
Meidän pesueelle Mieko-

järvi tarjoaa kyllä kaikkia
niitä aineksia, mistä unelmien kesäpäivä tai viikonloppu voi parhaimmillaan
rakentua - auringonpaisteen
lisäksi. Upeita hiekkarantoja uimiseen ja avojaloin
tallailuun, pieniä ja suurempia saaria seikkailuihin,
useita kivoja vaihtoehtoja
grillailuun ja retkieväiden

nauttimiseen. Isäkin viihtyy,
kun välillä voi aina kokeilla
kalaonneaan.
Jotta päivä ei mene pelkkään nautiskeluun, voi perheen viedä reippailemaan
Vaarasaaren luontopolulle
tai järven rannasta lähtevälle lyhyelle, mutta haastavalle Pieskänjupukan näköalapolulle, jonka huipulta

avautuvat järvimaisemat
sykähdyttävät aina.
Ainoa huono puoli
näissä veneretkissä on se,
että kotiinkin pitää joskus
palata. Yöpyäkin toki voi
vaikka jollakin saarella teltassa tai vuokrata Miekojärven veneseuralta Mäntylaen mökin, jolloin päivän
seikkailut voi vielä kerrata
rantasaunan lempeissä löylyissä.
Vaikka olenkin syntyjäni
pellolainen, on Miekojärvi
jäänyt aiemmin minulle etäiseksi ja vieraaksi paikaksi.
Vasta nyt paluumuuton
ja veneilymahdollisuuden
myötä olen löytänyt tämän
upean kirkasvetisen kalaisan järven, sen hiekkarannat, saaret ja ulapat. Nyt
minäkin voin rehellisesti
todeta, että Miekojärvi
todella on Napapiirin helmi.
Ja uskonpa, että perheeni on
ihan samaa mieltä.
Maltamme tuskin odottaa! Toivottavasti pääsemme
nauttimaan tänäkin kesänä
useista kauniista kesäpäivistä tämän helmen vesillä
ja rannoilla – täällä turvaväleistä on helppo huolehtia.

Kalastonhoitomaksun maksavat kaikki 18–64-vuotiaat,
jotka harjoittavat muuta kalastusta kuin ongintaa,
pilkintää tai silakan litkausta.
Maksun suuruus on 45 € kalenterivuodelta, 15 € / 7 vrk
ja 6 € /vrk

Vapakalastus -yhteislupa
Järvipelastajat avustamassa viranomaisia hukkuneen etsintätehtävässä.
Kuva Lauri Ruonamaa.
SMPS:n Raimo Tiilikainen, Jouko ja Joonas Sirkkala
sekä Ilkka Koskela iltanuotiolla.

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

Pessalompolon kalasatamassa Pelastusvene Vesselissä Sauli
Kuoppala ja laiturilla palopäällikkö Timo Uusimaa ja tj. Raimo
Tiilikainen.

Iina Askonen

Minun Miekojärveni
Helatorstain ilta on aurinkoinen ja lämmin. Istun
lempikivelläni Kivilahdessa
Miekojärven rannalla järvelle katsellen. Sielu lepää
kauniissa maisemassa.
Pyöräilin juuri niin tutuksi
tullutta idyllistä hiekkatietä rannalle parin kilometrin matkan meiltä kotoa.
Kesäisin tuolla matkalla
mieleen tulvahtavat ihanat
lapsuusmuistot mummolan maalaismaisemista,
laiduntavat lehmät, lannan
tuoksu, niityt ja kauniit
luonnonkukat.
Olen asunut Sirkkakoskella kymmenkunta vuotta,
ja tuona aikana Miekojärvestä on vähitellen tullut
minulle yksi tärkeimmistä
voimaantumispaikoistani.
Sen lisäksi, että järvi maisemineen on todella kaunis ja
vesi on puhdasta, luonnonvesissä uiminen on yksi rakkaimmista harrastuksistani.
Uintiharrastukseni juontaa jo lapsuudesta, jolloin
vietimme kesät mummolassa Höytiäisellä PohjoisKarjalassa. Me lapsethan
suorastaan asuimme järvessä, ja opinkin uimaan jo
muutaman vuoden ikäisenä.
Siitä se lähti, harrastus joka
on jatkunut läpi elämän.
Odottelen malttamattomana jäiden lähtöä. Toukokuu on lopuillaan, mutta
Miekojärveä peittää tänä
vuonna vielä paksu jääpeite.
Ihan rannasta järvi on kui-
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Lanko-Pekka ja Kyllikki nuotiolla
vuonna 2000. Kuva Paulus Holster.

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

Sirkan Osakaskunnan lupahinnasto 2020
Verkko osakas tai kylässä asuva 4,5 €
muut kuin edellä mainitu 6,0 €
Rysät

= 1,5 m x 10
iso rysät

max. 15 kpl
max. 5 kpl

2 verkkomerkkiä
7 verkkomerkkiä

Rapupyydys Sirkkakosken alue ja osakaskunnan muut
vedet 2,50 €/pyydys.
Rapupyydyslupia myydään vain osakkaille ja kylässä
vakituisesti asuville.
Pitkäsiima
		
Vuoden 2000
kesäkalakisan voittajien
palkitseminen. Kuva
Paulus Holster.

alle 100 koukkua
yli 100 koukkua

9 €/ 12 €
18 €/ 24 €

Pikkunuotta max. 3,5 m korkea/ 150 m pitkä 20 €/35 €
Isot nuotat 50 €/75 €
Lupia myy Sirkkakoskella:
Ilkka Koskela 0400 393 215 / Sirkkakosken kalasatama

tenkin sulana ja matalassa
rantavedessä pystyy jo kastautumaan.
Aiemmin uin avovesissä
vasta vesien hieman lämmittyä, mutta nykyään
uimakauteni kestää ympäri
vuoden. Miekojärvessä uin
aina sen ollessa sulana, ja
järven viimein jäädyttyä
suuntaan avannolle. Lyhyitähän ne uintireissut pariasteisessa vedessä vielä ovat,
mutta sitäkin virkistävämpiä.
Kesällä pääseekin sitten
jo pidemmille uintireissuille.
Silloin on mukava uida
selkäuintia taivaan pilviä
katsellen ja vain nauttia
olemassa olosta. Tai ottaa

välillä ihan liikunnan kannalta reippaillen ja uintityylejä vaihdellen. Sinne jäävät
surut ja murheet, kunto
kasvaa ja mieli virkistyy.
Olen saanut kokea järvellä
aivan ihania elämyksiä ja
tuntea vuodenaikojen vaihtumisen todempana kuin
koskaan aiemmin. Mieleeni
tulevat aikaisten kesäaamujen ihana tunnelma kun
luonto on vasta heräilemässä uuteen päivään ja
Miekojärvellä työpäivän
jälkeen vietetyt aurinkoiset
illat pitkine uintireissuineen. Kurkien muuttoaura
uintiseurana, järven pinnan
ohuen jääriitteen ritinä ja
lokakuun lopun pakkasyön

jälkeen höyryävä järvi kuun
ja tähtien loisteessa ovat
puolestaan olleet upeita
syksyisiä kokemuksia.
Luonnon keskellä tulee
aina väistämättä mieleen
ajatus siitä, kuinka pieni osa
ihminen onkaan tätä maailmankaikkeutta. Ehkäpä
juuri siksi luonnolla on niin
mieltä eheyttävä vaikutus.
Nyt on taas kesä edessä,
aurinko paistaa ja uusi
uimakausi odottaa. Pidetään yhdessä huolta siitä,
että järvemme säilyvät puhtaina myös tuleville sukupolville. Ihanaa kesää kaikille lehden lukijoille!
Tanja Mänty

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

+3581005134

2/2020
LEHTIPISTEISSÄ

Lohi tuli kohti kuin

PIKAJUNA
Koukuilla ja
renkailla

UUDET
UINNIT

KALA
PUREE
TUMMAA

www.aavasaksantaksiasema.fi
www.vetouistelulehti.fi H puh. 03-7625 775

Eija ja Veli Koivuranta seurueineen.
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Kiukhaanjärvenniemen kaksi onnellista
Tapaamme Eila ja Juha
Tapojärven heidän kotinsa
pihalla keväisenä toukokuun iltana. Rantaporeet
alkavat olla osittain auki ja
Isojokisuun virta on leikannut jo hieman sulaa. ”Saa
nähä koska lähtee Miekojärven jäät?” Juha kysyy ja
toteaa telkkien ja joutsenien
pitävän melkoisia hääseremonioita. ”On mulla tuossa
niemessä kolme telkänpönttöä” jatkaa Juha samalla
kun siirrymme laiturille,
jossa Juha on selvittelemässä talviverkkoja.
”Niin, tämän meidän
paikan, Niemelän tontin,
osti isäni Paavo vuonna
1970. Lahtelan eli Uudentalon Toivo oli tuolloin
teettänyt ensimmäisen rantakaavan Kivilahden alueelle. Tätä paikkaa ennen oli
vain vastakkaisella niemellä
oleva Kumpulan Pentin
mökki.”
Ensimmäisen vierailun
Juha muistaa elävästi ja
naurahtaa ”Kun isäni oli
sellaisessa porukassa, joka
omisti vesitason, ja me tultiin lentokoneella Kivilahteen.” Niemelän nk. Kyllikin
tontille nousi aika pian sekä
mökki että sauna Juhan
ollessa tuolloin 12-13-vuotias.
Eilan ensimmäiset vierailut Pellosta Miekojärvelle
tapahtuivat myös lapsuu-

Isot valtaisat mäntyaihkit
suojaavat niemeä, mutta
kyllä minua puhuttelee myös
pimeys.” toteaa Eila kuunnellessamme kevään lintujen
konserttia ympärillämme ja
katsellen kun aurinko kimmeltää jään pinnasta.

dessa äidin tädin luokse
Piittisjärvelle, Kaaraneskoskelle. ”Ymmärsin oikeastaan ensimmäisen kerran
kuinka mahottoman suuri
Miekojärvi onkaan, kun
menimme hellun kanssa
ensimmäisen kerran juhannusta viettämään Orhinselänniemeen vuonna 1975.”
toteaa Eila ja vilkaisee
Juhaa hymyillen. ”Niin”,
Juha muistelee ”ja meillä oli
puuvene sekä 10 hv Evinrude. Ja koskapa Orhinselässä oli niin paljon väkeä ja
telttoja, met taisimma siirtyä Raakonhietaan.”

Mökkirannasta
kotirannaksi
Juhan ja Eilan värikkääseen tarinaan liittyy pitkä
yrittäjätausta. On vaate- ja
kenkäkauppaa Kemissä
ja Turussa, hotellia Pellossa... ”Se on ollut mielenkiintoinen 30 vuotta.”
toteavat he yhteen ääneen.
”Laitoin viimeisen liikkeen
kiinni Kemissä vuonna
2007” toteaa Eila. Samaaan
aikaan heillä oli ollut talo
ja koti Kemissä 11 vuotta.
Idea maalle paluusta syntyi
Juhan metsästyskaverin
innoittamana. ”Ville meni
ja muutti Muoniossa tosi
metsään, ehkä 6 km valtatiestä. No, sitä aloima
mekin pohtia.” Eila muistelee ja luettelee Juhan harras-

Onnellisuutta on
myös 3. ja 4. polven
miekojärveläiset

Eila ja Juha laituriterassilla.
tuksia ja nauraa: ”Innokas
liikkuja, hiihtää mielellään,
kalastaa ja metsästää sekä
liikkuu koiran kanssa metsässä.” No entäs Eila itse?
”Olen innokas sienestäjä ja
marjastaja sekä yksi rakkaista harrastuksista on
ravustaminen, jossa nykyään on usein mukana lapsenlapsista Topi 7 vuotta.
Palaamme vuoteen 2007.
”Niin me päätimme luopua
kaupungista ja mukavuuksista. Ja muutimme tänne
mökille, jonne aluksi saunavesikin kannettiin järvestä.” Muutostyöt mökistä
kodiksi on tehty pikkuhiljaa
reilun 10 vuoden aikana ja

timpurihommista on vastannut pitkälti Juha. ”Vielä
kun saamme saunan laitettua tänä kesänä ajantasalle
niin...” Eila ja Juha sanovat
yhteen ääneen ”...pitäs kai
laittaa tuo venehuone” ja
nauravat.

Onnelliset yhdessä ja
erikseen
Juomme laiturikahvit ja
mainiot Eilan munkit sekä
käymme ihastelemassa
Eilan harrastusta. Saunakamari on täynnä kukkapurkkeja ja kun menemme
isoilla, korkeilla ikkunoilla
varustettuun tupakeittiöön
ymmärrämme miksi. Siellä

on tulossa valtaisa määrä
kukkia ja hyötykasveja,
jotka nyt ovat nauttineet
kevään lämmöstä ikkunoiden takana. Ja nämä laitetaan kesäksi mm. niihin
ämpäreihin, joita Eila oli taitavasti tuunannut. Mennessämme sisään Juha näyttää
talon vierustaa ”Tämäkin
on Eilan harrastus.” Talon
ympärillä on jäkäläkivistä
tehdyt kivipuutarhat. ”Tiedätkö, kauimmainen kivi on
tuotu 30 km päästä.” sanoo
Juha ja hymyilee.
Kysyn Eilalta, että oletteko nyt onnellisempia?
”Varmasti. Parasta täällä on
tietenkin luonto ja rauha.

Meidän kolme lasta käytännössä asuivat täällä kesät,
kun olimme työssä Pellossa. Heidän lapsuusajan
kaverit ja harrastukset suppailusta, purjehtimiseen ja
kalastukseen tulevat täältä.
”Nyt sitten viisi lastenlasta
(3-8-vuotiaat) soittelevat,
mummi koska he saavat
tulla.” toteaa Eila iloisena.
”Ulkona ollaan aina niin
kauan kuin vaatteet ovat
kuivina.” Juha nauraa. ”On
nuotioita ja yksi tärkeä
ohjelmanumero on saunan
lämmitys.”
Eilalla tuntuu olevan
nimet ja numerot muistissa,
ja hän sanoo sen olevan
aikuisopiskelun aikaansaannosta. ”Kato ko joutuu
käyttämhään päätä.” Kysyn
vielä Eilalta onko hänelle
selvinnyt, mistä tuo nimitys Kiukhaanjärvenniemi?
”Ovat kuuleman sanohneet,
että kun vesi laskee tuossa
Kiukaanjärvessä on kiviä
ko saunankiukaassa.”

Kalatalousaluetoiminta käynnissä, käyttö- ja
hoitosuunitelmia valmistellaan
Kalatalousalueiden toiminta
on saatettu käyntiin ja työskentely käyttö- ja hoitosuunnitelmien laatimiseksi
on aloitettu. Tengeliönjoen
kalatalousalueen käyttö- ja
hoitosuunnitelman laatimistyö toteutetaan ostopalveluna ja työtä ohjaa
kalatalousalueen hallituksen jäsenistä muodostettu
työryhmä. Käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimisprosessiin suunniteltu yleisötapahtumakin saataneen järjestettyä koronaepidemian
jälkeen. Jotta käyttö- ja
hoitosuunnitelma saa laajan
hyväksynnän, osallistava
menettely suunnitelman laatimiseksi on tärkeää.
Alkuperäinen aikataulu
kalatalousalueiden käyttöja hoitosuunnitelmien laatimiselle oli kalenterivuosi
2020, mutta valtioneuvoston
päätöksellä vallitsevan koronatilanteen vuoksi aikataulua on päätettyä venyttää
yhdellä vuodella, vuoden
2021 loppuu saakka. Kalatalousalueen saatua käyttöja
hoitosuunnitelman
valmiiksi, se edellytetään
käsiteltävän alueellisessa
kalatalouden yhteistyöryhmässä ja vasta tämän jälkeen
kalatalousviranomainen
voi sen hyväksyä. Käyttö ja

hoitosuunnitelman toimeenpaneminen tämän jälkeen on
kalastusoikeuden omistajien
ja kalatalousalueen tehtävänä.
Käyttö- ja hoitosuunnitelma on kokonaisuus, joka
määrittää kalavedenhoitoa ja kalastuksen järjestämistä alueella kalastuslain
mukaisesti. Kalastuslain
(379/2015) 1§ määrittää
kalastuslain tavoitteet:
Tämän lain tarkoituksena on
parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon perustuen järjestää kalavarojen ekologisesti,
taloudellisesti ja sosiaalisesti
kestävä käyttö ja hoito siten,
että turvataan kalavarojen
kestävä ja monipuolinen
tuotto, kalakantojen luontainen elinkierto sekä kalavarojen ja muun vesiluonnon
monimuotoisuus ja suojelu.
Käyttö- ja hoitosuunnitelmiin onkin ladattu isosti
painetta, jotta kalastuslain henki täyttyy. Käyttöja hoitosuunnitelma on
”paperi”, jossa otetaan lain
ohjaamana kantaa niin kaupalliseen kalastukseen, kuin
kalastusmatkailuun hyvin
soveltuvista vesialueista.
Lisäksi käyttö- ja hoitosuunnitelmaan tulee sisältää
perustiedot kalakantojen ja
vesistöjen tilasta, suunni-

SUOMEN SUOSITUIN PIENVENE

Soita ja sovi
tapaaminen,
me
tarjoamme
kahvit.

Attendo Katajahovi

YAM
SOUTU-PALTA KAMPANJAHINTA
sähk AHA
öp
M
495
kau erämoo -12
€ +tk 1870€
pa
tt

1750

(sis. airot, ilman
lisävarusteita)

(sis. airot, ilman
lisävarusteita ja
moottoria)

KAMPANJAHINTA

(sis. airot, ilman
lisävarusteita ja
moottoria)

1650 €

SUVI 420

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

(arv n päälle ori
o 19
9€) !

SUVI 48 ”kelo” KAMPANJAHINTA

SUVI 460

Attendon Mummola-hoivakodit tarjoavat ikäihmisille ja muisti
sairaille monipuolista tukea, lyhytaikaista hoivaa, seuraa ja
virikkeellistä toimin-taa – sekä omaa rauhaa, kodinomaisessa
huoneessa.
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1390 €

+tk 1845€

+tk 1565€

KAMPANJAHINTA

1050

€ +tk 1205€

telma kalastuksen kehittämis- ja edistämistoimenpiteiksi, suunnitelma kalakantojen hoitotoimenpiteiksi,
ehdotus vaelluskalojen ja
uhanalaisten kalakantojen
elinkierron sekä muun biologisen monimuotoisuuden
turvaamiseksi tarvittavista
toimenpiteistä, ehdotus tarvittavista kalastuksen säätelytoimenpiteistä, ehdotus
omistajakorvausten jakamiseksi, kaupalliseen kalastukseen soveltuvien pyydysten määrittely kaupallisen
kalastuksen alueille sekä
suunnitelma kalastustietojen
seurannan ja kalastuksenvalvonnan järjestämiseksi.
Näiden lisäksi kalatalousalue voi ottaa huomioon
oman alueensa erityispiirteitä käyttö- ja hoitosuunnitelmassaan. Käyttö- ja hoitosuunnitelma on voimassa
maksimissaan 10 vuotta.
Lainsäätäjän tarkoituksena
on kuitenkin se, että käyttöja hoitosuunnitelmaa voidaan aktiivisesti päivittää,
jos ja kun, päivittämistarpeita ilmenee.
Tengeliönjoen kalatalousalueelta tietoa laadukkaan
käyttö- ja hoitosuunnitelman
tekemiseksi on saatavilla
kohtuullisesti. Sitä on kertynyt lupamyyntirekisterei-

täytyy Lapin mittakaavassa
monipuolisen kalastuksen
alueena. Alueella toimii
kaupallisia kalastajia (ent.
ammattikalastajia), joiden
tärkein yksittäinen saaliskala on kuha. Nykyinen
kuhakanta on suurimmalta
osaltaan peräisin luontaisesta lisääntymisestä,
jonka osoitti 2019 julkaistu
raportti Miekojärven kuhan
palautusistutuksesta. Nykyisillä kuhaistutuksilla varaudutaan poikkeuksellisiin
luonnonolosuhteisiin, jotka
voivat heikentää kuhan
luontaisen lisääntymisen
tulosta. Tällainen voi olla
esimerkiksi poikkeuksellisen kylmä avovesikausi.
Takavuosien kuhan palautusistuksia voidaan pitää
onnistuneina ja nykyisellään
kuhakanta voi hyvin ja sitä
voidaan monipuolisesti hyödyntää.
Miekojärvellä harjoitetaan aktiivisesti monipuolista vapaa-ajankalastusta
ja näyttäytyypä Miekojärvi
myös vapaa-ajan nuottaamisen aktiivisimpana vesialueena Lapin maakunnassa.
Rantanuottalupia järvelle
Metsähallituksen vesialueille
kysytään ja kysyntään on
vastattu nuottalupia myöntämällä. Yhteislupa-alueen

hin ja sitä on kertynyt myös
kaupallisten kalastajien
pitämistä tarkoista saalispäiväkirjoista ja tilastoista.
Alueella on tehty koekalastuksia eri organisaatioiden
toimesta ja myös virtavesiä
on Miekojärven vaikutusalueella inventoitu ja myös
kunnostettu. Uusia hankesuunnitelmia kalaelinympäristöjen hoidoksi aluetta
koskien on paraikaa laadinnassa.
Tulevaisuuden kalavedenhoito tulee olemaan yhä
enemmän luontaisiin kalakantoihin perustuvaa, jossa
otetaan huomioon kalojen
luontaisen lisääntymisen
sekä koko elinkierron tarpeet. Istutusten tarpeellisuus
tulee punnita tarkasti ja
myös istuttamisen käytäntöjä tulee miettiä uudemman
kerran. Tutkimustietoa on
saatavilla ja sitä tulee käyttää parhaisiin lopputuloksiin pääsemiseksi. Kalastuksen säätelyllä tulee olemaan
iso merkitys kalakantojen
elinvoimaisuuden takaamiseksi ja kestävän kalastuksen
järjestämiseksi.

Miekojärvi
Metsähallituksen
näkökulmasta
Erityisesti Miekojärvi näyt-

Aurinkoista
veneilykesää!
SUVI 47 Duo
+YAMAHA F40 FETL

SUVI 4250

+YAMAHA F25 GEPL

KAMPANJAHINTA

8990 €

(sis. tuulilasin +
tuulilasin
+tk 10365€ kaaren)

Markku Vierelä

Erikoissuunnittelija
Metsähallitus

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

KAMPANJAHINTA

12990 €

viehekalastuslupa on kysytty
ja yleiskalastusoikeuksin
järvellä kalastaa lukematon
joukko kalastajia.
Metsähallituksen luvanmyynnissä on myös tapahtunut muutoksia. Entinen
tekstiviestillä tilattava ”kännykkälupa” on poistunut
ja sen korvaa uusi Eräluvat
-mobiilisovellus. Tätä kirjoittaessa mobiilisovelluksen
viimeiset testit ovat käsillä,
ja uusi järjestelmä otettaneen käyttöön ennen avovesikauden alkamista Lapissa.
Kyseisestä järjestelmästä
tiedotetaan www.eraluvat.fi
-sivustolla.
Miekojärven tulevaisuus
näyttää hyvältä. Yhteistyössä laadittava käyttö- ja
hoitosuunnitelma tulee
määrittämään kaikkien
kalavedenhoitajien ja -hyödyntäjien toimintaa Miekojärvellä, siksi sen laadintaan
on syytä antaa panosta ja
miettiä toimenpiteitä ja
asetettavia tavoitteita tarkasti. Hyvä käyttö- ja hoitosuunnitelma varmistaa
kalakantojen hyvinvoinnin
ja hyödynnettävyyden myös
tulevaisuudessa.

+tk 15295€

(ilman lisävarusteita)

SUVI 57 Duo Fisher KAMPANJAHINTA
+YAMAHA F70 AETL

20690 €

+tk 23360€

(sis. airot, ilman
lisävarusteita)

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

(ilman lisävarusteita)

MIEKOJÄRVEN UUTISET
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Hyödynnä ruotsin heikko kruunu!
Ostamalla jokivarren suurimmasta eräliikkeestä säästät selvää rahaa.
Heti varastosta

Vihtavuoren ruudit
1 kg alk. 83,90€
3,5 kg alk. 234,90€

Säästä rahaa ja osta
Ultracom koiratutkasi
meiltä!
Ultracom R10

706 €

Laaja valikoima
Luoteja ja panoksia

Poistoerä

Hirvimiehien ehdoton suosikki!
Vortex Crossfire II 1-4x24
kiikaritähtäin

Zodiac Neo 68
radiopuhelimia

139€

282€

Parasta laatua vaativimmille erämiehille
Swarovski Z8 1-8x24
kiikaritähtäin
Pinewood Istuinreppu 35L

79€

2264€

Chiruca Nevada plus
Laadukas ja kevyt eränkävijöille
tehty vaelluskenkä
Nyt vain

188€

Hinnat laskettu kurssilla 10,60. Hinnat voimassa 31.7. asti

www.RMJakt.se • Hemvägen 9C , 957 31 Övertorneå

