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Jokiseura tyytyväinen tuloksiin, mutta työ jatkuu
SVANSTEIN – Heino Juuso 
esitteli Tornio-Muoniojoki-
seuran vuosikokouksen osan-
ottajille sähkökalastustilastoa 
vuodelta 1982. Sen mukaan 
Tornionjoessa oli silloin enin-
tään kolme vuoden ikäistä 
poikasta aarilla. Muonionjoen 
lukema oli yhdestä kahteen.

Viime kesänä Väylään 
nousi yli 67 000 lohta ja niistä 
15 200 saatiin saaliiksi.

– Meilä on hauska pittää 
kokkousta, ko takana on hyvä 
lohikesä niin jokivarressa ko 
rannikolla, seuran puheen-
johtaja Kalervo Aska aloitti 
avauspuheensa.

– Mutta met emmä saa 
jäähä leppäähmään laakereile, 
meän täytyy olla vastuulisia 
hyvästä tilantheesta, joka ei 
ole välttämättä pysyvä, hän 
jatkoi.

Vääntöä kiintiöistä

Kalervo Aska muistutti, että 
hyviä lohikesiä ovat aina 
edeltäneet merikalastuksen 
voimakkaat rajoittamiset.

– Vuonna 2011 päätethiin 
pienentää Itämeren lohikiin-
tiötä niin, että se rajotti myös 
kalastusta.

Kalervo totesi, että kiintiö-
päätöksen juuret ovat Tornio-
Muoniojokiseurassa.

– Met kävimä Euroopan 
komission kansa ankaraa 
vääntöä siitä, miten lohta tulis 
kalastaa kotijokiperiaatheela 
ja kiintiöt asettaa oikealle 
tasolle.

– Jokiseurale on tärkeää, 
että joessa on kallaa. Met 
emmä pyri othaan kantaa pai-
kalishiin kysymykshiin, miten 
kala saalistethaan ja jaethaan.

Kalervo Aska korosti sitä, 
että kala on niin rajallinen 
luonnonvara, että kaikki 
kalastus tulisi toteuttaa elä-
myskalastuksena. Myös 
perinteiset pyyntimuodot 
tulee hänen mielestään sallia, 
koska ne ovat tärkeä elämys 
niitä vuosikymmenet harjoit-
taneille.

Tehokasta 
vaikuttamista

Tornio-Muoniojokiseura 
toimii kahdessa maassa. 
Ruotsissa sen nimi on Torne-, 
Lainio- & Muonioälvars före-
ning.

Samassa kokouksessa käsi-
tellään molempien maiden 

tilinpäätökset, toimintakerto-
mukset ja -suunnitelmat sekä 
valitaan hallituksen jäsenet.

Viime vuoden toimintaker-
tomuksesta käy ilmi, että vai-
kuttaminen on jatkunut tehok-
kaasti. Ehkä paras todistus on 
se, että eduskunta muutatti 
valtioneuvoston lohikiintiö-
päätöksen lokakuussa.

Myös valtioneuvoston ase-
tusta 19.12.2013, jolla lope-
tettiin suomalaisten alusten 
ajosiimapyynti Itämeren pää-
altaalla 1.1.2013 alkaen, voi-
daan pitää merkittävänä saa-
vutuksena. Vain pari vuotta 
aiemmin MMM suhtautui 
pilkallisesti jokiseuran ajosii-
mapyyntikieltoa koskevaan 
esitykseen.

Tornio-Muoniojokiseu-

ran aloitteesta valtakuntaan 
ollaan laatimassa lohistra-
tegiaa. Kerran kuukaudessa 
kokoontuvassa työryhmässä 
Tornionjokilaaksoa edustaa 
Kalervo Aska.

Vuoden aikana jokiseura on 
myös antanut useita lausun-
toja erilaisista, sen toimintaa 
koskevista asioista.

Tilastot kuntoon

Kalervo Aska arvosteli maa- 
ja metsätalousministeriön 
järjestelmää päättää kalastus-

säännöstä vuosittain.
– Varsinki matkailuyritys-

ten toimintaa hankaloittaa, ko 
ei vielä maaliskuussa tiietä 
kalastusaikoja.

Toimintakertomusta käsi-
teltäessä keskusteltiin monista 
asioista, muun muassa saalis-
tilastoinnista.

– Ellei ole saalisilmoituk-
sia, ei ole saalistilastoja. Ja 
ellei ole saalistilastoja, ei 
ole kalaveden ja kalakannan 
hoitoa, Seppo Räty tiivisti.

Heino Juuso jatkoi, että 

tilastossa pitäisi eritellä catch 
and release eli pyydä ja päästä 
-kalat. CR-kalastus herätti 
muutenkin keskustelua; sen 
vahingollisuudesta kalalle 
oltiin kahta mieltä.

Huoli taimenesta

Toimintasuunnitelman yhtey-
dessä nousi esiin meritaime-
nen kohtalo.

– Suomen kolmen ämmän 
ministeriö ei kerta kaikkiaan 
halua tehdä mitään, Seppo 
Räty sanoi ja muistutti, että 

korjaavat ohjelmat on esitetty 
jo kaksikymmentä vuotta 
sitten.

Heino Juuso sanoi, että 
Tornionjokeen on istutettu 
taimenta 36 vuoden ajan 
500000–600000 kalan vuosi-
vauhdilla, mutta elpymistä ei 
ole näkyvissä.

– Nyt herrat Helsingissä 
esittävät, että taimenen 
ylösotto Tornionjoessa kielet-
hään, mutta merele ei esitetä 
minkhäänlaisia rajotuksia. 
Vain Tornionjokisuuhun tulis 
sama kielto ko meile.

Juuso esittikin, että taime-
nen istuttaminen Tornionjo-
keen kiellettäisiin kokonaan.

– Silloin merikalastajienki 
on tehtävä jotaki.

Kalervo Aska kertoi taime-
nen olevan mukana lohistra-
tegiassa ja toivoi, että asiaan 
pystyttäisiin vaikuttamaan 
sitä kautta.

Eväitä lohistrategia-
työryhmälle

Toimintasuunnitelmassa tode-
taan, että ”Suomi on menetel-
lyt taitamattomasti, kun se 
on lisännyt omaa jokisuuka-
lastustaan ja vaatii Ruotsilta 
kalastuksen vähentämistä 
tekemättä itse mitään oman 
kalastuksen vähentämiseksi.”

Ruotsin puolen toiminta-
suunnitelman yhteydessä kävi 
ilmi, että länsinaapurissa asiat 
on hoidettu muutenkin paljon 
paremmin kuin Suomessa. 
Siellä on muun muassa siir-
retty kalastusasioita poliiti-
koilta asiantuntijoiden huos-
taan.

Tornio-Muoniojokiseuran 
puheenjohtajaksi valittiin 
edelleen Kalervo Aska, jonka 
paneutumisen ja osaami-
sen katsottiin edesauttaneen 
seuran tavoitteiden toteutu-
mista merkittävästi.

Kokouksen lopuksi seuran 
pitkäaikainen sihteeri Heikki 
Nousiainen nimitettiin kun-
niajäseneksi Seppo Rädyn ja 
Allan Lehdon rinnalle.

Virallisen kokouksen jäl-
keen porukka jakaantui työ-
ryhmiin pohtimaan eväitä 
lohistrategiatyöryhmälle.

Jokiseura edellyttää, että 
strategia laaditaan kestävän 
arvomaailman pohjalta ja 
vahvistetaan vähintään valtio-
neuvoston tasolla.

Kari Kaulanen

Ylitorniolla ei hyväksytä pyyntiaikojen lyhennyksiä
YLITORNIO – Kauliran-
nan sekä Närkki-Tengeliö-
Portimon osakaskunnat ovat 
antaneet maa- ja metsätalo-
usministeriölle lausuntonsa 
ministeriön esityksestä Tor-
nionjoen kalastussäännöksi 
vuonna 2013.

Lausuntonsa pohjaksi 
osakaskunnat toteavat, että 
vesistöalueen viime vuoden 
lohisaalis oli 122 tonnia, josta 
viehekalastuksen osuus 102,5, 

lippokalastuksen 0,430 ja 
verkkokalastuksen 19 tonnia.

Ministeriö esittää lohen ja 
taimenen kalastusta kulteella 
ja kulkuverkoilla lyhennet-
täväksi kolmeen perättäiseen 
päivään. Tätä osakaskunnat 
eivät hyväksy, sillä esimer-
kiksi sääolosuhteet voivat 
tehdä yhteen jaksoon rajatun 
kalastuksen mahdottomaksi. 
Ylitornion alueen laajat 
suvantovedet vaikeuttavat 

kotitarvekalan saamista vie-
heellä.

”Saalisilmoituksen teke-
minen pakolliseksi venekun-
nittain sulkisi pois ne esillä 
olleet yltiöpäisyydet, joiden 
perusteella verkkokalastusta 
on arvosteltu”, sanotaan osa-
kaskuntien lausunnossa.

Osakaskunnat ovat huo-
lissaan taimenesta ja siiasta. 
Ne epäilevät ministeriön esi-
tykseen sisältyvää taimenen 

jokikalastuksen kieltämistä 
ja siian osalta kulle- ja kulku-
verkkopyyntikauden lyhentä-
mistä yhteen kuukauteen epä-
onnistuneiksi keinoiksi elvyt-
tää kantoja. Joka tapauksessa 
elvytystoimien edellytetään 
taimenen osalta ulottuvan 
myös Muonionjokeen ja kaik-
kiin merkittäviin sivujokiin.

Ministeriö kaavailee myös 
varrellisen nostokoukun 
käytön kieltämistä. Osakas-

kuntien mielestä nostokoukun 
käyttö tulisi edelleen sallia.

Myöskään esitystä kul-
kuverkon lyhentämisestä 
osakaskunnat eivät hyväksy, 
koska ”Tornionjoen verk-
koapajat sijoittuvat laajoille 
suvantoalueille, joilla käytet-
tävät pyydykset ovat muo-
toutuneet tarkoituksenmukai-
siksi”.

”Kulkuverkon lyhentämi-
nen toimimattomaksi saattaisi 

lisätä varsinaisten kulteiden 
käyttöä”, osakaskuntien lau-
sunnossa sanotaan.

Kalastuksenvalvontaan toi-
votaan isompaa panostusta. 
”Viranomaisten järjestämän ja 
kustantaman valvonnan lisää-
minen lisäisi kalastuksen läpi-
näkyvyyttä, mikä varmasti on 
kaikkien etu”, osakaskunnat 
päättävät lausuntonsa. (KK)

– Mie olen todella otettu tästä, seuran kunniajäseneksi nimitetty Heikki Nousiainen sanoi ja antoi suuret 
kiitokset seuran viime vuosien aikaansaannoksista sen tutkaparille, Kalervo Askalle ja sihteerin tehtäviä 
hoitaneelle Paavo Enbuskalle.

Vinkkejä 
lohistrategiatyöryhmälle 
pohtivat Antti Savaloja, 
yhdistyksen hallitukseen 
valittu Ville Seilola, 
Tommi Collin ja Rune 
Rautio.


