
TUTUSTUMISMATKALLA NAPAPIIRILLÄ – teemana metsästys ja kalastus 

Starttasimme keskiviikkoaamuna Alkuperäinen Lappi -matkailukehityshankkeen 
ensimmäiselle tutustumismatkalle Ylitorniolta Aavasaksan kupeesta. Kantavana 
teemana oli metsästykseen ja kalastukseen liittyvä matkailu. Lohinivan liikenteen 23-
paikkainen bussi oli täynnä jokaista paikkaa myöten ja bussi täyttyikin äkkiä 
mukavasta puheensorinasta. Kieli vaihtui sujuvasti suomesta englantiin ja välillä 
ruotsiin, ja tarvittaessa viittomakieleen. 
 
Hidastimme heti alkumatkasta VEEN Waters Oy:n kohdalla, kun noudimme mukaan heidän tarjoamansa 
matkajuomat, eli VEEN lähdevesipullot. Heidän toiveensa on saada tuotteensa isommin esille ja myyntiin Lapin 

matkailukohteisiin. www.veenwaters.com  
 
Ensimmäinen kohteemme oli Pessalompolossa sijaitseva Jupon Erän ylläpitämä ampumaurheilukeskus. Siellä Sulo 

Pajuniemi ja Veikko Piuva ottivat meidät vastaan ja veivät meidät ensimmäiseksi seuraamaan kiekon ammuntaa. 

Lapin luontoelämyksen Robert Hawkins pääsi myös kokeilemaan ja hyvinhän tuo näytti häneltäkin sujuvan. Keskus 

tarjoaa oivat mahdollisuudet ampumaharjoitteluun sekä tapahtumien, leirien ja kilpailujen järjestämiseen. Jupon Erä 

tarjoaa myös ohjattua ammuntaa seuran aseilla sekä mahdollisuuden päästä mukaan hirvimetsälle. 

www.juponera.info/  

Seuraavaksi suuntasimme Meltosjärvelle, jonne kyläyhdistys on pystyttänyt vanhan savottakämpän. Erkki Kumpulan 

ja Aira Kariniemen opastuksella saimme tutustua vanhan ajan savottaelämään. Savottapihan avajaisia vietettiin 

kesällä ja nyt ollaan kehittelemässä paikalle erilaisia käyttötarkoituksia, esim. matkailun tarkoituksiin. Pihapiiristä 

löytyy myös sauna ja laavu. Savottapihan tiloja voi vuokrata Meltosjärven kyläyhdistykseltä. 

erkkimkumpula@gmail.com  

Sitten meille tulikin jo nälkä ja suuntasimme lounaalle Vietosen rannalle Loma-Vietoseen, jossa Tuija Kariniemi-

Saukkoriipi oli meitä pihalla vastassa. Tuija kierrätti meitä mm. kotaravintolassa, rantasaunalla sekä rantaterassilla, 

josta aukesi upeat maisemat Vietosen ulapalle. Lounas päärakennuksessa maistui varmasti kaikille ja olisimme 

viihtyneet tunnelmallisessa pirtissä pidempäänkin, mutta sitten oli jo jatkettava matkaa. www.lomavietonen.com  

Napapiirin Järvilomille ei onneksi ollut pitkä matka. He kun sijaitsevat saman Vietosen rannalla Luukonniemessä. 

Vietimme tunnelmallisen ja mukavan juttutuokion Kaisa Koiviston ja Paula Mäkiniemen kanssa kodassa nuotion 

ympärillä. Täältäkään meidän ei tarvinnut lähteä kuivin suin, vaan saimme maistaa heidän omatekemää marjamehua 

sekä kampanisuja! www.napapiirinjarvilomat.fi 

Miekojärven rannalla, Miekojärvi Resortissa Sirkkakoskella meitä odottivat paikan isäntä Jari Kuosmanen sekä Lapin 

Villikalan ammattikalastaja Jouko Sirkkala. He olivat loihtineet meille monenlaisia kalamaistiaisia. Jouko kertoi meille 

tietenkin kalajuttuja sekä näytti videon ja kuvien avulla kuinka kaunis ja kalaisa järvi Miekojärvi on. 
www.laplandwildfish.fi   www.miekojarvenresort.fi 

Viimeisenä muttei toki vähäisempänä suuntasimme vielä kahville Ravinteli Nälkäiseen Haukeen Lohijärvelle. 

Yrittäjäpariskunta Marko ja Sari Salonen jakoivat tarinansa meille idyllisessä pienessä ravintolassaan, joka on auki 

vuoden ympäri, perjantaisin klo 17-21. Tämän lisäksi he tarjoavat pitopalvelua ympäri Pohjois-Suomea sekä 

pyörittävät Lohijärven kyläkauppaa, josta saa myös polttoainetta. www.lohijarvi.fi  

Paluumatkalla Aavasaksalle kuulimme vielä Kari Järvisen (www.kj-experience.com) tarjoamista eräpalveluista ja 

uuden Kolarin-Pellon-Ylitornion alueiden läpi kulkevan Midnight Sun Canoeing -reitin kartoitushankkeesta. Iina ehti 

kertoa kohteiden välissä myös pari sanaa alueen muista kalastukseen ja metsästykseen liittyvistä yrityksistä, joihin 

emme tällä kertaa päässeet tutustumaan (mm. Metsästystila Ainola www.ainola.net, Lohijärven Eräkeskus 

www.aavasaksa.fi/majoitus/mokit-ja-leirintaalueet/lohijarven-erakeskus/ sekä Naamisuvanto 

www.tornioriver.fi) 

Matkan aikana syntyi vilkasta keskustelua mm. kalakantojen ja vesilintujen kannan elvyttämisestä, 

kalastus- ja metsästysmatkailuun liittyvistä haasteista sekä yhteistyön mahdollisuuksista. 
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