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Nieriät
ennätyskokoa

Kilpisjärvi
yllätti uistelijat

Kilpisjärven suuret nieriät
ovat ennenkin olleet otsikoissa.
Takavuosilta moni muistaakin
varmaan Urheilukalastus-lehden suurkalakilpailuista monet
voitot järven nieriöillä. Kukaan ei
olisi kuitenkaan uskonut, että
suurta nieriää on nykyisin järvessä niin runsaasti.
Saaliit olivat viime kesänä
mahtavia. Saaliskalojen keskipaino asettuu komeasti 2-3 kilon
välimaastoon. Suurin viime kesänä uistelemalla saatu nieriä
lienee Seppo Sirénin saama 5,5
kiloinen jätti. Järvestä tiedetään
saadun 6-7 kiloisiakin yksilöitä.
Rovaniemen Moottoriuistelijoiden venekunnat vierailivatkin
järvellä useaan otteeseen pitkin
kesää ja syksyä. Kaikki reissut
antoivat saalista. Parhaimmillaan reilun puolen päivän uistelun tuloksena oli jopa 13 kookasta nieriää venettä kohden.
Tällaisia nieriäsaaliita ei varmasti ole saatu mistään muualta Suomesta miesmuistiin.

Kookasta rautua ui sakeanaan!

VETOUISTELIJAN
ASIANTUNTIJA
EAGLE
CUDA 168
kaikuluotain
sh. 135,-

Mikä
taktiikka toimii?

Maisemiltaan Kilpisjärveä
hienompaa uistelukohdetta
saa Suomesta rauhassa haeskella.
Kuva Kaisa Sirén.

K

äsivarren Kilpisjärvi on kalastajien
keskuudessa parhaiten tunnettu toukokuun alun ”Vain kaksi kalaa” pilkkikilpailusta. Tapahtuman peruja on
myös yleinen luulo, ettei Kilpisjärvessä ole kalaa edes sen vertaa, että pilkkipalkinnot saataisiin jaettua. Viime kesän uisteluretket
järvelle hätkähdyttivät uistelijat. Nieriää saatiin saaliiksi ennätystahtia ja koko oli myös ennätysluokkaa. Yksi
Suomen tämän hetken parhaista uisteluvesistä löytyi
aivan yllättäen Tunturi-Lapista.

Järvi tuntureiden keskellä
Teksti: PETTER NISSÉN
Kuvat: KAISA SIRÉN
MARKKU PAANANEN

M
Vaappujen pituuksina ovat toimineet 8-9 sentin vieheet. Lappia vaappu on saalistanut Kilpisjärven nieriän. (Kuva Markku Paananen)

aisemiltaan Kilpisjärveä hienompaa uistelukohdetta saa Suomesta rauhassa haeskella. Järveä ympäröivät tunturit, Saana ja Malla mukaan lukien tarjoavat huikean ympäristön.
Järveltä avautuvat näkymät

myös Norjan ja Ruotsin puolen
tuntureille. Suomen ja Ruotsin raja kulkee järven keskellä pituussuuntaan ja kolmen valtakunnan
rajapyykki sijaitsee järven pohjoispäässä. Erityisesti Norjan puolen
jylhät huiput luovat alppimaista
tunnelmaa. Kristallinkirkas vesi säväyttää jo sinällään kalamiehen.
Merenpinnasta mitattuna järvi
on 473 metrin korkeudessa. Järvi
tarjoaa juuri sopivan elinympäristön nieriälle eli raudulle. Nieriä on

erityisesti puhtaiden, karujen ja viileiden vesien kalalaji.
Viileyttä Kilpisjärvessä riittää,
kun jäätkin lähtevät järvestä keskimäärin 19. kesäkuuta. Uistelijoille on järvellä runsaasti kalastettavaa aluetta. Pituutta löytyy järvestä 20 kilometriä ja leveyttäkin 2-3
kilometriä. Järven keskiosissa syvyys on pääasiassa 20-40 metriä
ja Alajärvestä eteläpäästä löytyy
lähes 60 metrin syvänne. Nieriöilläkin on mukavasti tilaa uiskennella.

Nieriän uistelussa taktiikan
valinta riippuu paljon ajankohdasta ja varsinkin veden lämpötilasta. Alkukaudesta kesäkuun
lopussa ja heinäkuun alussakin
tunturijärven vesi on vielä pinnassakin aika viileää ja nieriän
voi tavoittaa vesikerroksen pintaosistakin ja läheltä rantaa.
Kuun vaihteen lämpötilat voivat
pinnassakin olla noin 10 asteen
molemmin puolin.
Kesän edetessä pintavesi
lämpenee ja kalat painuvat syvemmälle. Alkukauden uistelussa saalista saadaan ilman lisälaitteita pelkkien pikkupainojen
avulla.
- Kesä-heinäkuun vaihteessa
uistelimme menestyksellä aivan
pinnastakin. Vesi oli vain hieman
yli 10-asteista ja nieriää saatiin
hyvin aivan muutaman metrinkin
syvyydestä, valottaa Markku alkukesän uistelutaktiikan valintaa.
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450,339,105,69,89,69,-

kaikuluotain LOWRANCE X-125

sis, nopeusanturin
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PENN 320 GT2
hyrräkela

sh. 129,-

ja s
k a u piiam a t
p ä ä ll en -

PENN 220 GT0
hyrräkela

sh. 99,-

Lusikkaa
ja vaappua

- Parhaat uistimet vaihtelivat
eri aikoihin kesästä. Hyviä saaliita antoivat sekä lusikat, että
vaaput riippuen jopa päivästä.
Nieriä tuntui olevan erityisen
tarkka oikeasta värivalinnasta.
Usein oikean värin löydyttyä
kaikki kalat nappasivat samaan
uistimeen, toteaa Markku järven
ottivieheistä.

115,-

karttaplotteri
EAGLE INTELLIAMP 500C / 502C
sh. 595,-

- Parhaana päivänä saatiin viime kesänä niin hyvin isoja rautuja, että piti lopettaa uistelu ja
patikoida Saanan päälle rauhoittumaan. Suurimmat saaliit
olivat toistakymmentä isoa kalaa
päivässä. Omien saaliskalojeni
keskipaino oli 2-3 kilon välillä.
Suurimmat kolme rautuani painoivat karvaa vaille viisi kiloa,
kertoo järvellä viime kesänä moneen kertaan käynyt rovaniemeläinen uistelija Markku Paananen.

Rovaniemeläisten ottivieheet
ovat olleet sekä lusikoita että
vaappuja. Nieriä on iskenyt kiinni lusikoista ainakin Tiuroihin,
Porkkalan Kuokkiin ja Apexeihin. Väritykseltään ottivieheet
ovat olleet kirkkaan veden värejä. Muun muassa hopea-violetti
yhdistelmät ovat toimineet mukavasti.
Nieriä ottaa hanakasti myös
räikeisiin vieheisiin. Oranssin ja
punaisen sävyt helmiäispohjalla
ovat antaneet myös saalista.
Vaappujen pituuksina ovat toimineet 8-9 sentin vieheet. Värimaailma on noudatellut samaa
kaavaa kuin lusikkauistimissa.

H
t a r j ou i p p u
uksia
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k apu iiam a t
p ä ä ll en -

ABU 7500 C3
AMBASSADEUR
hyrräkela

sh. 199,-

ja s
k a u piiam a t
p ä ä ll en -

ABU SEVEN
AMBASSADEUR
hyrräkela

sh. 99,-

vetovavat
UGLY STIK GOLD
2,1 m
2,4

49,-

2,55 m 55,3,0 m 59,-

UGLY STIK “SINAPPI”
1,95 m
2,1
2,4

49,-

plaanarin
laukaisimet

850 WILLE
STROFT GTM
PLANO 3700
siima
10,- pikku plaanari
8 kpl
2 kpl
19,Tilaukset www.haijaa.fi / 040-5900 856
Jonttu

ke / mu

5 kpl

QR

suurpuola

ke / mu / or

5 kpl

OR

pu / or

4 kpl

uistinrasia, 1 kpl 6,90

50,- 89,- 45,YHTEENSÄ

YHTEENSÄ

HÄIJÄÄN

URHEILUTARVIKE

020 742 9980 Tupurlantie 4 ark 9.30 - 17.30
www.haijaa.fi 38420 HÄIJÄÄ la 9.00 - 14.00
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Suurin viime kesänä
uistelemalla saatu
nieriä lienee
Seppo Sirénin saama
5,5 kiloinen jätti.
(Kuva Kaisa Sirén)

Kesän lopulla
rautu syvemmällä:

Ottisyvyys
10-15 m

Majoitus,
luiska ja
uistelukisat...

lentosatamasta. Lentosataman
luiska sijaitsee Alajärven puolella
kylältä hieman etelään.

Erityisesti Norjan puolen
jylhät huiput luovat
alppimaista tunnelmaa.
(Kuva Markku Paananen)

Tosirautu-uistelu
kesällä
Kauden 2006 positiivisten uistelukokemusten
innoittamana
paikalliset aktiivit pyysivät rovaniemeläisiä uistelijoita avuksi
uistelukilpailun järjestämiseksi.
Hyvät saaliit ja kokemukset innoittivat jatkamaan ideointia ja yhteistyön tuloksena syntyi ensimmäistä kertaa vuonna 2007 kesäheinäkuun vaihteessa järjestettävä Tosirautu-uistelukilpailu.
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H

einäkuun lopussa
ja elokuussa parhaat saaliit saadaan takiloista ja
syvääjistä. Sopiva
ottisyvyys löytyy usein 10-15
metrin väliltä.
Takilaan kannattaa virittää
välilaukaisimilla useampia
uistimia, jotta pyyntiteho
saadaan parhaaksi mahdolliseksi.

Kylältä
löytyy palveluja
Kilpisjärvi on vanhastaan
suosittu Käsivarren matkailukohde, joka on kehittynyt
viime vuosina valtavaa
vauhtia. Suomalaisten lisäksi kylän raitilla näkyy paljon
norjalaisia, jotka ovat innostuneet alueen palveluista ja
rakentaneet omiakin mökkejä alueelle.
Nykyisin kylältä löytyvät
kaikki tarvittavat palvelut.
Majoituskapasiteetti
on
noussut ja tarjolla on useita
vaihtoehtoja hotellista mökkeihin ja asuntovaunupaikkoihin.
Myös ruokailupaikkoihin
on tullut uutta tarjontaa. Lois-

tavien retkeilymahdollisuuksien
ansiosta tekemistäkin riittää koko
perheelle. Aikaa voi viettää patikoiden Saanalle ja halutessaan
voi hurauttaa autolla Norjan puolelle. Jäämerelle on matkaa vain
50 kilometriä.

Uusi
satama ja luiska

Tällaisia nieriäsaaliita ei varmasti ole saatu mistään muualta Suomesta miesmuistiin. (Kuva Kaisa Sirén)

Oranssin ja punaisen sävyt
helmiäispohjalla ovat antaneet
myös saalista. Kuvassa Tiuran
lusikoita. (Kuva Markku Paananen)

Kilpisjärvellä uistelua on aiemmin rajoittanut sopivien laskuluiskien puute. Viime kesänä järvelle
valmistui uusi venesatama Kilpisjärven kylän läheisyyteen. Uudessa satamassa on veneluiska
myös kauempaa saapuville uistelijoille. Toinen hieman vaatimattomampi luiska löytyy Polar-Lennon

Uistelukilpailu alkaa lauantaina
30. kesäkuuta ja päättyy perjantaina 6. heinäkuuta. Kisaan voi ottaa osaa yhtenä tai useampana
päivänä. Päivittäin kilpailuaika on
12 tuntia, jonka sisällä venekunta
saa uistella kuusi tuntia itse valitsemallaan ajalla. Venekunnan
lähtö- ja saapumisajat merkitään
kilpailukorttiin lähtöpaikoilla. Järjestäjät haluavat että tapahtuman
ilmapiiri säilyy leppoisena ja tuollainen treffihenkinen aikataulu lieneekin hyvä ratkaisu. Koko viikon
osallistumismaksu on edullisempi
kuin yhden päivän maksu. Joka
päivä on oma kilpailunsa, jossa
palkitaan venekunnat suurimman nieriän perusteella. Koko tapahtuman aikana suurimman
nieriän pyytänyt palkitaan parhaalla palkinnolla. Suomessa ei
voida korkeammalla uistelukilpailuja järjestää ja tapahtuma onkin
jo ennakkoon ”Suomen korkeatasoisin”.
Lisätietoja Kilpisjärvellä uistelusta ja kisasta voi kysellä Markku Paanaselta puhelimitse 0400
396 391.

