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Kalastusperinteille haetaan
kansallista tunnustusta
Suomessa on käynnistynyt haku elävän perinnön kansalliseen luetteloon. Luetteloon
voivat hakeutua sellaiset perinnekohteet, joista löytyvät kuvaukset Museoviraston
wikiluettelosta. Kansallinen luettelointi perustuu Unescon yleissopimukseen
aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta, joka tuli Suomessa voimaan keväällä
2013. Tornionjoen koskikalastuskulttuurit ovat hakeutumassa kansallisiin luetteloihin
Suomessa ja Ruotsissa.
Wikiluettelosta löytyvät tällä hetkellä kuvaukset lippokalastuskulttuuriin kuuluvista
teemoista. http://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi
Kuvauksissa on muun muassa tietoa kunkin perinteen harjoittajista nykyään,
historiasta ja välittymisestä uusille sukupolville. Esimerkiksi siian jakaminen on
hieno esimerkki elävästä ja aineettomasta perinnekohteesta.
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stä perinnekohteesta
Siian jako on yksi esimerkki elävä

2

Mätiä pumpattiin ahkerasti, vaikka tulos jäikin pettymykseksi.

Siian mätiä ei
löydetty Kukkolassa
Huhtikuun ensimmäisellä viikolla ruotsalais-suomalainen
tutkimustiimi porasi 34 kohtaan Tornionjoen jäähän testauspisteet Ruotsin puolelle Kukkolankosken yläpuolella. Jokaiseen
testipaikkaan porattiin kolme reikää kolmen metrin levyiseen
kehään, joista pumpattiin pohjamateriaalia, ja saalis aseteltiin
vesiputkeen ennen kuin jaettiin lasiastioihin myöhempää
tarkastusta varten. Kuitenkin nostojen aikana havaittiin, ettei
koenäytteistä löytynyt yhtään mätiä. Kaksi nahkiaista, yksi pieni sinisimpukka ja monenmoisia pohja-eliöitä, mutta ei yhtään siian
mätiä.
Tulos oli pettymys ryhmälle, sillä mädin pumppaus on tuottanut hyviä tuloksia monissa muissa paikoissa, joissa tutkimusta
oli suoritettu. Lisäksi testialue oli varsin lupaava, koska sieltä oli
saatu lähettimillä merkatuista siioista radiosignaaleja kutuaikaan lokakuussa. Lisäksi alueen pohjan koostumus oli hyvin
otollinen. Pohja on lähinnä kivipohjaa ja mutaa, joka on aikaisempien tutkimusten mukaan havaittu hyväksi.

pohjaan. Tuohon aikaan mätiä pitäisi löytyä enemmän kuin loppukeväästä, kun luonnon kiertokulku on vienyt mukanaan suuren
osan. Tulevan kesän jälkeen meillä on myös enemmän informaatiota potentiaalisista tutkimuskohteista, tietoa keräämme radiosignaaleilla seuratuista siioista.

Mädin etsimistä pumppauksella jatketaan myöhemmin tänä
syksynä, kun kutuaika on ohi ja mädit ovat juuri jääneet joen
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Kesäsiika
keskittyy ruokakulttuuriin
Luulajan ulkopuolella pidettiin huhtikuun alussa seminaari ”Ruokakäsityön raaka-aineet”. Kesäsiian työntekijät kävivät hakemassa tietoa ja
inspiraatiota omaan hankkeeseemme
Tornionjoen siikaruokaperinteen
kehittämiseksi.
Ruotsalainen kansallinen ruokakäsityön kehittämiskeskus Eldrimner oli järjestänyt Kallaxin kylässä tilaisuuden, johon kokoontui ruokakäsityöläisten
lisäksi tuottajia sekä muita asiasta kiinnostuneita.
Yhtenä seminaarin tavoitteista oli parhaan laadun
tavoittaminen saattamalla yhteen ruokakäsityöläiset ja raaka-aineiden tuottajat.

Luonnonmukaisuus ruokakäsityön päätunnusmerkki
Ruokakäsityöhön kuuluu useita puolia, elintarvikkeiden käsittely voidaan jakaa teolliseen käsittelyyn
ja käsityönä tehtävään ruuan jalostukseen. Ruokakäsityön tunnusmerkit ovat pienimuotoisuus, jalostus Luonnonmukaisuus ja perinteet näkyivät Ruoka-käsityön raaka-aineet seminaarissa
ilman kemikaaleja, erityinen raaka-aine joka on
sopeutettu juuri oikeaan lopputuotteeseen, lähiviljelty
ja lähituotettu, luonnollisesti prosessoitu jalostus ja
luonnolliset maut ja usein myös suoraan tuottajalta tai jalostajalta Säädöksiin kaivattaisiin
tapahtuva myynti.
kalastajien näkemyksiä
Päivän aikana keskusteltiin mm. –Mitä laatu on? Erilaisia
laatukriteerejä nostettiin esille pienryhmissä. Laatu käsittää
monia erilaisia asioita. Maatilameijerit, jotka valmistavat juustoa
pastöroimattomasta (käsittelemättömästä) maidosta ovat täysin
riippuvaisia maidon korkeatasoisesta hygienian laadusta. Mutta
maidon laatua voidaan myös määritellä suurella hyytymistä edistävien valkuaisaineiden määrällä, jota löytyy maatiaislehmien
kuten esim. ruotsalaisten tunturilehmien maidosta.

Kalanjalostaja haluaa käyttää terveitä kaloja puhtaista vesistä.
Jotta jalostamisen tulos olisi paras mahdollinen vaaditaan syvää
tietämystä kalan käsittelystä. Keskusteluissa kalan saatavuudesta
ja kalan jalostuksesta nousivat esiin monenlaiset ongelmat.
Ammattikalastajien määrä, ainakin täällä pohjoisessa, on vähentynyt ja myös perinnekalastus on vaarassa kuolla. Sääntöjä ja rajoituksia laadittaessa ei kuunnella kalastajien näkemyksiä kalastukseen liittyvissä toimissa. Villikalan saatavuus on vähäistä ja
sesonkiluontoista. Erityisesti Ruotsin valtio on pelotellut kuluttajia villikalan dioksiinipitoisuuksilla, joka on lisännyt viljellyn
kalan käyttöä, vaikka sen ravintoarvot eteenkin omega kolmosen
osalta ovat viime vuosina osoittautuneet vähäisiksi. Me syömme

Lihanjalostaja toivoo löytävänsä vapaasti laiduntavien lehmien
lihaa maukkaan makkaran valmistukseen, johon vasta teurastettu mahdollisimman tuore liha sopii parhaiten.
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siis huonompaa kalaa emmekä syö myöskään ns.
roskakalaa, josta jalostuksen avulla voisi saada hyvin
terveellistä ravintoa.
Eldrimner on laatinut kriteerit ruokakäsityön sertifiointiin MC-merkintään. Merkintä takaa tuotteiden
laadun sekä makujen korkean tason. Eldrimnerin
verkostossa toimii nykyisin noin 2000 ruokakäsityöläistä. Organisaatio toimii erilaisten esteiden poistamisen hyväksi mm. pastöroimattoman maidon
myynnissä. Eldrimner kouluttaa ruokakäsityöläisiä
ja järjestää ruoka-alan kilpailuja. Saimme päivän aikana kuulla paikallistuottajien ja ruokakäsityöläisien
tarinoita. Muun muassa Roger Niemi, Tornedalens
renprodukter yrityksestä sekä poroja hoitava poronomistaja Martin Hjärtström Sattajärvestä kertoivat
ainutlaatuisesta yhteistyöstään porotuotteiden jalostuksessa. Poronhoito ei ainoastaan ole elinkeino
vaan on otettava huomioon sen kulttuuriperinne ja
elämäntapa.

Ruoka-käsityön raaka-aineet -seminaari toi yhteen raaka-aineiden tuottajat sekä ruoka-käsityön tekijät yhteen. Päivä piti sisällään paljon mielenkiintoista sisältöä.

Siikahanke haluaa nostaa siian ruokaperinteen ja
inspiroida uuteen ajatteluun. Tulevana kesänä ja syksynä haluamme eri tavoin tarjota yhteistyötä paikallisille yrittäjille ja muille
osapuolille, jotta voimme yhdessä kehittää Tornionlaaksolaista ruokakulttuuria.

Siikaa ja kasviksia
folionyytissä

1.

4 annosta

4.
5.

2 - 3 (n. 600 g)
1 tl		
2 		
pala (300 g)
1 rasia (100 g)
1 - 2		
1 prk
(2,5 dl)
1 ruukku

siikafileetä
suolaa
kesäsipulia
kesäkurpitsaa
sokeriherneitä
punaista chiliä
Ruokakermaa (Kolme juustoa)
tuoretta basilikaa tai korianteria

2.
3.

6.
7.
8.
9.

Poista halutessasi fileistä kylkiruodot ruotopihdeillä
nyppimällä.
Paloittele siikafileet annospaloiksi (100 - 150 g).
Ripottele niiden päälle suola.
Leikkaa leivinpaperista ja alumiinifoliosta 4 neliön-muotoista
palaa. Aseta leivinpaperipalat alumiinifolioiden päälle.
Jaa kalapalat paperien päälle.
Hienonna sipuli. Kuutioi kesäkurpitsa pieniksi kuutioksi
ja leikkaa sokeriherneet kolmeen osaan. Viipaloi chili.
Lisää kasvikset ja chili kalapalojen päälle. Nosta folion reunoja ylöspäin ja kaada ruokakerma nyytteihin. Sulje nyytit.
Paista grillissä, avotulella tai hiilloksessa, kunnes kypsiä.
Voit myös valmistaa nyytit uunissa 225 asteessa n. 30 min
tai kunnes kypsiä.
Avaa nyytit ja ripota hienonnettu korianteri annosten
päälle.

Vinkkaa meil
le
siikaresepti , jos sinulla on hyvä
ja haluat jak
aa sen
muillekin!

(Lähetä s-po

stia Jarnolle:
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jarno.niskala

@tornio.fi.)

SIIKAGALA
KOHTAAMISPAIKKANA
Tornionlaakson Kesäsiian ensimmäinen vuosi oli vilkas, ja jokivarren väki
oli aktiivisesti mukana siikaan liittyvän perinnetiedonkeräämisessä ja levittämisessä sekä tutkimukseen liittyvissä merkinnöissä. Viime kuun lopussa
järjestetty SiikaGala esitteli yhteistyön antia ja saavutettuja tuloksia.
Tornedalens folkhögskolanille (Övertorneå) kokoontui yli 200 siiasta kiinnostunutta osallistujaa. Tapahtuma toimi erinomaisena kohtaamispaikkana
sukupolvien välillä, sillä mukana oli niin Tornionjokilaakson perinnekalastajia kuin myös alakoulun oppilaita useasta koulusta. Ohjelmassa oli muun
muassa tähän mennessä valmistuneiden videoiden ensiesityksiä, kurkistus
virtuaalisen opastuksen saloihin, tutkimustuloksia ja koululaisten tuotoksia.
Myös siikanäyttely oli paikan päällä.
Päivän päätähtinä toimivat alakoulun oppilaat yhteensä viidestä koulusta
rajan molemmin puolin. Kesäsiika on aktiivisesti jalkautunut myös koulunpenkille, ja nyt oppilaat pääsivät esittelemään töidensä tuloksia SiikaGalan
osallistujille.
Hietaniemen koulun oppilaat olivat valmistelleet siika-aiheisen teatteriesityksen. Karungin koulun oppilaat esittivät yleisölle itse kirjoittamiaan siikarunoja, ja Nikkalan koulun oppilaat puolestaan olivat valmistelleet sadun
siiasta. Ylitornion koulun oppilaat esittelivät tekemiään animaatiovideoita, jotka liittyivät siikaan. Seskarön koulun oppilaat olivat
toteuttaneet SiikaGalaa varten seinätaulun jokivarresta.
Ohjelmaa rytmittivät inspiraatiovideot, jotka liittyivät lippoamiseen Tornionjoella, lipon tekoon ja krenkun rakentamiseen. Ensimmäistä kertaa julkisesti esitetyillä videoilla tuotiin perinnekulttuuria näkyväksi lippoajien tarinoimana. Videoiden toteutuksessa on
ollut vahvasti mukana Lapin AMKin opiskelijat, jotka pääsivät viime kesänä seuraamaan ja dokumentoimaan kalastajien arkea jokivarressa.
Tapahtuma päättyi iloiseen seurustelu- ja herkutteluhetkeen, kun tarjolla oli seittemän sortin siikamakupaloja. Samalla osallistujilla
oli mahdollisuus harjoitella esimerkiksi QR-koodin käyttöä, jota oli opastamassa Lapin AMKin tietojenkäsittelyn opiskelijaryhmä.
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Tutustu kesäsiikaan!
Tornionlaakson kesäsiialle luotu oma Facebook-sivu sekä kotisivut, ja löytääpä meidät
jo Instagramistakin! Kotisivut on toteutettu sekä ruotsin että suomen kielellä, ja sisältöä
tullaan päivittämään aktiivisesti koko hankkeen ajan. Pohjana on siian tarina, jonka
ympärille koko hankkeen kaikki toiminnot vahvasti sitoutuvat.
Tervetuloa tutustumaan!
www.sommarsik.wordpress.com || www.kesasiika.wordpress.com
www.facebook.com/kesasiika
www.instagram.com/sommarsik

OTA YHTEYTTÄ
EILA SEPPÄNEN

Luonto ja ympäristö

+358 (0) 40 502 2413 eila.seppanen@lapinamk.fi

ERKKI JOKIKOKKO

Kulttuuri ja kulttuuriperintö

+358 (0) 29 532 7811 | erkki.jokikokko@luke.fi

JARNO NISKALA

ROLF LAHTI

+358 (0) 40 646 3325 | jarno.niskala@tornio.fi

+46 (0) 70 640 9847 | rolf.lahti@tornedalen.se

PIA SUONVIERI

THOMAS HASSELBORG

+46 (0) 73 077 6002 | pia.suonvieri@haparanda.se

thomas.hasselborg@lansstyrelsen.se
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