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Perinnekalastus tärkeä osa
aineetonta kulttuuriperintöä
Kesäsiika osallistui marraskuun alussa Museoviraston järjestämään Elossa – luonto ja
elävä perintö -seminaariin Helsingissä. Seminaarissa valotettiin Unescon aineettoman
kulttuuriperinnön tarkoitusta koskien luontoa ja ympäristöä.
Leena Marsio kertoi Museoviraston hankkeesta, jossa elävää perintöä tallennetaan verkossa toimivaan Wikiluetteloon. Tavoitteena
on kerätä mahdollisimman paljon elävää kulttuuriperinnettä ja samalla kartuttaa Suomen Unescon aineettoman kulttuuriperinnön
listausta.
Helsingin yliopiston Kirsi Laurénin mukaan ihmisen luontosuhde muovautuu koko elämän pituisessa prosessissa. Tapahtumat
menneisyydestä, ihmiset, perinteet ja myytit jotka ovat sidoksissa tiettyihin paikkoihin, luovat tarinoita. Tarinat kertovat ihmisen ja
luonnon välisestä suhteesta.
YLE:n toimittaja ja Erätulilla ohjelmastakin tuttu Mikko Peltsi Peltola, kertoi omasta luontosuhteestaan kalastuksen näkökulmasta. Hän korosti muun muassa jokien ja kutupaikkojen huoltotyötä. Retkipaikkaa, suosittua suomalaista outdoor- ja luontomatkailublogia esitteli Antti Huttunen, joka kertoi blogissa olevan reilut 1500 retkeilykohdetta ja kävijöitä on päivittäin 4000-6000. Suomen
Metsämuseon Leena Paaskosken ja Reetta Karhunkorvan mukaan kaikki kulttuuriperintö on lopultakin aineetonta. Museoesineetkin on
tulkittava uudella tavalla. Ne olisi nähtävä ihmisen kokemuksen, tarinoiden ja erilaisten merkitysten kautta. Ihmisten arki on
merkittävä ja tärkeä osa yhteisöjen kulttuuriperintöä. Iltapäivän workshopissa työskenneltiin eri ryhmissä ja käsiteltiin, mitä luontoon liittyviä perinteitä ja hyviä käytäntöjä saataisiin mukaan perinnön wikiluetteloon, miten luontoon liittyviä perinteitä voitaisiin
vaalia ja miksi elävä perintö on tärkeää? Lisää tietoa seminaarista ja luennoista sekä työpajan annista löytyy alla olevista linkeistä.
Kesäsiikahankkeessa tuotettava sisältö on tarkoitus liittää Museoviraston ylläpitämään wikiluetteloon ja lopulta saada myös mukaan
Unescon kulttuuriperinnön listaan.
http://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/ajankohtaista/luonto-ja-elava-perinto
https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/
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Kalastajien ja kyläläisten haastattelut
Tornionjokivarren kylissä on paljon tietoa perinnekalastuksesta.
Vanhimmat kalastajat yhä muistavat ja ovat olleet mukanakin vanhanajan kullepyynnissä sekä rantanuottapyynnissä. Heidän
tieto on erityisen arvokasta. Samoin vanhemmilta lippomiehiltä saadaan osin katoavaa tietoa entisajan lippouksesta. Välineissä ja
kalastustavoissakin on tapahtunut kehitystä vuosikymmenten ja vuosisatojen aikana. Kalastajia ja kylien ihmisiä haastatellaan, saatua
tietoa käytetään kirjallisten dokumenttien tekemiseen. Valmistuvat dokumentit kertovat nykyihmisille näistä jokivarren elämään kuuluneista kalastuskulttuureista. Dokumentteja tehdään useita ja ne tulevat olemaan nähtävänä verkossa. Kirjallisen tiedon lisäksi
valmistuu samoista aiheista myös jokivarressa kuvattuja lyhytfilmejä.
Kiitos, että olemme saaneet teiltä hienoja haastatteluita! Jokivartisten kuunteleminen on yksi hienoimmista asioista mitä näiden
vuosien aikana tapahtuu. Kaikkia emme luonnollisestikaan ole vielä ehtineet jututtaa. Toiveissa meillä on, että saisimme vielä jututtaa
mahdollisimman monia tietäjiä!
Pohjola, Arttu Tuovinen,
Kuvaajat Jarno Niskala, Panu
lehtikuvasta.
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Koululaiset tutustuivat
siikakulttuuriin
Alkusyksystä järjestettiin hankkeessa mukana
oleville kouluille opintomatka siian kulttuuriperintöön Kukkolaforsenille.
Lippomestari Tomas Erkki esitteli koskenrannassa lapsille lippousta ja
lippoa. Paistinkodassa opittiin siian perkausta ja vartaassa paistamista,
jonka jälkeen saatiin maistella ihanaa varrassiikaa. Mattias Spolander
kertoi samalla mukavia tarinoita kosken elämästä ja ihmisistä.
Kulttuurialueen myllyssä opeteltiin ohran jyvien jauhamista.
Museopedagogi Tuija Visuri Tornionlaakson maakuntamuseosta
kertoi entisajan myllyn toiminnasta ja myllärin arjesta. Myllyn
vieressä olevalla sahalla nähtiin miten vesivoimalla saadaan
koneet toimimaan ja miten pölleistä tehdään lautoja. Kalastusmuseon oppaana toiminut Tapio Salo kertoi lapsille koko
Tornionlaakson kalastuksesta ennen ja nyt sekä esitteli siihen
liittyviä pyyntivälineitä. Neljäsluokkalaiset lapset kertoivat myös
itse omista kalastuskokemuksistaan ja ottivat paljon kuvia
kännyköillään. Opintokäyntiin osallistuivat Hietaniemen,
Nikkalan, Seittenkarin, Grankullen, Kivirannan, Karungin ja
Ylitornion koululaiset.

Opettajat
koulunpenkillä
Tornionlaakson kesäsiika hankkeen tutkijat
Thomas Hasselborg ja Erkki Jokikokko luennoivat
opettajille siian biologiasta. Opettajien toivomuksesta tutkijat valottivat siian biologiaan liittyviä
perusasioista sekä kertoivat hankkeessa toteuttettavasta tutkimuksesta. Opettajien ja tutkijoiden
kanssa suunniteltiin myös koulujen opintokäyntejä ja muita toimia.
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Japanilainen siika
4:lle pääruokana tai 8:lle osana noutopöytää
Valmistusaika 20min + 2h - Vaikeusaste helppo
n. 4cm pala inkivääriä
0,5dl soijaa
0,5dl sakea tai valkoviiniä
0,5dl miriniä eli japanilaista riisiviinietikkaa
1rkl sokeria
n. 600g ruodottomia siika- tai kuhafileitä
sormisuolaa, valkopippuria myllystä
paistamiseen rypsiöljyä
tarjoiluun sitruunaa, kevätsipulia tai ruohosipulia, viipaloitua chiliä ja
korianteria
VALMISTUS
1. Kuori ja viipaloi inkivääri. Laita se pieneen kattilaan soijan,
saken, mirinin ja sokerin kanssa.
2. Kiehauta seos. Jäähdytä huoneenlämpöiseksi.
3. Kaada marinadi kalafileille. Peitä kelmulla ja anna maustua
viileässä vähintään 2 tuntia.
4. Taputtele kalat kuiviksi talouspaperilla.
5. Paista kalat ensin nahkapuoli alaspäin pannulla öljyssä muutama
minuutti. Käännä kala varovasti ja jatka paistamista noin 6 minuuttia
lisää. Kypsymisaika riippuu kalan paksuudesta.
6. Mausta pippurilla ja halutessasi suolalla. Pirskottele kaloille
sitruunamehua. Koristele kevät- tai ruohosipulilla, chileillä ja
tuoreella korianterilla. Tarjoa heti.
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jarno.niskala

@tornio.fi.)

Siikatutkimus
Radiolähetinmerkeillä varustettujen siikojen seurannassa on saatu vahvistus sille, että siiat kerääntyvät tietyille paikoille kutemaan.
Matkakosken alapuoli, Karungissa Mustasaaren pohjoispuoli, Toivolansaaren tienoo Kukkolankosken yläpuolella ja Palogårdenin
lähialue olivat tänä syksynä suosituimpia paikkoja.
Muutama siika oli palannut merelle. Merkittyjen siikojen seuranta ja lisämerkinnät jatkuvat ensi vuonna.
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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/ Natur och miljö

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

ERKKI JOKIKOKKO

Kulttuuri ja kulttuuriperintö/ Kultur och kulturarv

+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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