
Arvoisa Juhlaväki,   Hyvät Ystävät! 

Lyhyt muistelus ensin:  olimme joskus parikymmentä vuotta sitten ystäväni Paavon 

kanssa verkonlaskussa näin syysiltana,  kuinka ollakaan pimeys ja hernerokkasumu 

yllättivät ennen järveltä poispääsyä.  Paavo istui sumun keskellä veneen kokassa,  ja 

minä puristin moottorin kaasukahvaa.  Pitkään olimme ajaneet kunnes viimein Paavo 

hätääntyi kysymään että  ”mitä kohti sie ajat”…   Vastasin nauru suussa että ”Sinua 

kohti”…      Niin,  ehkä on Ari Teilläkin ollut vähän vastaava tilanne joskus tämän 

hankkeen kanssa,  vähän kuin sumun keskellä,  mutta suunta on kuitenkin ollut oikea! 

 

VESISTÖILLÄ  on ollut muoniolaisten asutushistoriassa aina keskeinen merkitys.  

Kulku- ja kuljetusväylinä,  viljavina ranta-alueina ja maailman kauneimpina 

asuinpaikkoina.  Nämä väylät ovat yhdistäneet muoniolaiset maailmanhistoriaan 

moninaisin tavoin. 

Veden vilja on merkinnyt kaikkina aikoina elämän säilymistä ja jatkumista näillä 

äärialueilla;  silloinkin kun sodan myllerrysten keskellä vähäväkinen kansa on 

jatkanut kylissä asutushistoriaa ja rakentanut tulevien sukupolvien elää ja olla. 

1700-luvulta lähtien,  jatkuen kestikievariverkostoina,  tunturihiihtokouluina,  

leirikouluina, kaikentyyppisinä safaripalveluina ja kalastusohjelmapalveluina  

paikkakunnalla on palveltu työ- tai ajanvieton tarkoituksessa matkailijoita,  ja 

eripuolille kuntaa sijoittuvat palvelupisteet kertovat nimenomaan SIITÄ ARVOS-

TUKSESTA  jota  palveluntuottajat kokevat tätä ainutlaatuista luontoympäristöä 

kohtaan. 

Muoniolaisia on aina kiinnostanut  myös kalavarojen mekaniikka,  tutkimustoiminta,  

jopa siinä määrin että  aikanaan  Tornion-Muonionjokivarressa kymmeniä vuosia 

vellonut kissanhännänveto  kalanviljelylaitoksen paikasta sai ratkaisevan sysäyksen  

1950-luvun puolivälissä, kun kunta lahjoitti hankkimansa maa-alueen  perustettavan 

laitoksen käyttöön Särkijärven-Särkilompolon väliseltä kannakselta.   Siksi suru oli 

suuri kun tuli 2010- luvulla tieto laitoksen toiminnan lakkauttamisesta;  no nyt niissä 

tiloissa testataan ajoneuvotekniikkaa eli erittäin hyödyllisessä käytössä ovat edelleen. 

TÄMÄ  SUOMEN KALAKIRJASTO  on  monin ajatuksin mitattuna juuri oikealla 

paikalla täällä,  historiallisissa Jerisjärven maisemissa,  tuntureiden kupeella.   Siksi 

voimme olla onnellisia aikaansaannoksestanne,  joka jatkaa  luonnonvarojen käytön 

ja tutkimuksen perinteitä,  ja kansainvälisyyttä näihin liittyen.   



Kalanviljelystoiminta muuttui  TIEDOLLA KALASTAMISEKSI, ja  toivomme sille 

kestävyyttä  vuosisatoja eteenpäin. 

************* 

Ari,  ja  kaikki  Te  jotka olette hankkeen  jaksaneet pusertaa läpi:   Olkoot  Tuulet 

Suotuisat,  ja riittäkööt   Sapakkaa   ja  täkäläisin sanottuna   ”silliä”   

ruokapöydissänne  hamaan maailman tappiin saakka!  Lämpimät Onnittelut Teille! 

 

Jerisjärvellä     25.8.2018               Heikki Kauppinen,   Muonion kunta 


