Hannu Kumpula
KESÄLEIRI 2008 OUNASJOEN NEITIKOSKELLA
Seuran perinteinen kesäleiri pidettiin 8. – 10.8.2008 Ounasjoella. Leirille
osallistui seitsemän seuramme jäsentä: Ulla-Maija (Hakkarainen), Alpo ja
Mikko (Hyvönen), Timo (Salminen), Marko (Ylinenpää) sekä Seija ja Hannu
(Kumpula).
Leirin keskuspaikkana toimi Neitikoski, joka sijaitsee n. 110 km
Rovaniemeltä Kittilään päin vähän ennen Alakylää. Neitikosken törmällä
oleva laavu ulkokäymälöineen ja laajoine tasaisine maa-alueineen
tarjosivat hyvät puitteet leiriytymiselle. Mukavuutta lisäsi se, että perille
laavulle pääsi autolla, jolloin tavarat ja tarvikkeet saatiin kantamatta
perille.
Neitikoskelta alavirran suuntaan alkaa pitkä koskijakso, joten kalastustilaa
ja kalastuspaikkoja riitti mistä valita. Kalastimme pääasiassa Neitikoskea
ja heti sitä seuraavaa Pahtakoskea. Ulla-Maija ja Timo piipahtivat kalassa
myös Helpin kylän kohdalla olevalla Mouluskoskella. Lisäksi Timo käväisi
myös Lohinivan kylän kohdalla olevalla Mettiskoskella.
Kalastamamme kosket ovat kalastuksellisesti mukavannäköisiä ja
uudemman käyntikerran arvoisia paikkoja. Lukuisat vapaana virtaavan
Ounasjoen kosket tarjoavat varteenotettavan vaihtoehdon
”lähikalastuskohteeksi” tutuille Ylä-Kemijoen koskille. Ounasjoen
kulloinenkin vedenkorkeus on kutakuinkin hyvin tiedossa, kun taas
Kemijoen vedenkorkeus Vanttauskosken alapuolisilla koskilla on
arpapeliä. Viime kesinä ja varsinkin tänä kesänä vesi on ollut Kemijoessa
kalastuksen kannalta ai-van liian korkealla. Ounasjoki nousee lähijoista
perhokalastuskohteena arvoon arvaamattomaan mikäli uhkakuvat
Sierilän voimalaitoksen rakentamisesta toteutuvat.
Neitikoskelta ja Pahtakoskelta saalistimme useita 30 – 35 cm:n harreja,
joista osan päästimme takaisin kasvamaan. Suuremmat harrit ja mitalliset
taimenet eivät haksahtaneet perhoihimme. Tapaamiemme paikallisten

kalastajien sekä mökkiläisten mukaan joessa on kyllä isompaakin kalaa.
Isompi kala ei kiinnostunut leiriviikonloppuna heidänkään vieheistä.
Lämmin, aurinkoinen ja vuoroin puolipilvinen sää ei ollut paras
mahdollinen kalastuksen kannalta. Sään puolesta oli kuitenkin mukava
olla leiritulilla sekä ulkomajoituksessa. Ounasjoen vedenkorkeus oli
hieman keskiarvoa korkeammalla. Vedenkorkeus laski hieman leirimme
aikana. Lievä tulva ei kuitenkaan haitannut kalastustamme.
Molempina iltoina savustimme ja loimutimme osan ylösottamistamme
kaloista iltapalaksi osan päätyessä tuliaisiksi anopille ja osan palkkioksi
naapurille kukkien kastelusta.
Leirin yhteydessä perinteisesti käydyssä seuranmestaruuskilpailussa UllaMaija näytti muulle porukalle kaapin paikan vieden mestaruuspokaalin
sekä suurimman kalan pokaalin vuodeksi säilöönsä. Voiton salaisuutena
olivat huippuvireessä olevien kalastustaitojen ohella kunniajäsenemme
Laurin ”askartelemat” ottiperhot.

