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”Ovien auettua minulla oli laskuja kolmen ja
puolen miljoonan verran ja rahaa velanmaksuun
ei ollut yhtään. Se oli hirveää.”
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Kyläkauppias Sampo Kaulanen muistelee liikekeskuksensa alkuaikoja Tunne&Mieli-lehdessä 1/2016.

Lokka
etsii uutta
pyytöverta
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Jussi Saarela

valmis•tajaAlkoholituotteiden
Sangen Oy ostaa OPR Oy

Polarmallaksen koko osakekannan. Samalla yrityksen
nimi muuttuu Tornion Panimo Oy:ksi.
Kaupan jälkeen OPR:n varasto, laitekanta sekä tytäryhtiöt siirtyvät Sangen Oy:lle ja
Tornioon. Polarmallaksella on
voimassa olevat luvat alkoholituotteiden valmistukseen ja
myyntiin.
Tornion Panimo Oy aikoo
aloittaa oluenvalmistuksen
Lapin Kullan entisessä panimossa Torniossa. Kiinteistöön
on tulossa liikunta- ja elämyskeskus Lappari.
Polarmallas omistaa muun
muassa pienpanimolaitteiston, jonka avulla on mahdollista valmistaa 300�000–450�000
litraa olutta.
–�Yrityskaupan myötä pystymme toteuttamaan ensimmäisen tuotantovaiheen arvioidun aikataulun mukaisesti,
Sangen Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Ahokas

● Luonnonkala käy kaupaksi, mutta

uusista kalastajista on kova puute
kaikkialla Lapissa.
● Lokan konkarit olisivat valmiita
ottamaan uusia yrittäjiä oppiinsa.
Liisa Kuittinen

Lokkalainen kalastaja Erkki
•Pyhäjärvi
vetää kolmimetristä

rysää ylös jään alta. Esiin paljastuu pian komea madesaalis.
–�Isoja ovat, kuuluu tuomio.
Risto Pyhäjärvi arvioi saaliin
suuruudeksi 70–80 kiloa. Sille hän
antaa arvosanaksi ”ihan hyvän”.
–�Eihän kalastaja ole koskaan
täysin tyytyväinen, mutta kyllä
tällä nälkää siirtää, hän toteaa.
Madekausi on kuumimmillaan,
ja Lokan altaassa matikoita piisaa.
–�Täältä voisi saada madetta valtavat määrät, jos vain olisi useampi rysä. Meillä ei ole kuin muutama, Risto Pyhäjärvi sanoo.
Siinäpä se. Ammattipyytäjiä
mahtuisi Lokalle enemmänkin,
mutta mistä saada heitä tänne
lisää?
AMMATTIKALASTUSTA vaivaa Lo-

kalla ongelma, joka on tuttu alalle
koko maassa niin sisävesillä kuin
rannikolla: kalastajat ikääntyvät,
eikä näköpiirissä ole uusia, nuoria yrittäjiä.
–�Inarissa remmiin on tullut jotakin uusia kalastajia, mutta yleinen trendi on, että nuorisoa tämä
ammatti ei kiinnosta, kertoo hankekoordinaattori Markku Ahonen Lapin kalatalouden toimintaryhmästä.
–�Tilanne on hämmästyttävä,
sillä luonnonkalalla on tosi hyvä
kysyntä ja hinnat ovat sitä kautta kohdillaan.
Kalastusbiologi Jari Leskinen
Lapin ely-keskuksesta on havainnut saman trendin. Ely-keskuk-

sen tilastojen mukaan Lapin sisävesillä on kaikkiaan 97 rekisteröitynyttä ammattikalastajaa ja
heidän keski-ikänsä on 56 vuotta.
Tekoaltailla keski-ikä on peräti 59,
Inarilla ”vain” 54 vuotta.
Huoli alalla on kova: miten
kaupallisen kalastuksen käy, jos
ikääntyvien kalastajien rinnalle
ei saada pian uusia?
Kalatalouteen keskittyneen Lokan luonnonvaraosuuskunnan
toiminta uhkaa päättyä. Lokan
kalastajat arvioivat, että niin voi
käydä 5–10 vuoden päästä.
–�Meillä näkyy, että kalastajien
askel alkaa painaa. Se vaikuttaa
kannattavuuteen, sillä kalamäärät pienenevät, Risto Pyhäjärvi
sanoo.
Tämän vuoksi Sodankylän kunta on ryhtynyt valmistelemaan
rekrytointihanketta, jossa tarkoitus olisi etsiä kunnan tekojärville,
Lokkaan ja Porttipahtaan, uusia
kalastajia. Markku Ahonen kehuu
hankeideaa.
–�Lapissa on esimerkkikuntia,
joissa on ymmärretty, että kaupallinen kalastus on maaseutuyrittäjyyttä parhaimmillaan, hän
sanoo.
Sodankylän lisäksi Ahonen nimeää tällaisiksi kunniksi Pellon
ja Kemijärven.
LOKAN kalastajat toivottaisivat

uudet yrittäjät järvelleen mieluusti tervetulleiksi.
–�Täällä olisi helppo aloittaa,
sillä me opastaisimme ja kouluttaisimme heidät, Risto Pyhäjärvi lupaa.
–�Pyytöverta pitää olla, hän

Polarmallaksen laitteet
Tornion Panimolle
sanoo.
Fermentointikapasiteettia
on 4�000 litraa ja varastotankkeja on 18�000 litraa, joka vastaa noin kuukauden varastointikapasiteettia.
Panimolaitteiston lisäksi kauppaan sisältyy tislauslaitteisto sekä jatkuvatoiminen aromitislauslaite. Lisäksi täyttökone ja pullotuslinja
mahdollistavat pullotuksen ja
etiketöinnin.
–�Olemme etsineet toiminnalle jatkajaa jo pitkään ja Sangen Oy sopii erinomaisesti tähän, OPR Oy Polarmallaksen
omistaja Heikki Saviharju
kertoo.
Saviharju on kertonut luopuvansa pikkuhiljaa omistamistaan liiketoiminnoista.
Yrityskauppa vastaa hyvin
Sangen Oy:n strategisiin tavoitteisiin eikä kauppa vaikuta OPR Oy Polarmallaksen nykyisiin asiakassuhteisiin. Polarmallas on myynyt tuotteita
Lapin matkailukohteisiin sekä
lähinnä ulkomaille.
Kauppahintaa osapuolet eivät julkista.
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MADESAALISTA esittelevä kalastaja Erkki Pyhäjärvi täyttää kesällä 62 vuotta. Hän aikoo jatkaa niin kauan kuin

määrittelee hyvän kalastajan ominaisuudeksi.
Risto Pyhäjärvi sanoo samaa,
mitä Markku Ahonenkin: markkinat vetävät hyvin sisävesikalaa.
Leivän saaminen elinkeinosta on
siis mahdollista.
Alaa vaivaa kuitenkin samanaikaisesti epävarmuus: kalamäärät vaihtelevat vuosittain, ja EU:n
tukipolitiikka muuttuu kaiken aikaa. Kalastajiksi aikovilta vaaditaankin epävarmuuden sietokykyä.
–�Tukipolitiikan pitäisi olla sellaista, että se antaisi uudelle kalastajalle uskoa. Ammattikalastusta pitäisi tukea sisävesillä niin,
ettei joka vuosi olisi epävarmaa,
onko tukia mahdollista saada, Risto Pyhäjärvi sanoo.

terveyttä riittää. – Mitä enempi saa kalaa, sitä innostuneempi on tekemään hommia, hän sanoo.
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Uusia kalastajia
• Sodankylän kunta on ryhtynyt

valmistelemaan uusien kalastajien
rekrytointihanketta.
Sen tarkoitus on etsiä tekojärville uusia yrittäjiä ja helpottaa kaupalliseksi kalastajaksi ryhtymistä.
Nyt menossa on neljä kuukautta kestävä esiselvitysvaihe, jossa
tutkitaan mahdollisuuksia toteuttaa hanke.
Myös tekojärvien kalastajat ovat
sitoutuneet hankkeeseen. Jos se
toteutuu, he ovat valmiita opettamaan uusia yrittäjiä kalastamaan
tekojärven olosuhteissa, kalankäsittelyssä ja markkinoinnissa.

•
•
•

LOKAN altaan nuorin ammattikalastaja, 24-vuotias Aki Pyhäjärvi on tyy-

tyväinen uravalintaansa. Tosin omanlaista luonnetta elämä kalastajana
vaatii. –Tämä kannattaa, jos vain on valmis tekemään töitä, hän toteaa.

Sesonki päättyy, kun
matikkaa saisi parhaiten
Liisa Kuittinen
Lokkalaiset kalastajat sanovat
vasta harjoittelevansa mateen
pyyntiä. Matikkaa ei nimittäin
juuri pyydetty Lokalla 15 vuoteen,
mutta nyt kalastajat ovat innostuneet siitä, sillä sen menekki on
tammi–helmikuussa hyvä.
–�Sille tuntuisi olevan markkinaa, Risto Pyhäjärvi sanoo.
Made on vahvasti sesonkituote,
jonka myynti hiipuu helmikuun
loppupuolella, kun etelässä alkavat hiihtolomat.

–�Made kutee helmikuun lopulla. Sesonki alkaa mennä ohi juuri,
kun sitä saisi parhaiten. Jostain
syystä kaikki haluavat syödä madekeittoa vain tammi–helmikuussa, Risto Pyhäjärvi ihmettelee.
Kalastajat haluaisivat saada pidennettyä mateen myyntikautta.
–�Viime keväänä teimme jonkin verran madeﬁlettä, Pyhäjärvi kertoo.
–�Tarkoitus olisi myös lähteä
jossain vaiheessa tekemään mateesta massaa. Jos saisimme sillä
tavalla pidennettyä kautta.

SUMU esti ATR-koneen laskeutumisen Kemi-Tornion kentälle

sunnuntaina iltapäivällä.

Sumu esti koneen
laskeutumisen
Kemi-Tornion
kentälle
KEMI. Lentoyhtiö Norran
•operoima
lento Helsingistä

Kemiin ei onnistunut laskeutumaan kentälle sunnuntai-iltapäivänä useista yrityksistä
huolimatta.
–�Kentällä oli sen verran sumua, että näkyvyyttä ei ollut
tarpeeksi. Sen dramaattisem-

paa siinä ei ollut, lentoaseman
operatiivinen päällikkö Joni
Nojonen kertoo.
Kyseessä oli 68-paikkainen
ATR-kone.
Osa matkustajista jatkoi
matkaansa Oulusta lentokoneella, osa majoitettiin hotelliin aamulla lähtevää korvaavaa lentoa varten ja osa kuljetettiin bussilla Kemiin.
Nojonen arvelee, että vastaavaa tuskin on luvassa maanantaina.
–�Nämä ovat yksittäistapauksia, joita sattuu 2-3 kertaa
vuodessa.

