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Muonio, kala
Muoniossa on yli sata kirkasvetistä ja
kalaisaa järveä ja jokien kruununa Väylä.
Tule kokeilemaan kalaonneasi
ja kalastamaan elämyksiä

KOUTA KUVA / PAULI HÄNNINEN

tuntureitten ja villilohien Muoniossa.

2 M
| M
UO
UN
O INOI O– –K A
K LAAL SATSATJAAJ N
A NP APR
AA
RTAITI S
I IIS I

MUONION kalavedet ovat olleet suosittuja

kautta aikojen. 1500-luvulta lähtien ovat
kalastajat sauvoneet jokea pyyntipaikoilleen.
Kalastamisen eri muodot kuuluvat erottamattomana osana myös nykyajan muoniolaiseen elämänmenoon. Alueen yli sata
eri kokoista järveä, tunturikerojen, metsien
ja jänkäsuikaleiden välissä luikertelevat
tammukkapurot sekä – suurin ja mahtavin –
Väylä eli Muonionjoki takaavat ”kalahulluille”
ja muutoinkin vesillä viihtyville ympärivuotisen tapahtumatarjonnan luontoelämysten
parissa.
Muonion alueella voi saaliikseen saada
meri- ja järvilohta, harria eli harjusta, taimenta, siikaa, muikkua, haukea, ahventa, madetta
ja särkeä. Kalastusalueita löytyy niin uistin- ja
perhokalastajille kuin lohensoutajillekin.
Muonion alue tarjoaa monenlaista nähtävää ja tekemistä kalastuksen lisäksi. Historiallisista nähtävyyksistä kiinnostuneen kalastajan varma tärppi on käynti Keimiöiemen
kalapirteillä Jerisjävellä. Alun perin muinaisten pirkkalaisten rakentamien ja käyttämien
kalapirttien paikalle rakennettujen nykyisten kalamajojen tiedetään olevan peräisin
1700-luvulta. Kala-apajilla on käyty laajalta
alueelta pyytämässä siikaa ja muikkua.
Kunnan alueen jokimaisemista Äijäkoski
on yksi Muonionjoen kovimmista ja komeimmista koskista. Näköalapaikka on rakennettu
jyrkälle rantatörmälle, josta on mahdollisuus
päivittäin seurata koskenlaskua tai käydä vain
istumassa laavulla ja ihailla kosken kuohuja
vaikkapa koko perheen voimin. Äijäkoski on
myös hyvä rantakalastuskohde.
Muonion tapahtumista, kesätekemisistä
ja esim. vuokrattavista veneistä tai muista
välineistä vesille ja maastoon parhaat vinkit
löytyy Muonion matkailuyhdistyksen sivuilta:

www.tunturi-lappi.fi

Kalastusluvat
YLEISKALASTUSOIKEUS on jokamiehen

oikeuksiin rinnastettava kalastusoikeus, joka
voi olla maksullinen tai maksuton. Onkiminen
ja pilkkiminen ovat maksuttomia yleiskalastusoikeuksia, samoin kuin kalastus meressä
yleisellä vesialueella ja Suomen kalastusvyöhykkeellä.
Muista aina kalastaessasi pitää mukana
nimelläsi varustettu kuitti lupamaksuista.

Kalastonhoitomaksu
39 €/VUOSI
12 €/VIIKKO
5 €/VUOROKAUSI

Maksun voit maksaa yleisimmissä
luvanmyyntipisteissä sekä Eräluvatpalvelun kautta.
www.eraluvat.fi
www.kalakortti.com
JOS olet 18–64-vuotias kalastaja, sinun

tulee maksaa kalastonhoitomaksu. Maksua
ei tarvitse suorittaa, jos kalastat pelkästään
pilkillä, ongella tai silakkalitkalla. Kalastonhoitomaksulla voit kalastaa yhdellä vavalla
lähes koko maassa. Kalastonhoitomaksu
(18–64-vuotiaat) oikeuttaa myös vapaa-ajan
kalastukseen Suomen talousvyöhykkeellä ja
valtion yleisellä vesialueella meressä.
Kalastonhoitomaksu ei oikeuta vapakalastukseen kaikilla vesillä. Maksun maksaneet
kalastajat eivät voi kalastaa rauhoitetuilla
vesialueilla, erillisen luvan vaativilla erityiskohteilla tai vaelluskalapitoisissa koski- ja
virtavesissä. Kalastuskieltoalueet löydät
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Kalastusrajoitus.fi -palvelusta. Myös
useamman vavan vetouisteluun tarvitaan
erillinen lupa.
Kalastonhoitomaksu on korvannut vuoden
2016 alusta alkaen vanhan kalastuksenhoitomaksun ja läänikohtaiset viehekalastusmaksut. Kun kalastaja maksaa uuden kalastonhoitomaksun, hän voi kalastaa yhdellä vavalla
kaikilla vesialueilla, joilla entisillä läänikohtaisilla maksuilla sai kalastaa.
Kalastonhoitomaksu on henkilökohtainen
ja se täytyy maksaa ennen kuin aloitat kalastuksen. Kalastaja on velvollinen hankkimaan
kuitin maksamisen yhteydessä ja näyttämään
sen vaadittaessa viranomaiselle tai muulle
kalastusta valvovalle henkilölle. Kuitti maksutapahtumasta, kalastuskortti tai tiliote kelpaavat todistukseksi suoritetusta maksusta.
Nuoret (alle 18-vuotiaat) ja ikäihmiset (yli
65-vuotiaat) saavat kalastaa yhdellä vavalla
ja vieheellä ilman kalastonhoitomaksua. Alle
18-vuotiaiden ja 65-vuotta täyttäneiden
tulee kuitenkin pyydettäessä todistaa ikänsä
kalastuksenvalvojalle.
Jos olet mukana ainoastaan apulaisena,
kuten verkonsoutajana, etkä käsittele pyyntivälineitä, sinun ei tarvitse suorittaa maksua.
Kalastonhoitomaksusta kertyvistä varoista
maksetaan korvaukset kalavesien omistajille,
tuetaan kalatalousalueiden sekä kalastusalan
järjestöjen toimintaa sekä katetaan valtiolle
maksun keräämisestä aiheutuneet kulut.

Metsähallituksen
perhekohtainen vapalupa
25 €/KALENTERIVUOSI
15 €/VIIKKO
10 €/VUOROKAUSI

Alle 18-vuotiaan henkilökohtainen
lupamaksu on 10 €/vuosi. Luvan
voi maksaa metsähallituksen
luontokeskuksissa. Helpoiten luvan osto
hoituu matkapuhelimella tai netissä.
www.eraluvat.fi
LÄNSI-LAPIN vapalupa korvaa neljän muun

alueellisen vapaluvan kanssa Metsähallituksen entisen koko maan vapaluvan. Länsi-Lapin vapauluvalla voit kalastaa perholla tai
vieheellä valtion vesialueilla Länsi-Lapissa.
Luvan piiriin kuuluu noin 32 400 hehtaaria
järvi- ja lampivesiä ja vajaat kaksi tuhatta
kilometriä joki- ja purovesiä. Vapalupa ei
kuitenkaan oikeuta kalastamaan yksityisvesillä, Metsähallituksen muissa vapakalastuskohteissa (entiset virkistyskalastuskohteet),
yhteislupa-alueilla, täyden kalastusoikeuden
vuokravesillä eikä erikoisvesillä.
Metsähallituksen vapaluvan etuna on,
että lupa on perhekohtainen ja sillä voit
vetouistella usealla vavalla (enintään 8
vapaa). Länsi-Lapin vapaluvalla pääset
kalastamaan myös valtion vesien
vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla,
joihin kalastonhoitomaksu ei anna pelkästään
kalastusoikeutta.
Lupa on sijoitus luontoon, sillä lupatuotot
käytetään kalavesien hoitoon.

HUOM! KAIKKI LUPAHINNAT
OVAT VUODELLE 2017.
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20 €/VRK
80 €/VIIKKO
160 €/KAUSI
YHDEN KUNNAN LUPA 60 €/KAUSI

Muoniossa yhteislupaa myyvät
• Harrinivan Lomakeskus
• Lohestajatorppa / Lohisouvi Oy
• Lomamaja Pekonen
• SEO Muonio
• Pyssykorvan Lomamajat
• Äijäkosken Lomakylä
Luvan voi ostaa myös verkosta:
www.yhteislupa.com
www.eraluvat.fi (kohde 2502)
www.kalakortti.com

MUONIONJOELLA on voimassa yhteislupa,

joka kattaa lohen ja taimenen osalta koko
Rajajokikomission alueen.
Yhteisluvan voi ostaa joko koko alueelle
tai yhden kunnan alueelle. Alennettuun
hintaan (50 %) luvan saavat 15–18-vuotiaat,
ja alle 15-vuotiaat eivät tarvitse yhteislupaa

lainkaan. Oppi- ja hoitolaitoksille on oma
alennettu vuorokausilupahinta (80 €/ryhmä).
Ajankohtaiset tiedot, luvanmyyntipisteet ja
kalastussäännöt kannattaa tarkistaa yhteisluvan kotisivulta www.yhteislupa.com
HUOMAA:

• Viehekortti ei riitä luvaksi Muonionjoella.
• Lohta saa kalastaa Suomen puoleisilla
Tornionjoen, Muonionjoen ja Könkämäenon vesialueilla (rajajoet), lupa on
voimassa Kilpisjärvelle asti. Muiden kalalajien kuin lohen pyytämistä on rajoitettu
usean kalastuskunnan alueella (ks.
www.yhteislupa.com).
• Lohen kalastus sallittu 1.6.–31.8.
• Meritaimenen pyynti on täysin rauhoitettu ja kaikki saadut taimenet on
laskettava takaisin veteen elävänä tai
kuolleena.
• Viikkorauhoitus lohen osalta:
su klo 19.00 – ma klo 19.00
• Kaikenlainen kalastus kielletty
Muonionjoella 15.9.–15.12.
• Pilkkiminen ja perinteinen onkiminen
ovat kaikille täysin maksuttomia yleis
kalastusoikeuksia.

KOUTA KUVA / PAULI HÄNNINEN

Tornion-MuonionjoenKönkämäenon
viehekalastuksen yhteislupa
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Tapahtumia
• Nuorten Jänkäkoirakisa 5.6.–15.8.
• Lohestuskausi Tornion–Muonionjoella
1.6.–31.8.
• Utkuhauki – uistelukisa Utkujärvellä 10.6.
• Jierishauki – Yksisilmäisen hauen metsästys
Jerisjärvellä 11.6.
• Harjujärven kalastuskausi 23.6.–27.8 –
avajaiset 23.6.
• Muonion Lohiviikko 24.–29.7.
• Jerisjärven Apaja 25.–27.8.

Palveluja
HARRINIVAN LOMAKESKUS

• Väline- ja venevuokraus, opastukset, luvat
Harrinivantie 35, +358 400 155 100
info@harriniva.fi www.harriniva.fi
KEIMIÖN KOUKKAUS / JARI ROSSI

• Kalastus-, eräruoka- ja tarinaohjelmat
(mm. Päivä jerisjärveläisenä, Yksisilmäisen
hauen jäljillä)
Keimiöniementie 227, +358 400 250 549
jari.rossi@keimionkoukkaus.inet.fi
keimionkoukkaus.nettisivu.org
LOHESTAJATORPPA

• Kalastusluvat ja -välineet, venevuokraus
Pakamukka, Kihlanki, +358 500 694 946
raimo.kutuniva@lohestajatorppa.net
lohestajatorppa.net

LOMAMAJA PEKONEN

• Vene- ja kanoottivuokraus, luvat, ohjelmat
(mm. Kokeile kalaonneasi mato-ongella)
Lahenrannantie 10, +358 40 550 8436,
info@lomamajapekonen.fi
www.lomamajapekonen.fi

SALMON FINLAND

• Kalastusmatkat (Suomi, Ruotsi, Norja)
+358 40 770 8174, toni@salmonfinland.com
www.salmonfinland.com
SÄRKIJÄRVEN MAJAT

• Väline- ja venevuokraus, ottipaikat
Särkijärventie 40, +358 400 905 863
sarkijarvenmajat@co.inet.fi
www.sarkijarvenmajat.fi
TORASSIEPPI

• Väline- ja venevuokraus, opastukset
Torassiepintie 212, +358 40 170 1925
info@torassieppi.fi
www.torassieppi.fi

Kalavesiä
KÖNKÄSENJÄRVI

Kirkasvetinen Könkäsenjärvi sijaitsee Ylimuoniossa, Kajangintien varressa.
SAALIS Yleisimmät kalalajit ovat hauki, ahven,
särki, made ja siika. Pyyntivälineeksi kannattaa valita lusikkauistin tai vilkku. Ahvenen
ja särjen pyytäjän kannattaa kokeilla myös
onkimista. Talvipilkillä voi saalikseen saada
ahvenia, särkiä, siikoja ja mateita.
LUVAT Viehekalastaja tarvitsee valtion kalastonhoitomaksun.
MUORIJÄRVI JA AKANJÄRVI

Muorijärvi ja Akanjärvi sijaitsevat kauniilla
paikalla Ylimuoniossa, Kajangintien varrella.
SAALIS Haukea, ahventa, särkeä, siikaa, muikkua ja madetta. Suositeltavia pyyntivälineitä
ovat lusikkauistin ja vilkku. Kaikille luvalliset
onginta ja pilkkiminen ovat myös suositeltavia.
LUVAT Valtion kalastonhoitomaksu.
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MIELMUKKAJÄRVI

Mielmukkajärvi sijaitsee luonnonkauniissa
paikassa Ylimuoniossa, Kajangintien varressa.
SAALIS Haukea, ahventa, särkeä, madetta tai
siikaa. Parhaan saaliin saat lusikkauistimella
tai vilkulla, myös perinteinen onginta tuottaa
useimmiten tulosta. Talvella pilkkiminen on
nautinto jo maisemien vuoksi, unohtamatta
runsasta saalista.
LUVAT Valtion kalastonhoitomaksu.
UTKUJÄRVI

Upea, hiekkarantainen Utkujärvi sijaitsee n. 10
kilometriä pohjoiseen Muonion kirkonkylältä.
SAALIS Matalat kaislikot ja syvänteet kätkevät sisäänsä niin ahvenia kuin haukiakin.
Utkujärvessä on myös särkeä, madetta ja
siikaa. Suositeltavia pyyntivälineitä ovat
lusikkauistin tai vilkku, perhoakin kannattaa
kokeilla. Utkujärvi on myös erinomainen
paikka onkijalle ja talvella pilkkijälle.
LUVAT Valtion kalastonhoitomaksu.
LIEPIMÄJÄRVI
SAALIS Liepimäjärven yleisimmät kalala-

jit ovat hauki, ahven, särki, made ja siika.
Pyyntivälineitä ovat lusikkauistin, vilkku,
perhoakin, kannattaa myös kokeilla. Kesäonginta ja talvipilkki ovat mukavaa puuhaa
Liepimäjärvellä.
LUVAT Valtion kalastonhoitomaksu.
SÄRKIJÄRVI JA SÄRKIJOKI

Särkijärvi sijaitsee n. 12 kilometriä Muonion
kirkonkylältä Kittilään päin.
SAALIS Särkijärvessä ei ole särkiä, mutta
kylläkin ahventa, haukea, siikaa, taimenta,
muikkua ja madetta, myös rökhäitä eli kiiskiä
verraten paljon. Suositeltavia kalastusvälineitä ovat lusikkauistin, vilkku ja vaappu
sekä tietenkin onginta. Talvella Särkijärvi on

pilkkijöiden suosiossa. Särkijärvestä lähtevä
Särkijoki on pieni, pensaikkorantainen joki.
LUVAT Valtion kalastonhoitomaksu.
TORASSIEPPI

Torassieppijärvi tarjoaa virkistyskalastajalle
helppokulkuisen ja rauhallisen kalastusmaaston. Järvelle pääsee ajamalla Muonion
kirkonkylältä Särkijärvelle, josta käännytään
Pallakselle. Pallaksen tietä ajetaan n. 3 km ja
käännytään Torassiepin kylää kohti. Järvi on
vasemmalla puolella tietä.
SAALIS Torassieppijärven kalakantaan kuuluvat hauki, ahven, made, särki, siika ja muikku.
Suositeltavia pyyntivälineitä ovat lusikkauistin vilkku sekä perinteinen mato-onki ja
talvella pilkki.
LUVAT Valtion kalastonhoitomaksu.
VUONTISJÄRVI

Täysin erämainen järvikohde sijaitsee Pallas-Ounastunturin kansallispuiston lounaiskulmalla. Vuontisjärven länsipuolta leimaavat
komeat vaaramaisemat ja itäpuolella kohoavat Pallastunturien huiput. Kulku alueelle
tapahtuu Torassiepin tai Liepimän kylistä.
SAALIS Vuontisjärven kalakantaan kuuluvat hauki, ahven, särki made, järvilohi sekä
taimen. Vuontisjärvelle pääset esimerkiksi
ajamalla Torassieppiin ja kävelemällä sieltä
merkittyä kävelyreittiä myöten. Suositeltavia
pyyntivälineitä ovat lusikkauistin, vilkku ja
tietenkin perho. Talvella pilkillä kannattaa
käydä jo maisemien vuoksi, myös mahdollisen taimensaaliin toivossa. Lupa-alue: n. 650
ha:n järvialue.
LUVAT Valtion kalastonhoitomaksu tai metsähallituksen perhekohtainen vapalupa.
JERISJÄRVI

Jerisjärvi kuuluu Muonion suurimpana
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järvenä kunnan parhaimpiin ja rikkaimpiin
kalajärviin.
SAALIS Viehekalastajille Jerisjärvi tarjoaa
todellisen haasteen. Jerisjärvi tunnetaan
erityisesti siiasta ja muikusta mutta sieltä voi
taitava kalastaja saada myös haukea, ahventa
ja särkeä. Talvella pilkkiin voi tarttua siikaa tai
jopa made. Viehekalastukseen suositeltavia
pyyntivälineitä ovat lusikkauistin, vilkku sekä
perho.
LUVAT Valtion kalastonhoitomaksu.
OLOSJÄRVI JA JERISJOKI

Olosjärvi on mainituista järvistä lähimpänä
Muonion kirkonkylää.
SAALIS Olosjärven kalakantaan kuuluvat
hauki, ahven, särki, made, siika ja muikku.
Voipa sieltä oikeilla välineillä saada harrinkin.
Suositeltavia pyyntivälineitä hauenpyytäjälle ovat lusikkauistin ja vilkku, taimenen ja
harrin narraajan kannattaa kokeilla perhoa tai
vilkkua. Varmin tapa narrata ahvenia on perinteinen mato-onki ja talvikalastajalle pilkki.
Jerisjokea seurailemalla voi saada saalikseen
taimenen tai jopa lohenkin.
LUVAT Valtion kalastonhoitomaksu.
ÄKÄSJÄRVI

Äkäsjärvi on heti Äkäslompoloon mennessä
tien vasemmalla puolella.
SAALIS Järven kalakantaan kuuluvat hauki,
ahven, särki, siika, ja made. Suositeltavia
pyyntivälineitä ovat lusikkauistin, vilkku ja
mato-onki. Talvella kannattaa kokeilla pilkkiä.
LUVAT Valtion kalastonhoitomaksu.
KANGOSJÄRVI JA KANGOSJOKI

Kalarikas Kangosjärvi sijaitsee Muonion eteläpuolella, n. 10 kilometriä Muonion
kirkonkylältä Torniontietä etelään.
SAALIS Kangosjärven kalalajeja ovat hauki,

ahven, särki, siika, made ja muikku. Parhaat
pyyntivälineet ovat uistin, vaappu, perho
sekä mato-onki ja pilkki. Muonionjokeen
laskeva Kangosjoki tarjoaa sopivia paikkoja
niin perhokalastajalle kuin onkijallekin.
LUVAT Valtion kalastonhoitomaksu.
PIENI HARJUJÄRVI

Kangosjärven osakaskunnan ylläpitämä
virkistyskalastuskohde, jossa kalastetaan
jäältä tai rannalta. Kaksi laavua
tulistelupaikkoineen, käymälöineen ja
jätepisteineen. Kesäkausi 2017 alkaa 23.6.
perinteisillä avajaisilla ja päättyy 27.8.
SAALIS Kalalajeina mm. kirjolohi, taimen,
harjus, ahven ja hauki.
LUVAT Kalastus päiväluvalla (15 €), jolla
saa nostaa kaksi lohikalaa. Lupia myyvät
muun muassa Muonion SEO, Kolström,
Lohestajatorppa, Lomamaja Pekonen ja
osakaskunnan luvanmyyjät.
MUONIONJOKI

Tornion-Muonionjoki muodostaa luonnollisen rajan Ruotsin ja Suomen välille. Jokivarren luonto vaihtelee paljon, sillä sen alkulähteet ovat pohjoisen puuttomilla tuntureilla
ja vetensä joki laskee Pohjanlahteen läpi
havumetsäisten vaaramaisemien. Ilmatieteenlaitoksen tutkimusten mukaan Muoniossa on Euroopan puhtain ilma.
SAALIS Muonionjoki on Euroopan pisin
vapaana virtaava lohijoki, joka tarjoaa
uskomattoman hienot mahdollisuudet vapaaajan kalastajalle. Muonionjoki on kasvava
lohijoki, mutta ei sovi unohtaa ahventa,
harjusta, haukea, siika ja taimentakaan.
Lohen alamitta on 50 cm ja harjuksen
35 cm. Tornionjoen meritaimenen
suojelemiseksi kaikki saadut taimenet on heti
laskettava takaisin veteen elävänä
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tai kuolleena. Kalastusmuotoja ovat
viehekalastus, perhokalastus ja pilkkiminen.
Rokastaminen eli koukkukalastus on kielletty.
Kalastettaessa vavalla ja uistimella on
moottorin käyttö kielletty. Saaliskiintiö on

yksi lohi vuorokaudessa.

LUVAT Tornion-Muonionjoen-Könkämäenon

viehekalastuksen yhteisluvasta ja muista
määräyksistä löytyy tietoa sivulta 4.

OHJEET LOHEN KALASTUKSEEN TORNION–MUONIONJOELLA
Kalastettaessa tulee noudattaa näitä kalastusohjeita sekä
suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission antamaa kalastussääntöä.
1. ELLET TUNNE jokea riittävästi kysele
paikallisilta kalastajilta ohjeita, joiden
mukaan voit turvallisesti liikkua ja
kalastaa muita häiritsemättä. Pidä huoli
itsestäsi – pelastusliivien käytölle ei ole
vaihtoehtoja.
2. AJA MOOTTORILLA lähtöpaikoille

ajoväyliä pitkin. Korkean veden aikana
ajoväylä on yleensä joen keskellä, matalan
veden aikana myös muualla.

3. VÄLTÄ AINA ajamasta moottorilla

ottipaikkojen yli. Kierrä kalastajat
mahdollisimman kaukaa vauhtia
hiljentäen.

4. ALOITA KALASTUS lähtöpaikalta omalla

vuorollasi. Älä etuile – se aiheuttaa vain
turhaa riitaa.

5. MIKÄLI RANNALLA on soutuvuoroaan

odottavia kalastajia, rantaudu ja odota
omaa vuoroasi. Älä lähde kalastamaan
odotuspaikalla olevien veneiden
alapuolelta.

6. ÄLÄ PITKITÄ kalastusta samalla
kalastuspaikalla, se on muille häiriöksi.
7. VÄISTÄ AINA kalaa väsyttävää kalastajaa

ja muista, että vieheessä kiinni oleva lohi
voi olla jopa parin sadan metrin

päässä kalastajasta. Kelaa tarvittaessa
omat siimat pois.
8. KÄYTÄ TULENTEKOON vain rannalla

olevia laavu- ja tulipaikkoja. Älä
vahingoita eläviä puita. Laavut eivät
ole asumista vaan taukoa ja lyhyttä
levähdystä varten.

9. ÄLÄ ROSKAA! Vie jätteet mukanasi tai
laita ne niitä varten oleviin jätesäkkeihin.
Palavat jätteet voit polttaa tulipaikoilla.
Suojele arkaa ympäristöäsi aina
kaikkialla.
10. MUISTA SAALISILMOITUS – se
on tärkeämpää kuin uskotkaan.
Ilmoituspaikkoja löydät useimmista
luvanmyyntipaikoista, urheiluliikkeistä
sekä leirintäalueilta.
11. ÄLÄ AHNEHDI! Lohta ei ole
rajattomasti, ja sinä olet muiden
tavoin vastuussa lohikannan hengissä
pysymisestä. Muista, ettei lohi säily
pakasteenakaan paria kuukautta
kauempaa. Suomen ja Ruotsin puolella
kalastuskiintiö on 1 lohi/vuorokausi.
12. ÄLÄ LEVITÄ LOHILOISTA! Kuivaa tai

desinfioi kalastusvälineesi siirtyessäsi
lohijoelta toiselle.
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