
Kalastajan 
Savukoski ry 

ITÄ-LAPIN erämaiden vesistöt muodostavat kalastajan aarreaitan, 
jonka kerran löytäneet palaavat sinne aina uudestaan. Kemijoen 
latvojen lukuisat koskikalastuskohteet hakevatkin vertaistaan.  
On siis aika avata kartta ja opastaa kalastajat ja luontomatkailusta 
kiinnostuneet Savukoskelle.

Kalastajan Savukoski ry – ei 
aivan tavallinen kalastusseura
Kalastajan Savukoski vastaa vaelluska-
lakantojen ja kala vesien hoidosta sekä 
ylläpitää ja laajentaa kalastuskohteiden 
verkostoa Savukosken kunnan alueella. 
Kyseessä ei ole aivan tavallinen kalastus-
seura, vaan tällä kertaa kalastuskohteiden 
kiinnostavuudelle etsitään uusia muotoja 
mm. teknologian ja median kautta. Yhdis-
tys on yleishyödyllinen ja toivottaa kaikki 
asiasta kiinnostuneet mukaan toimintaan.

Tuloja kalavesien hoitoon  
ja kalanistutuksiin
Yhdistyksen alkuvaiheen toimintaa 
vauhditettiin saman nimisellä kehittä-
mishankkeella. Hankkeen aikana luotiin 
toimintamalli, jolla yhdistys luo yhteis-
työkumppanuuksia ja hankkii varoja toi-
minnan kehittämiseen. Lähinnä mainosti-
lamyynnistä muodostuvat tulot käytetään 
kalanistutuksiin, kalavesien hoitoon ja 
internetin virtuaalikosken ylläpitämiseen 
sekä kalastuspoolien ylläpito- ja huolto-
toimiin.

Uudet jäsenet  
tervetulleita!
Yhdistys perustettiin Savukoskella elo-
kuussa 2013 paikallisten kalastuskuntien, 
yritysten ja kunnan edustajien toimesta. 
Toiminnan laajetessa toivotaan mukaan 
laaja joukko kuntalaisia, yrityksiä sekä 
kalastuksen harrastajia läheltä ja kaukaa.
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Kummikalat  
Virtuaalikoskessa
Virtuaalikoski on uusi ja kiehtova 
tapa seurata vaelluskalojen maailmaa 
niiden todellisessa ympäristössä. 
Sinäkin voit alkaa Kalakummiksi 
ostamalla omia nimikkokaloja ja 
seurata niiden vaiheita netissä.

Yrityksille Virtuaalikoski tarjoaa 
ainutlaatuista näkyvyyttä ja samalla 
mahdollisuuden tehdä konkreettinen 
ekoteko Lapin vaelluskalakannan 
elvyttämiseksi.

Lisätietoa: www.savukosket.fi
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Kalastajan Savukoski ry
Kalastajan Savukoski ry on kalastusseura ja 
kaikille avoin yleishyödyllinen yhdistys. Sen 
tarkoituksena on lisätä virkistyskalastuksen 
harrastamista ja vaelluskalakantojen elin-
voimaisuutta. Yhdistys toimii Savukosken 
kunnan alueella, jossa se edistää kalave-
sien käyttöä ja hoitoa kalastuslain 1  §:n 
periaatteiden mukaisesti. Yhdistyksellä on 
tarvittavat luvat kalanistutustoimintaan ja 
lohien ylisiir toon.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys
• järjestää harjoitus-, neuvonta-  

ja tiedotustilaisuuksia
• antaa koulutusta ja käytännön 

opetusta
• tukee kalavesien ja kalakantojen 

hoitotyötä
• toimeenpanee kilpailuja, kokouksia, 

kursseja tms. samantapaisia tilaisuuksia
• ylläpitää ja huoltaa Savu-, Miekka- 

ja Pahtakoskien kalastuspoolien 
rakenteet sekä suorittaa poolien 
kalanistutukset

• ylläpitää ja kehittää informatiivista 
web-sivustoa www.savukosket.fi

Jäsenet
Yhdistykseen voi liittyä henkilö, joka hyväk-
syy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsen- ja liittymismaksu
• liittymismaksu 50 euroa
• jäsenmaksu 30 euroa

Jäsenedut
• jäsenmaksu sisältää pilottikoskien 

kalastuslupaan liittyvän 
erityislupamaksuosuuden (15 €/v)

• Suomen vapaa-ajankalastajat ry:n 
jäsenlehden: Vapaa-ajan kalastaja, 
ilmestyy 6 kertaa vuodessa

• Jäsen saa tapauskohtaisesti muita 
etuja, kuten alennuksia pääsylippujen 
hintoihin yhdistyksen järjestämissä 
yleisötilaisuuksissa.

Liity jäseneksi
Tule mukaan toimintaa ja liity jäseneksi:
www.savukosket.fi/jaseneksi
Lisätietoja saat puheenjohtajalta:  
Kari Kivelä p. 0400 580 109 
kari.kivela@savukosket.fi

Kummitaimen
Kummitaimenen istutuspaino n. 1 kg. 
Se on mitattu, punnittu ja merkitty 
Riista- ja Kalatalouden tutkimus laitoksen 
Carlin-kalamerkillä. Kala on kalatauti- ja 
rapuruttovapaa ja sillä on erinomaiset 
edellytykset menestyä sekä lisääntyä. 
Taimenia istutetaan kahdesti vuodessa 
Savu-, Miekka- ja Pahtakoskeen.

Kummilohi
Keskimäärin kahdeksan kilon painoiset luon-
nonlohet pyydystetään Perämereltä Kemijoen 
suulta. Lääkärintarkastuksen, punnituksen ja 
merkinnän jälkeen ne siirretään Savukosken 
kunnan alueelle Savu-, Miekka- ja Pahtakos-
keen. Kummilohen hinta määräytyy yksilön 
painon mukaan. Yksityishenkilönä voit myös 
osallistua Kimppaloheen 1/8-osakkaana.

Osta Kummikalasi suoraan verkkokaupastamme: www.savukosket.fi/kauppa

Hanki oma kummikala virtuaalikoskeen!
Nyt voit tehdä konkreettisen ekoteon ja omalta osaltasi vaikuttaa Itä-Lapin vaelluskalakan-
tojen elvyttämiseen. Ostamasi kummikala istutetaan tutkitusti hyvään kasvuympäristöön 
ja kantaa yksilöityä merkkiä koko elinikänsä ajan. Kaloillamme on jo satoja kummeja eri 
puolilta maata: luonnonystäviä, vapaa-ajankalastajia ja kotimaisten kalaherkkujen suosijoita.

Loma-Joosula
Savukosken rannalla 

K-market Heinäjärvi
Savukoski

Loma-Joosula ja K-market Heinäjärvi huolehtivat 
onnistuneesta kalaretkestäsi

Yhtiöntie 6, Savukoski
Pentti Jokiperä p. +358 400 622 559
lomajoosula@gmail.com, www.joosula.fi

K-market Heinäjärvi
Uittotie 1. Savukoski
p. (016) 841 274
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Nuorttijoki

SAVUKOSKIAlkon tilauspalvelu - Savukoski
p. (016) 841 241

p. 040-5387969  • juhani.peltoniemi@pp1.inet.fi

KEMIHAARAN
Loma

SAVUKOSKI
Uittotie 2, 98800 Savukoski
Puh. 01076 33501
(8,21 snt/puhelu + 11,9 snt/min.)Edullinen. Tuore. Helppo

SAVUKOSKI
Uittotie 2, Savukoski
p. 01076 33501

Uistimia, poronlihaa  
ja lahjatavaroita

Korvatunturin Puoti

Korvatunturin Puoti

Korjaamo Räsänen Ky
SavukoskiKorjaamo Räsänen Ky
Savukoski

HUOLTOPALVELU – KAHVIO

Lapin Villitaimen osuuskunta, Kemijärvi
Puhtaassa Itä-Lapissa kasvatettuja taimen-, siian- 

ja harjuksenpoikasia istutettavaksi kalavesiin 
p. 043 850 0061, 0400 295 945

Kemijärvi

p. (016) 813 569, 0400 157 737
urheilusivakka@gmail.com

Kalastuksen ja metsästyksen 
erikoisliike Itä-Lapissa

Vapaudenkatu 6 - Kemijärvi - p. 016 813 567

Savukosken kunta 
matkailu@savukoski.fi


