
Karhun murahtelua joen varrella 

 
Ramin ja Eskon perinteisen kalastusmatkan kohteena oli tänä syksynä Inarin länsipuolella sijaitseva 

Muddusjärvi. Kooltaan noin 20 kilometriä pitkä ja 3 kilometriä leveä C:n muotoinen järvi tarjosi 

erinomaiset mahdollisuudet uistelukalasteluun. Järven kalakanta on laaja ja siellä kasvaa mm. siikaa, 

järvitaimenta, harjusta, rautua, sekä perinteisiä järvikaloja kuten ahventa, haukea. Sää oli koko matkan 

ajan tuuleton ja lämmin, jonka ansiosta järvellä pyöri joku venekunnista koko ajan, myös valoisia öitä 

käytettiin hyväksi. Järven lisäksi katsastettiin lähistöllä olevien lampien kalakanta, kuten myös 

Muddusjärveen laskeva Terstojoki. 

 

Uistelua ja lippaheittelyä järvellä 

Uistelupyynnin kohteena oli pääasiassa järvitaimen ja muut jalokalat. Veneessä olleen kalatutkan 

kaikujen mukaan kalaa oli runsaasti, mutta ne majailivat aivan pohjan tuntumassa ja kaiken lisäksi vielä 

aivan järven syvänteissä (syvin kohta 60 metriä). Myös rannalta heittely pienellä lipalla oli suosiossa.  

Ensimmäinen harjus saatiin iskemään lippaan jo muutaman heiton jälkeen.  

 

Verkkopyyntiä lammella 

Illalla peilityyneen lampeen laskettiin muutama verkko pyytämään siikaa ja ahventa.. Verkonlasku 

hieman hämärtyvässä tyynessä illassa keskellä hiljaisuutta teki uskomattoman vaikutuksen, kun vene 

lipui hiljaa pitkin lammen selkää ja verkko valui taitavan verkkomiehen hyppysistä veteen.  

Noston edetessä ensimmäinen verkko oli aivan tyhjä, toinen verkko ei tarjonnut vielä yhtään lohtua. 

Kolmannessa verkossa kiilteli ensimmäinen ahven, toinen ja kolmaskin. Kolmannen verkon loppupää 

antoi jo hymyn nostajan huulille, koska ensimmäinen iso siika ilmesty näkyviin. Neljäs verkko pelasti 

koko päivän sillä siinä oli neljän komean siian lisäksi kolmattakymmenettä ahventa.  

 

Kalastelua Terstojoella 

Perjantaina päivällä pieni ryhmä lähti Terstojoen yläjuoksulle päin tammukanpyyntiin. Matkaa tehtiin 

autolla kuoppaista metsäautotietä noin kahdeksan kilometrin verran ennen kuin tultiin joen ylittävälle 

sillalle. Matkaa jatkettiin joen vartta pitkin kävellen noin kilometrin päässä olevalle suvantopaikalle. 

Heittelijät siirtyivät varovasti rantatörmälle sopiviin kalastuskohtiin. Hetken kalastelun jälkeen 

ensimmäinen kovasti vastaan taisteleva harjus saatiin nostettua rannalle. Oli tosi mukava seurata kuinka 

kalaa väsytettiin, se teki korkeita loikkia veden pinnalla ja pyrki irti koukusta, mutta taitava kalastaja sai 

väsytettyä sen. Heittely jatkui siihen saakka kunnes suvannon alajuoksusta kuului kutsu 

nokipannukahveille. Hyvin keitetty kahvi terästettynä ohuella konjakkisiivulla nautittuna suklaan kera 

postikorttikuvan maisemassa kruunasi hetken. Kahvien jälkeen matkaa jatkettiin joen alajuoksulle päin. 

Saaliiksi saatiin harjusten lisäksi myös pieni ”jänkäkoira” eli hauki. Matkan aikana törmäsimme myös 

suureen kasaan karhun jätöstä, jota ihmeteltiin ja kuvattiin. Pienen etenemismatkan jälkeen metsästä 

kuului rytinää ja äänekästä murahtelua. Nostimme keskustelun äänen tasoa, jolla pyrimme ilmoittamaan 

mahdolliselle karhulle olevamme maisemissa ja etenimme samalla kauemmas joen alajuoksuun päin. 

Viidenkymmenen metrin etenemisen jälkeen törmäsimme vanhaan hirven raatoon, josta jäljellä oli 

ainoastaan hajalleen revittyjä hirven nahkakarvoja ja luita. Löydös lisäsi vielä varmuutta karhun olosta 

lähistöllä. Raadon pikaisen kuvaamisen jälkeen matka jatkui liukkaammassa tahdissa muutaman sadan 

metrin päähän joen mutkalle, johon teimme tulet ja keitimme nokipannukahvit. Uinnin ja 

nokipannukahvien jälkeen lähdimme kohti autoa, mutta tällä kertaa kiertäen kaukaa hirven raadon ja 

mahdollisen karhun, jotka se jäivät meidän ja auton väliin. Matkalla autolle löysimme tienpenkasta 

myös isot karhun jalanjäljet. Soitto illalla käytössämme olevalle oppaalle varmisti karhun tappaneen 

loppukeväällä nähdyn hirven, myös karhuemon oleskelu kahden tämän vuoden poikasien kanssa 

alueella oli tosiasia. Oppaalle toistettu kuulemamme ääntelytapa kertoi karhun ilmoittaneen meille sen 

olevan lähistöllä.  

 

Verkojen kokemista järvellä 

Lauantain aamusta käyttöömme varaamamme kalaopas (paikallinen poroisäntä) kaartoi veneellään 

rantaan. Tilannekatsauksen ja aamukahvien jälkeen pieni ryhmä lähti oppaan mukaan kokemaan 



muutaman kilometrin päässä olevat taimenverkot. Pitkän ajomatkan jälkeen kokijat joutuivat toteamaan 

verkkojen olevan aivan tyhjät. Paluumatkalla venekunta suoritti järvellä muutaman tunnin uistelujakson 

ja saaliiksi saatiinkin pari järvitaimenta.  

Samaan aikaan mökille jäänyt ryhmä koki illalla mökin eteen lasketut verkot ja jälleen osoittautui 

todeksi sanonta, että ”on turha lähteä merta edemmäs kalaan”. Verkoissa oli pieni siika, kaksi komeaa 

rautua, ahvenia ja hauki.  

Puolen päivän jälkeen ryhmät kokoontuivat sopimuksen mukaan järven vastarannalla olevalle 

nuotiopaikalle lauantaipäivän nokipannukahveille ja vaihtamaan ajatuksia aamupäivän kokemuksista. 

Kahvit nautittiin oppaan jutustelua kuunnellen ja keskustellen alueen kalastuksesta. Keskustelussa 

vilahti myös jostain syystä hyvin usein alueella koetut kohtaamiset karhun kanssa.  

 

Heittelyä jokiuomassa ja saunaan 

Kahvien jälkeen matka jatkui oppaan opastamana pienen ojan suulle, joka laskee muutaman sadan 

metrin päässä olevalta lammelta Muddusjärveen. Ojalle ajettiin pitkin matalavetistä lahdenpohjukkaa ja 

ojan suun lähestyessä myös pohjakasvillisuus lisääntyi. Aivan ojan suussa pohjan kasvillisuus oli sen 

verran sakea, ettei moottorilla pystynyt enää ajamaan. Matkaa jatkettiin soutamalla ja aina airon osuessa 

veteen pohjaruohojen seasta ampaisi hauki karkuun jättäen jälkeensä vain heiluvat heinät. Oja kapeni 

lopulta vain veneen levyiseksi ja airoilla sauvomalla edettiin aina lammelle saakka. Matkalla uistimiin 

saatiin muutama hauki, mutta heittely oli hankalaa koska pohjaheinät tarttuva uistimeen heti tiputtuaan 

veteen eikä kala enää iskenyt siihen. Pieni matalavetinen lampi keskellä kairaa ei ollut kalastajille 

suosiollinen ja matka lammelta järvelle taittui huomattavasti nopeammin, koska suurimmat heittelyhalut 

oli saatu tyydytettyä ja kalastajien mieli vaelteli jo saunan lauteille. 

Iltaa vietettiin saunoen ja ruokaillen oppaan kertoessa elostaan Muddusjärven maisemissa sekä 

tapahtumarikkaista metsästys – ja kalastusretkistään.  

 

Paikkana tyyni aurinkoinen Muddusjärvi ja sitä ympäröivät veteen heijastuvat tunturit jättivät 

kävijöiden mieliin pysyvät muistot.  
 


