
Harjuksen pyyntiä Inarin Kettukoskella 
      
 

Vuosittain perinteiseksi muodostunut syksyinen kalastusmatka suuntautui tänä syksynä entisen 

ryhmän voimin edellisestä vuodesta tutuksi tulleeseen kohteeseen Inarin Muddusjärvelle. 

 

Matka kohteeseen taittui taas lentäen Ivaloon ja sieltä kahdella autolla Inarin kautta Muddusjärvelle. 

Elokuun loppuun ajoitettu matka antoi ennakkoon odotuksia myös kauniiden ruskamaisemien 

ihailusta, mutta lämmin elokuu ei ollut vielä antanut tilaa syksyiselle ruskalle. Lentokoneesta 

katseltuna ja paikan päällä oltaessa maisema oli edelleen aivan kesäisen vihreä.  

 

Edellisen vuoden kalamatka keskittyi suurelta osin kalasteluun vain järvellä, tosin mukaan sopi 

silloin myös kapean Terstojoen kokeilu. Tämän vuoden uudeksi kohteeksi valittiin Kettukosken 

harjuksien ja taimenien narraus.  

Koskeen tutustuttiin ensimmäisen kerran jo matkalla tukikohtaan, jolloin koskea katseltiin 

ihastellen ja samalla päätettiin tulla korkkaamaan koski illalla. Majoittumisen ja päiväohjelmien 

suunnittelun jälkeen pyyntivälineet pakattiin autoon ja ajettiin takaisin Kettukoskelle. Koskelle 

saavuttaessa jokaiselle löytyi nopeasti oma paikka rantatörmältä ja innokas vaappujen uittelu alkoi. 

Illan hämärtyessä maisema koskella sai osalta kalastajista unohtumaan koko kalastuksen ja huomio 

kiinnittyi nousevan täysikuun värjäämän maisemaan ihasteluun ja ympärillä vallitsevaan rauhaan. 

Taustaäänen kaikelle antoi vuolaasti virtaava koski. Illan aikana saatiin muutamia pieniä harjuksia, 

mutta ne päästettiin takaisin kasvamaan.  

Vaellus Otsam tunturille 

Lauantaina osa ryhmästä lähti muutaman kilometrin vaellusmatkalle 418 metriä korkealle 

Otsamotunturille. Nousu tunturille kapeaa polkua pitkin oli loppuosuudeltaan melko rakas ja nosti 

hien vaeltajien otsalle ja tästä syystä tunturin laelle saavuttiinkin, niin sanotusti ”takki auki”. 

Matkalla ylös pysähdeltiin ihailemaan myös maisemia ja luonnon muokkaamia kelopuita, sekä 

muita eteen tulleita nähtävyyksiä. Mitä korkeammalle noustiin, sitä kauniimmaksi ympärille 

levittäytyvä maisema muuttui. Oikealla kanjonissa virtasi Juutuanjoki, jonka koskien pauhun saattoi 

kuulla ylös tunturille. Kauempana siinteli Muotkatunturi, Muddusjärvi ja Inarinjärvi. Tunturin 

kupeessa vaelteli myös muutamia poroja.  

Tunturin laella seisoi vanha palovartijan mökki, joka toimii vaeltajien kahvinkeitto- ja 

taukopaikkana. Palovartijan mökin katolle oli rakennettu näköalatasanne, josta katsottuna ympärille 

levittäytyi kaunis avara lapin maisema.  

Kahvinkeittoa varten vesi haettiin parinsadan metrin päässä olevasta kirkasvetisestä lähteestä. 

Kahvin valmistumista odotellessa ihasteltiin ikkunasta avautuvia maisemia ja lähestyvää sadepilveä, 

josta lopulla satoi myös vähän räntää. Kamiinan lämmössä kuivattiin myös kiipeämisessä kastuneita 

paitoja. Kahvin valmistuttua se nautittiin paikalliseen tapaan ”kuksasta” juoden. Erityisen 

lisänautinnon kahvihetkeen antoi lisukkeena syöty tumma suklaa, joka kahvin kanssa yhdistettynä 

hiveli makuaisteja. Siivoamisen jälkeen suunnattiin maisemia edelleen ihaillen takaisin autolle. 

Alamäkeen mentäessä matka oli huomattavasti kevyempi kulkea, mutta tarkkuutta vaativampi ettei 

vauhti noussut liian kovaksi ja aiheuttanut jyrkimmissä kohdissa kaatumisia. 

Lounaalla Kettukoskella 

Vaelluksen jälkeen suunnattiin taas Kettukoskelle, jossa toinen ryhmä oli veneellä koskenniskassa 

harjuksen pyynnissä. Venemiehet havaitsivat meidät saapuessamme rantatörmälle ja suuntasivat 



veneensä keulan kohti rantaa. Päivän hyvästä saaliista valittiin muutama kookas harjus 

lounaskalaksi ja ei aikaakaan, kun rannalle rakennettu nuotio paloi iloisesti räiskyen. Harjukset 

asetettiin tikkujen nokkaan tulenloimuun kypsymään ja mukana tuodut nyyttiin käärityt 

valkosipuliperunat asetettiin nuotion ympärillä oleville kiville lämpenemään. Nokipannukahvin 

keittämistä varten männyn oksasta rakennettuun kahvipannulle pidin. Lounaan valmistumista 

odotellessa kalamiehet kertoilivat tarinoita harjuksien väsyttämisistä. Päivän saalis oli, kuten 

todettu, erittäin hyvä ja parinkymmenen kalan joukosta valittiin kalat myös illan keittoon. 

Rantaruokailun ohessa seurattiin koskenniskalla kalassa olevien parin miehen perhokalastelua. 

Miehet vaikuttivat ammattimiehiltä heidän ollessa vyötäröä myöten virtaavassa koskessa. 

Kovaäänisestä puheesta huolimatta kalastajat saivat välillä kuitenkin harjuksia.  

Ruokailun jälkeen nautittiin nokipannukahvit taas suklaalla höystettynä, jonka jälkeen myös 

tunturissa käyneet vaeltajat siirtyivät koskelle kokeilemaan onneaan. Menestys ei ollut kuitenkaan 

rannalta kalastettaessa päätä huimaava, mutta muutamia kaloja kuitenkin saatiin. 

Muutaman päivän mittaisen kalamatkan antina oli aikaisempien vuosien tapaan mukava hauska 

yhdessäolo, hyvä ja erittäin toimiva tukikohta, sekä antoisat kalavedet. 

 

  

 

 


