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”Kylällä asuvat ja sieltä jo pois muuttaneetkin ovat tehneet
kotiseuturakkaudesta suururakan tämän perinteisen kalastustapahtuman
onnistumiseksi. Heidän toimintansa kelpaa esimerkiksi monille muillekin
suomalaisille kylille, jotta maaseudun virikkeisyyttä sekä elinvoimaa
voitaisiin monipuolistaa ja parantaa.”
Maakuntaneuvos Pauli Saapunki (Käsiohjelma 2002)

”Kalastus kuuluu alueellamme hyvin usein vapaa-aikaa viettävän paikallisen
asukkaan tai kesämatkailijan ohjelmaan. Ottipaikat alkavat usein aivan
kotirannasta ja kalastettavaa riittää. Näistä kalareissuista onkin sitten
paljon kerrottavaa kauempanakin tutuille ja tuntemattomille. Kalatarinat
ovat loputtomia.”
Kansanedustaja Tuomo Hänninen (Käsiohjelma 2003)
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1. Esipuhe
Kuusamo on tunnettu luonnonarvoistaan. Metsät ja vedet tarjoavat monia
mahdollisuuksia niin luontaisten elinkeinojen harjoittamiseen kuin virkistäytymiseenkin. Tämän päivän ja huomisen avainsana Kuusamossa on
matkailijoiden palvelu. Luonto antaa siihen hyvät puitteet.
Kurkistaminen Kuusamon historiaan antaa hyvän kuvan järvien ja vesistöjen merkityksestä kuusamolaisille. Lämsänkylästä ja Heikkilänkylästä
soudettiin aikoinaan kirkolle asioille. Tätä vesireittiä hankaloitettiin aikoinaan mm. laskemalla Kuusamo-, Muo- ja Joukamojärvien pintaa parempien
niittymaiden saamiseksi. Näiden järvien lasku tapahtui kahdessa osassa
1800-luvun alussa Kuusamo- ja Muojärvien laskuosakeyhtiön toimesta, toteaa maisteri Seppo Ervasti (Kuusamon historia 1, s. 459, Kuusamo 1978).
Ervastin mukaan pohja Kuusamon vesi- ja järvimatkailulle luotiin jo
vuonna 1905, jolloin ensimmäiset moottoriveneet alkoivat harjoittaa pienimuotoista matkustajaliikennettä mm. Kuusamo- ja Muojärvillä. Kuusamo-laiva puolestaan alkoi liikennöidä vuonna 1911 lähinnä Heikkilänkylään. Se oli ensimmäisiä yrityksiä järvimatkailun harjoittamisessa ja sotien jälkeen näitä yrityksiä on tehty samoilla vesireiteillä. Monilla tämän
päivän kuusamolaisilla on muistikuvia laivaliikenteestä Kuusamojärvellä
esimerkiksi 1960-luvulla.
Tätä taustaa vasten Kosken Erässä kaksi vuosikymmentä sitten herännyt ajatus kalastusmatkailun virittämisestä on osunut oikeaan. Hyviä olosuhteita kannattaa hyödyntää. Kalastuksesta saatavan hyödyn ohella vetouistelukisa on tarjonnut oivan mahdollisuuden matkailun markkinointiin ja alan harrastajien virkistäytymiseen. Tämä on luonut myös hyvän
pohjan alueen ihmisten yhteistoiminnalle. Kalastuskunnat ja kyläyhteisöt
ovat yhdessä ponnistelleet tapahtuman kehittämiseksi. Tänä juhlavuonna
on helppo todeta, että työ on kannattanut, sillä vuosittain tapahtumaan
palaavat harrastajat ja hyvä yleisömenestys on todisteena tapahtuman
onnistumisesta.
Tämä historiikki on lyhyt katsaus Muojärven lohenuistelutapahtuman
historiaan. Siihen on liitetty myös tietoja Kosken Erän muustakin toiminnasta. Tapahtuman järjestelyissä mukana olevat henkilöt ovat tuoneet historiikkiin omat muisteluksensa.
Kiitokset Kosken Erän puuhahenkilöille hyvästä yhteistyöstä historiikin
laatimisessa. Erityiskiitos on osoitettava niille henkilöille, jotka ovat koonneet tiedot vuosittaisista tapahtumista. Kiitoksen ansaitsevat myös seuran
ylläpitämät nettisivut, jotka edustavat nykyaikaa ja toimivat esimerkkinä
muillekin järjestöille.
Kuusamossa heinäkuussa 2006.
Jaakko Heikkinen
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2. Kosken Erä ry:n toimintaa
Kosken Erä ry perustettiin 12.04.1981, joten seura täyttää tänä vuonna jo
25 vuotta. Seuran päämetsästysalueet sijaitsevat Kuusamon itäosissa Koskenkylässä. Seuralla on lisäksi hirvimaita Tauriaisen kylässä. Seura on tullut julkisuuteen lähinnä Muojärven lohenuistelukisan kautta ja se järjestetään tänä vuonna jo 20:nnen kerran.
Seurassa toimii neljä jaostoa. Pilkkijaostoon kuuluvat Tuomo Lehto ja
Oiva Lehto. Ampumajaostoon kuuluvat Tauno Koski, Eero Koski ja Teppo
Lehto. Riistanhoitojaostossa on kolme miestä eli Raimo Lehto, Heino Auer
ja Sulo Lehto. Ehkäpä työteliäimmän jaoston eli uistelujaoston vetäjinä
ovat Jukka Nevala, Tauno Koski ja Reijo Koski.
Kosken Erä on perustettu siis metsästysseuraksi ja sen tarkoituksena on
harjoittaa järkiperäistä metsästystä ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua ja ampumaurheilua. Yhdistyksen säännöissä todetaan mm., että yhdistys pyrkii edistämään monipuolisesti metsästysharrastusta seuran alueella. Yhdistys järjestää esimerkiksi valistustilaisuuksia
riistanhoitoon ja metsästykseen liittyvissä kysymyksissä.
Sääntöjen neljännen pykälän mukaan ”yhdistyksen jäseniksi pääsevät
ne hyvämaineiset riistanhoitoa ja metsästystä harrastavat henkilöt, jotka
luovuttavat Kuusamon kunnan Koskenkylän alueelta omistamansa vähintään kahdeksan hehtaarin maa-alueen tai vuokrasopimuksen nojalla hallitsemansa vähintään 30 hehtaarin maa-alueen kaiken riistan metsästysoikeuden yhdistykselle ja jotka yhdistyksen kokouksen päätöksellä jäseneksi
hyväksytään.” Yhdistyksessä on nyt 75 jäsentä.
Hirvenmetsästys on yksi merkittävistä Kosken Erän toimintamuodoista. Hirviseuruetta varten on hyväksytty vuonna 1998 erilliset säännöt. Niiden mukaan ”hirvenmetsästykseen ovat oikeutettuja osallistumaan seuran
äänivaltaiset jäsenet ja maansa hirvenmetsästykseen vuokranneet. Hirviseurue päättää kunakin metsästyskautena erikseen vieraiden osallistumisesta metsästykseen, vieraslupamaksuista ja muista ehdoista.”

Jukka Nevala
Kireitä siimoja eli lohenuistelua muojärvellä

Reijo Koski


3. Vetouistelusta matkailuvaltti
Kosken Erä oli toiminut viisi vuotta, kun seuran jäsenten keskuudessa virisi ajatus lohensoututapahtuman järjestämisestä Muojärvellä. Kilpailu järjestettiin elokuun 22. päivänä vuonna 1987 vain Koskenkylän kalastuskunnan alueella. Kilpailun lähtöpaikkana oli Koskenlahti. Palkinnot päätettiin
järjestää heti korkeatasoisiksi, niinpä taimensarjan voittaja sai 10.000 markan arvoisen saunakehikon, jonka valmistaminen oli mittava talkoourakka seuran jäsenille.
Toisena ja kolmantena vuotena kokeiltiin kaksipäiväistä kisaa, jolloin
lauantaina iltapäivällä alkanut kalastus jatkui sunnuntaiaamuun saakka.
Kolmas kisa käytiin jo moottoriveneuisteluna, jolloin soutuveneet jäivät
toiselle sijalle. Neljäs kisa vuonna 1990 käytiin laajennetulla alueella, jolloin kisailtiin Koskenkylän ja Kärpänkylän kalastuskuntien alueilla.
Vuonna 1991 kisa järjestettiin Kuusamon Vetouistelu cup-kilpailuna,
jonka toinen osakilpailu oli Kuusamon Uistinseuran järjestämä Kitkajärven uistelukisa. Kalastusalue laajeni neljän kalastuskunnan alueelle ja
mukaan tulivat myös Heikkilän ja Kantokylän kalastuskunnat. Muojärven
ja Kitkajärven yhteiskisa järjestettiin myös kahtena seuraavana vuonna.
Muojärven Vetouistelusta tuli Pohjola-Cupin osakilpailu vuonna 1994.
Yhteistyötä jatkettiin vuoteen 1998 saakka ja osakilpailuja järjestettiin Pyhäsalmella, Taivalkosken Kostolla, Oulussa, Pudasjärven Puhoksella, Suomussalmen Kiannalla ja Oulujärvellä.
Muojärvellä palattiin oman kisan järjestämiseen jälleen vuonna 1999
ja vetouistelukisan yhteyteen laajennettiin yleisötapahtumia. Kilpailukeskukseksi tuli Koskenkylän vanha koulu. Tapahtumaa on järjestetty jo 20
vuotta ja se on vakiinnuttanut asemansa yhtenä Kuusamon merkittävimmistä kesätapahtumista.
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4. Kalastuskuntien ja kylien yhteistoimintaa
Muojärven lohensoutu tapahtui ensimmäisenä vuonna vain Koskenkylän
kalastuskunnan alueella. Heti seuraavana vuonna kalastusaluetta laajennettiin Kärpänkylän kalastuskunnan vesialueille. Kalastuskuntien yhteistyö toimi jatkossa hyvin ja mukaan liittyivät vuonna 1991 Kantokylän ja
Heikkilän kalastuskunnat. Kisa oli samalla toista kertaa Kuusamon Vetouistelu Cupin ensimmäinen osakilpailu.
Kalastuskuntien yhteistyö on jatkunut sitten hyvissä merkeissä ja kisaa on käyty neljän kalastuskunnan eli Koskenkylän, Kärpänkylän, Heikkilän ja Kantokylän vesialueilla Muojärvellä. Kisojen järjestämisoikeus on
keskitetty Koskenkylän kalastuskunnalle. Vetouistelukilpailu on kuitenkin
johtanut myös muunlaisiin yhteydenottoihin kalastuksen järjestämiseksi
yhteisellä vesialueella, kalathan eivät tunne kalastuskuntien rajoja!
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5. Vetouistelu kylien elämän elvyttäjänä
Muojärven lohenuistelusta on tullut merkittävä kesätapahtuma Itä-Kuusamon kylien alueella. Vuosittain saapuvat alan harrastajat vievät viestiä
Kuusamon hyvistä kalastusmahdollisuuksista ja levittävät näin tietoa koko
pitäjän kalastusmahdollisuuksista. Tämän vuoksi kylissä on herätty järjestämään myös muita tapahtumia lohenuistelukisan yhteyteen.
Vetouistelukisasta on tullut ensiksikin Koskenkylän alueelle merkittävin kesätapahtuma, joka parhaimmillaan on kerännyt tuhanteen nousevan yleisömäärän nauttimaan kesäisestä viikonlopusta kesäisessä vesimaisemassa. Kilpailun seuraamisen lisäksi yleisöllä on ollut mahdollisuus
osallistua omiin yleisökilpailuihin, nauttia kisaravintolan antimista ja pistää jalalla koreasti kesäyössä orkesterin säestyksellä.
Muojärven vaikutuspiirissä on useita kyliä, joissa harjoitetaan kalastusta ja pienimuotoista matkailutoimintaa. Tästä syystä oheistapahtumia
on järjestetty mm. Sossonniemen kalasatamassa, Ollilan lomamajoilla ja
Ervastin Lomien maatilamatkailukohteessa. Kuusamon kaupunki on pyrkinyt tukemaan Järvi-Kuusamon kalastusmatkailua omilla ohjelmillaan ja
samalla antanut potkua kylien säilyttämiseksi elinvoimaisina.

6. Mittavaa talkootyötä
Kesätapahtuman järjestäminen vaatii kymmenien, jopa satojen ihmisten talkootyötä joka
kesä. Voidaankin sanoa,
että jokainen Koskenkylän talous on jollakin
tavalla osallistunut tämän mittavan urakan
läpiviemiseen. Mukaan
ovat tulleet myös lomaansa viettävät mökkiläiset. Tapahtuman toteuttaminen ilman talkooväkeä ei olisi mahdollista. Erityiskiitoksen ansaitsee naisväki.
Kilpailujen palkintoluettelo on ollut joka vuosi varsin komea. Tämä
vaatii taloudellisen panostuksen lisäksi myös suhteita talouselämään. Satojen kilpailuveneiden kisa vaatii tarkkoja erityisjärjestelyjä, samoin kisojen aikainen valvonta. Kisaravintola tarjoaa vieraille muonitusta kahden
päivän aikana. Palkintojenjakoon ja kisatansseihin huipentuva kilpailupäivä vetää yleisöä parhaimmillaan tuhatmäärin alueelle ja se työllistää
eri tavoin vapaaehtoisia.
8
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Saappaanheittoa kisakeskuksessa.
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7. Vetouistelua sääntöjen mukaan
Itse kisatapahtuma viedään läpi tarkkojen sääntöjen mukaan. Säännöissä
annetaan tarkat ohjeet mm. kilpailualueesta, kilpailuun siirtymisestä ja
rantautumispaikoista. Venekunnan koko on vapaa, mutta yksi kilpailijoista nimetään kippariksi. Kilpailussa on kaksi sarjaa eli taimensarja ja muiden kalojen sarja. Taimensarjaa arvostetaan enemmän mm. palkintojen
jaossa. Kaikki kilpailijat osallistuvat molempiin sarjoihin. Kilpailun pääsarjassa huomioidaan vain taimen ja järvilohi. Niiden alamitta on 41 senttiä. Muiden kalojen sarjassa otetaan huomioon vain hauki ja ahven. Niillä
ei ole alamittaa. Kalastusasetuksen mukaan alamittoja pienemmän kalan
tuominen punnitukseen aiheuttaa kilpailusuorituksen hylkäämisen.
Pyyntitavoista on sallittu vain vetouistelu. Uistinta ei saa heittää. Yhtä
vapaa kohden saa olla vain kaksi viehettä. Sivutapsin siiman pituus on
enimmillään kolme metriä. Kilpailuveneet eivät saa tulla 10 metriä lähemmäksi toisiaan. Planaarin sivuetäisyys on rajattu 30 metriin.
Valvontaa hoitavat valvontaveneet ja rantautumispaikkojen ja punnituksen valvojat. Kilpailijoiden on noudatettava valvojien antamia ohjeita
ja määräyksiä. Kalat punnitaan suolistettuina, kidukset paikoillaan. Kalat
on luovutettava ennen rantautumista, vain veneestä ja vain merkittyyn
paikkaan.

Veneiden laskua vesille.
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8. Kosken Erän vetäjät muistelevat
Sulo Lehto (s. 1935), Tauno Koski (s. 1946), Tuomo Lehto (s. 1961) ja Jukka
Nevala (s. 1962) kokoontuivat pohtimaan Muojärven lohenuistelutapahtuman järjestelyjä 05.07.2006, Haastattelijana oli Jaakko Heikkinen.
Sulo Lehto oli Kosken Erän ensimmäinen puheenjohtaja ja on toiminut kiinteästi kaikki nämä vuodet myös lohensoututapahtuman järjestelyissä. Tauno Koski on vetänyt uistelutapahtumaa ja on toiminut mm. Kosken Erän varapuheenjohtajana. Tuomo Lehto on nyt ensimmäistä vuotta
Kosken Erän puheenjohtaja ja Jukka Nevala on vetänyt lohensoututapahtumaa vuodesta 1998 lähtien.
Sulo Lehto muistelee, että kisoja suunniteltiin useamman vuoden ajan,
ennen kuin ne järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1987. Tapahtuman ideanikkareiksi hän nimeää Tauno Kosken ja Jorma Määtän ja mallia
otettiin kisojen järjestelyistä Ranualla. Tauno Kosken mukaan innostus oli
hyvä alusta alkaen ja talkoohenki korkealla. Näin syntyi talkootyönä myös
ensimmäisten kisojen pääpalkinto saunan kehikko. Tukit saatiin lahjoituksina, kehikko salvettiin talkootyönä ja päästiin näin kiinni hyviin palkintoihin. Mökkikehikko tehtiin talkoilla vielä seuraavan vuoden kisoihin,
mutta sen jälkeen hankittiin palkinnot ostamalla.
Haasteltavat kiittelevät kilvan neljän kalastuskunnan yhteistyötä Muojärven kisan yhteydessä. Aluksihan Koskenkylän kalastuskunta
oli yksin, mutta myöhemmin saatiin alueita myös kolmelta naapurikalastuskunnalta, joiden piirissä on ymmärretty kisojen merkitys alueen
kalastusmatkailulle.
– Naapurikalastuskunnissa ymmärrettiin, että alueelle ei sovi kahta
kilpailua, joten olemme saaneet järjestää tapahtuman, tosin naapureiden
tuella, kiittelevät Sulo Lehto ja Tauno Koski. Lupa yhteistyöstä on nyt voimassa toistaiseksi. Kilpailu on saanut osanottajia eri puolilta maata heti
alusta alkaen ja monet palaavat Muojärvelle vuosi vuoden jälkeen. Jukka
Nevala kiittelee erityisesti niitä venekuntia, jotka ovat kisan vakio-osanottajia pitkistäkin matkoista huolimatta. Toivo menestymisestä elää, vaikka
eri aina palkintopallipaikkaa irtoaisikaan.
– Kilpailusta on muodostunut perinne, jolloin lähdetään Kuusamoon
ja ennen kaikkea Koskenkylään. Yhteenkuuluvaisuuden tunne kasvaa, kun
kerran kesässä tavataan samoissa merkeissä, sanoo Jukka Nevala. Tapahtuman aikana kerrataan ehkäpä vuodenkin ajalta kertyneet kuulumiset.
Kilpailun säännöt ovat aika tiukat, mutta niitä noudatetaan hyvin. Mainittavia erimielisyyksiä ei ole sattunut, samoin on vältytty onnettomuuksilta, vaikka joskus sääkin on saattanut olla oikukas. Kilpailuun osallistuvien venekuntien määrä on vaihdellut vuosien aikana. Parhaimmillaan
käytiin yli 220 venekunnan määrässä, heikoimmillaan oltiin 70 pinnassa,
mutta Jukka Nevalan mukaan nyt ollaan taas nousussa kohti sadan venekunnan määrää.
Kireitä siimoja eli lohenuistelua muojärvellä	11

– Osanottajamäärään vaikuttavia asioita ovat mm. lisääntynyt kilpailujen määrä ja se, että hommasta on tullut yhä enemmän välineurheilua,
mikä vähentää tavallisten harrastajien innostusta osallistua tapahtumaan,
pohdiskelevat Tauno Koski ja Jukka Nevala. Muojärven kisan kohdalla on
jälleen parannettu palkintoja ja kehitelty tapahtuman ympärille muutakin ohjelmaa ja tämän uskotaan tuovan alueelle lisää harrastajia. Takavuosina Muojärvellä oltiin mukana useammassakin cup-kisassa, mutta
nyt on jälleen palattu vain omaan yksittäiseen kilpailuun ja syynä tähän
nähdään mm. taimenuistelun arvostuksen palauttaminen muiden kalojen
kilpailun yläpuolelle. Cup-kilpailun pistejako ei tyydyttänyt kaikkia. Cupkilpailut vähensivät osanottajamäärää ja nyt tapahtumaan ovat palanneet
sellaiset alan harrastajat, joille viihtyminen Muojärven tapahtumassa ilman ehdotonta menestymispainetta on tärkeää. Tuomo Lehto arvioi, että
palaamista cup-kisaan ei ole Muojärvellä suunnitelmissa. Pääpaino on taimensarjassa, mutta myös muiden kalojen sarja nähdään kilpailijoiden
kannalta tärkeäksi. Eräät kilpailijat ovat erikoistuneet esimerkiksi hauen
uisteluun ja keskittyvätkin juuri muiden kalojen sarjaan.
Muojärvellä on kiinnitetty huomiota kalavesien hoitoon ja parannettu
näin mahdollisuuksia parempiin kalansaaliisiin myös taimenuistelussa.
– Kun kalastuskunta istutti pienempiä määriä lohta, panostimme kisan järjestäjinä istutuksiin ja panimme kaksi–kolme viikkoa ennen kisaa
järveen mitat täyttävää lohta, sanoo Sulo Lehto. Tauno Koski muistelee,
että yhtenäkin vuonna lohta ostettiin 6000 markalla ja vedettiin kahdella veneellä eri puolille Muojärveä. Myös Kuusamon kunta ja myöhemmin
kaupunki on tukenut merkittävästi kalastuskilpailun järjestämistä mm.
Järvi-Kuusamo -hankkeen avulla. Näin on jaettu tapahtumia Muojärven
vaikutusalueella. Tauriaisen alueelta on saatu vireitä toimijoita seuran
jäsenistöön.
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Naisväki työssä.

Kisojen järjestäjät antavat tunnustusta Koskenkylän väelle mittavasta talkoourakasta vuosien aikana. Kaikki taloudet ja jopa loma-asukkaat
ovat olleet innolla mukana järjestelyissä. Tapahtuman läpivieminen vaatii
30–40 henkilöä töihin lauantaina ja valmisteluissa määrä kasvaa tästäkin.
Erityisesti kiitosta saa tapahtuman järjestelyissä mukana oleva naisväki,
jonka panos on aivan ratkaiseva tapahtuman onnistumiseksi.
Kaksi vuosikymmentä tapahtumaa on nyt takana ja tulevaisuus näyttää edelleen valoisalta. Talkooväki on edelleen innostunutta, mutta huolena on nuoren väen muuttaminen pois paikkakunnalta. Kosken Erän tuore
puheenjohtaja Tuomo Lehto on itsekin paluumuuttaja ja pitää lohensoututapahtumaa varsin merkittävänä koko seuran toiminnalle. Hän kiittelee
rutinoitunutta järjestelykoneistoa, joka osaa asiansa ja johon voi luottaa.
Koneistoa on koulutettu tapahtumaa varten.
Kisojen järjestäjät kiittelevät entisen Kosken koulun nykyistä omistajaa Oula-Tupaa ja Teuvo Räisästä myönteisestä suhtautumisesta tapahtumaa kohtaan. Oulun ja Lapin läänin autokoululiiton omistama OulaTupa toimii nyt kilpailukeskuksena. Paikalla järjestetään myös mittavat
oheistapahtumat.
Kireitä siimoja eli lohenuistelua muojärvellä
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9. Kaksi vuosikymmentä lohensoutua
VUOSI 1987
Muojärven ensimmäinen lohensoutu järjestettiin lauantaina 22. elokuuta
klo 10–20. Kilpailualueena olivat Koskenkylän kalastuskunnan vesialueet.
Kilpailussa oli kaksi sarjaa: taimensarja ja muiden kalojen sarja. Kilpailuun osallistuttiin enintään kahden henkilön joukkueilla omalla tai vuokraveneellä. Osanottomaksu oli 150 markkaa/venekunta. Kilpailun lähtöpaikkana oli Koskenlahti. Kahtena ensimmäisenä vuotena kilpailtiin vain
soutuveneillä, mutta sen jälkeen tulivat kuvioihin myös moottoriveneet.
Taimensarjan pääpalkintona oli noin 10.000 markan arvoinen, talkoilla tehty saunakehikko. Kakkonen sai honkakaluston ja kolmonen soutuveneen. Sarjassa oli myös kiertopalkinto. Muiden kalojen sarjan voittaja sai
mikroaaltouunin. Kilpailun johtajat olivat Tuomo Lehto, Tauno Koski ja
Eero Koski. Muonituksesta vastasi Veikko Koski sekä valvonnasta Oiva Lehto ja Heino Koski. Tuomarineuvostona olivat Unto Koski, Heino Pitkänen ja
Paavo Korpua.
Ensimmäisen lohensoudun tulokset: 1) Hannu ja Matti Ikäheimo (Oulu
ja Jyväskylä) 1 255 g, yksi kala, 2) Reijo ja Markku Ervasti 1 135 g, yksi kala,
3) Ari ja Jouni Räisänen 740 g, yksi kala. Ikäheimoille ensimmäinen kiinnitys kiertopalkintoon.

VUOSI 1988
Toinen lohensoutu järjestettiin jo heinäkuun 9.–10. päivinä. Kilpailu alkoi lauantaina klo 15 ja päättyi sunnuntaina klo 10. Kilpailualueena olivat Muojärven Koskenkylän ja Kärpänkylän kalastuskuntien alueet ja lähtöpaikkana Koskenkylän Koskenlahti. Kilpailussa oli edellisvuoden tapaan
kaksi sarjaa ja kisaa käytiin enintään kahden henkilön joukkuein. Osanottomaksu oli 170 markkaa. Kisapaikalla oli yleisölle tarjolla esimerkiksi
tikanheittoa ja naulanlyöntiä.
Kilpailun palkintoluettelo oli edellisvuoden tapaan varsin komea: voittajat saivat noin 30 neliön mökkikehikon höylähirrestä, kakkoset veneen
ja neljän hevosvoiman perämoottorin ja kolmoset veneen. Mökkikehikko
tehtiin edellisvuoden tapaan talkoilla. Kaikki venekunnat taimensarjassa
palkittiin, muiden kalojen sarjassa palkintona oli yleiskoneita. Taimensarjaan houkuteltiin naisia erikoispalkinnolla, mutta kisojen osanottajakaarti oli miesvaltainen.Kilpailun johtajakolmikko ja muut vastuuhenkilöt
olivat samat kuin ensimmäisenä vuotena.
Kilpailun voitto jäi tällä kertaa Kuusamoon. Tuloksia: 1) Niilo ja Pekka
Koski 1 514 g, kaksi kalaa, 2) Kari Ervasti ja Teuvo Kähkönen 770 g, yksi
kala, 3) Antti Koski ja Timo Jokikokko 594 g, yksi kala, 4) Veikko ja Onni
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Tuovila 530 g, yksi kala, 5) Kauko Ronkainen ja Osmo Törmänen 496 g, yksi
kala.
VUOSI 1989
Kolmas kisa käytiin edelleen Koskenkylän ja Kärpänkylän kalastuskuntien
vesialueilla. Kilpailun sääntöjä muutettiin siten, että kalastus sallittiin
mottoriveneuisteluna. Muutos perustui kalastajien keskuudessa tehtyyn
mielipidekyselyyn. Kilpailuaika oli edelleen heinäkuun alkupuoli eli lauantai 8.7. klo 15 – sunnuntai 9.7. klo 8. Kilpailussa oli edelleen kaksi sarjaa
eli taimensarja ja muiden kalojen sarja. Kaikki kilpailijat osallistuivat molempiin sarjoihin. Yleisölle oli tarjolla omia kisoja mm. tikanheitossa, naulanlyönnissä ja saappaanheitossa.
Kilpailujen palkintoluettelo oli edelleen mittava. Taimensarjan voittaja sai veneen ja 20 hevosvoiman perämoottorin, kakkonen veneen ja neljän hevosvoiman perämoottorin ja kolmas kanootin. Muiden kalojen sarjassa jaettiin yleiskoneita. Paras naisvenekunta luvattiin edelleen palkita
taimensarjassa.
Kilpailun johtajina olivat Tauno Koski ja Eero Koski, muonituksesta
vastasi Veikko Koski palkinnoista Heino Auer ja Raimo Lehto, markkinoinnista ja mainonnasta Jukka Nurmi sekä kisapaikkojen järjestelyistä Niilo
Koski, Sulo Lehto ja Tuomo Lehto.
Tulokset, taimensarja: 1) Kari Lämsä ja Mika Lahtela 2 180 g, yksi kala,
2) Matti Nurmi ja Timo Saarela 845 g, yksi kala, 3) Esa Haapakoski ja Pekka Riipinen 780 g, yksi kala. Muiden kalojen sarja: 1) Seppo Aho ja Osmo
Heiskanen 720 g, 2) Pasi ja Jouko Lämsä 438 g, 3) Reijo Lehto ja Kari Ahonen 430 g.
VUOSI 1990
Neljänsiä kisoja luonnehti Kosken Erän puheenjohtaja Sulo Koski mittavimmiksi niiden historian aikana. Kisaohjelmaan saatiin myös silloisen
kunnanvaltuuston puheenjohtajan Pauli Saapungin tervehdys. Kilpailupaikka ja sarjajako olivat entiset, mutta kisa siirrettiin jälleen elokuulle ja
kisa-aika oli lauantai 4.8. klo 10–22. Kisa oli samalla Kuusamon Vetouistelu Cupin ensimmäinen osakilpailu ja kokonaiskilpailussa oli tarjolla 5.000
markan ostokortti.
Taimensarjan voittajat palkittiin veneellä ja 20 hevosvoiman perämoottorilla (arvo noin 25.000 markkaa), kakkoset saivat kaksi neljän hevosvoiman perämoottoria ja kolmoset hieman pienemmän perämoottorin. Kilpailun johtajina olivat Tauno Koski ja Tuomo Lehto, valvonnasta vastasi
Heino Koski, markkinoinnista ja mainonnasta Leo Koski, muonituksesta
Veikko Koski sekä kisapaikoista Sulo Lehto, Teppo Lehto ja Reijo Koski.
Tulokset, taimensarja: 1) Heikki ja Kalervo Ikäheimo (Oulu) 1 820 g, 2)
Mika Lahtela ja Kari Lämsä 1 486 g, 3) Sami Iso-Möttönen ja Aleksi PalonieKireitä siimoja eli lohenuistelua muojärvellä	15

mi 1 382 g, 4) Raili Polojärvi ja Jouni Palosaari 1 156 g, 5) Kyösti Aikkila ja
Tuomo Tahkola 1 100 g.
Muiden kalojen sarja: 1) Jyrki ja Jaakko Kallio-Koski 1 758 g, 2) Sisko ja
Kari Kurtti 600 g, 3) Helge Törmänen ja Pekka Ahonen 356 g. Kilpailuun
osallistui 193 venekuntaa ja kuiville nostettiin 51 taimenta.
VUOSI 1991
Tämänvuotinen kilpailu oli edelleen Kuusamon Vetouistelu Cupin ensimmäinen osakilpailu ja toisen osan järjesti Kuusamon Uistinseura Kitkajärvellä. Muojärven uistelukisa käynnistyi nyt Koskenkylän Rahkoselällä ja se
pidettiin Koskenkylän, Kantokylän, Heikkilän ja Kärpänkylän kalastuskuntien alueilla. Kilpailuaika oli lauantai 3.8. klo 10–21. Yleisön viihtymiseksi
järjestettiin perinteisiä kilpailuja, joista uutuutena oli lohenarvonta. Päivä
päättyi kisatansseihin.
Taimensarjan palkinnot olivat edellisvuoden kaltaiset, pääpalkintona
siis vene ja 20 hevosvoiman perämoottori. Vetouistelu Cupin pääpalkintona oli lisäksi hyödykkeitä 10.000 markalla tai palveluja Kuusamo-kortilla.
Taimensarjassa oli edelleen voimassa kiertopalkintosääntö, jonka mukaan
kiertopalkinto luovutetaan vuonna 1992 kolmesta kiinnityksestä tai tänä
aikana suurimman lohikalan saaneelle venekunnalle. Osanottomaksu oli
200 markkaa/venekunta.
Kisan osallistujamäärä kipusi ennätykseen, sillä venekuntia oli jo 223
ja niistä 51 sai mitan täyttävää saalista. Hyvään saaliiseen vaikuttivat kisojen edellä tehdyt lohi-istutukset.
Tuloksia, taimensarja: 1) Teuvo Räisänen ja Pertti Paananen (Kuusamo)
7 654 g, 2) Tuomo Ollila ja Jyrki Oikarinen 1 656 g, 3) Ari ja Aila Räisänen
1 138 g, 4) Tuomo ja Antti Tuominen 1 128 g, 5) Lauri Niemelä ja Erkki Alavuoma 993 g. Muut kalat: 1) Viljo Leinonen ja Petri Juntunen 5 418 g, 2)
Matti Päivärinta 223 g, 3) Jarmo Korhonen 205 g. Viisi vuotta katkolla ollut
kiertopalkinto meni suurimmalla kalalla eli 2.901 gramman taimenella
Teuvo Räisäselle ja Pertti Paanaselle. Tämä voittajapari sijoittui koko Vetouistelucupissa toiseksi, voittajapari oli Tauno Posio ja Kari Nikka.
VUOSI 1992
Kilpailun lähtöpaikka Koskenkylän Rahkoselkä jaettiin pienille ja isoille veneille. Kisa järjestettiin perinteisesti yksipäiväisenä lauantaina 1.8.
klo 10–21. Kisa oli edelleen Kuusamon Vetouistelu Cupin osakilpailu ja
palkintojen yhteisarvo noin 50 000 markkaa. Muojärven lohenuistelun taimensarjan voittaja sai edelleen veneen ja 20 hevosvoiman perämoottorin,
kakkostila toi kaksi neljän hevosvoiman perämoottoria ja kolmostila kaksi
kahden hevosvoiman perämoottoria.
Kilpailun johtajana oli Leo Koski, valvontaa johti Jukka Nurmi, markkinointia ja mainontaa Tauno Koski ja Sulo Lehto, muonitusta Veikko Koski,
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ravintolaa Marja-Leena Lehto ja kisapaikkojen kunnostusta Sulo Lehto ja
Esa Hemming.
Kisaa väritti myrskyinen sää, joka sekoitti kalavedet ja heikensi kalansaaliita. Kisaan osallistui 218 venekuntaa ja voitto meni tällä kertaa Suomussalmelle. Tuloksia, taimensarja: 1) Simo ja Pekka Kivijärvi 1 654 g, 2)
Jouko Räisänen ja Ari Kukila 1 053 g, 3) Tauno Posio ja Kari Nikka 792 g, 4)
Matti Parviainen ja Ossi Polojärvi 746 g, 5) Kari Kuosmanen ja Vesa Salmela
578 g. Muut kalat: 1) Pekka Salla ja Taisto Eskola 2 500 g, 2) Hannu Käkilehto ja Anse Lehto 2 000 g, 3) Martti Kurtti ja Vesa Rantamäki 614 g.
VUOSI 1993
Kilpailu järjestettiin perinteisesti Koskenkylän Heikkilän, Kantokylän ja
Kärpänkylän kalastuskuntien alueilla ja lähtöpaikkana Koskenkylän Rahkoselkä. Kilpailu pidettiin lauantaina 31.07. klo 10–20 perinteisesti Kuusamon Vetouistelu Cupin ensimmäisenä osakilpailuna. Palkintojen yhteinen
arvo oli 55.000 markkaa ja pääpalkintona edellisvuosien tapaan vene ja 20
hevosvoiman perämoottori. Toisena palkintona oli kaksi soutuvenettä ja
kolmantena kaksi kaikuluotainta.
Kilpailun johtajana oli nyt Reijo Koski, valvontaa johti Raimo Lehto,
markkinointia ja mainontaa Tauno ja Leo Koski, muonitusta Veikko Koski,
ravintolaa Marja-Leena Lehto, sekä kisapaikkojen järjestelyä Sulo Lehto ja
Esa Hemming. Kisojen järjestelyissä oli satakunta talkoolaista. Osanottomaksu oli 250 markkaa/venekunta. Taimensarjan paras naisvenekunta ja
muiden kalojen sarjan voittajat palkittiin yleiskoneilla.
Kisassa oli mukana 189 venekuntaa, jotka kisasivat kauniissa säässä,
mutta taimenet nappasivat laiskasti vieheisiin. Tuloksia, taimensarja: Tauno Posio ja Kari Nikka Posio 990 g, 2) Lassi Heinonen ja Kalervo Kaltio Suomussalmi 965 g, 3) Janne ja Timo Tuovila Kuusamo 940 g, 4) Veikko Veteläinen ja Kari Mustaniemi Kuusamo 840 g, 5) Pasi ja Jouko Lämsä Kuusamo
790 g. Muut kalat: 1) Kalle Kivijärvi ja Mauri Turpeinen Suomussalmi 1.900
g, 2) Pekka Salla ja Taisto Eskola Rovaniemi 830 g, 3) Ari Hentilä ja Eelis
Arposalo Kuusamo 690 g, 4) Veijo Pitkänen ja Veikko Karjalainen Kuusamo
625 g, 5) Kyösti Huttu ja Mika Heikkinen Kuusamo 315 g.
VUOSI 1994
Kilpailu laajeni Vetouistelun Pohjola-Cupin osakilpailuksi. Muut osakilpailut olivat Pyhäjärviuistelu Pyhäsalmella, Koston Vetouistelu Taivalkoskella
ja Kalakaveri-Uistelu Oulussa. Muojärven Vetouistelu oli kolmas osakilpailu ja se järjestettiin lauantaina 30.07. klo 10–20. Palkintojen yhteisarvo oli
60 000 markkaa. Edellisvuoden palkintoluetteloon tuli lisäyksenä Kuusamon kunnan lahjoittama 10 000 markkaa Kuusamon kilpailun voittajalle. Kilpailukoneistoa vetivät tutut nimet Tauno Koski, Sulo Lehto ja Reijo
Koski.
Kireitä siimoja eli lohenuistelua muojärvellä	17

Kilpailun tuloksia, taimensarja: 1) Heikki ja Kalervo Ikäheimo Oulu
2 110 g, 2) Jouni Heikkinen ja Tuomo Nyyssönen Suonenjoki 1 055 g, 3)
Simo Kivijärvi ja Matti Manninen Suomussalmi 630 g. Muut kalat: 1) Pasi
ja Jouko Lämsä Kuusamo 3 680 g, 2) Timo Paasimaa ja Kalle Manninen Muhos 1 620 g. Cupin kokonaisvoitto ja 25.000 markan ostokortti meni Olavi Hartikaiselle, joka menestyi muissa osakilpailuissa, hän ei menestynyt
Muojärven osakilpailussa.
VUOSI 1995
Vetouistelun Pohjola-Cup sai uusia osakilpailuja. Kisa alkoi Koston Veto
uistelulla Taivalkoskella ja jatkui Puhos-Uistelulla Pudasjärvellä. Muojärven Vetouistelu oli kolmas osakilpailu ja se järjestettiin lauantaina 05.08.
klo 10–19 Cupin neljäs osakilpailu oli Kalakaveri-Uistelu Oulussa. Muojärven kisa sujui järjestelyiltään ja palkinnoiltaan edellisvuosien tyyliin. Kisa
oheistapahtuminen kiinnosti edelleen niin uistelijoita kuin yleisöäkin.
Muojärven kisan voittajakipparina oli Simo Kivijärvi, joka oli kokonaiscupissa yhdeksäs. Tuloksia, taimensarja: 1) Simo ja Perttu Kivijärvi, M.
Manninen Suomussalmi 1.406 g, 2) Jukka Karjalainen ja Pasi Polojärvi Kuusamo 1 335 g. 3) Mika Rautiainen ja Timo Kinnunen Pitämä 1 289 g, 4) Juha
Karjalainen ja Esko Kurvinen Kuusamo 1 288 g. Muut kalat: 1) Kari Raatesalmi ja Raimo Käsmä Kiiminki 5 098 g. Kari Raatesalmi voitti koko Pohjola-Cupin ja sai pääpalkintona olleen Terhi 4100 -veneen trailereineen.
VUOSI 1996
Pohjola-Cup laajeni ja uutena osakilpailuna tuli mukaan Kiannanjärven
Vetouistelu Suomussalmella. Muojärven Vetouistelu oli Cupin neljäs osakilpailu ja järjestettiin lauantaina 03.08. klo 10–18. Osanottomaksu oli 250
markkaa ja se sisälsi mm. harjoitteluluvan viikoksi ennen kisaa Koskenkylän kalastuskunnan alueelle. Osakilpailun pääpalkintona oli moottorikelkka Lynx Light. Kakkosille jaettiin kaksi NMT-käsipuhelinta ja kolmosille kaksi kaikuluotainta.
Muojärven Vetouistelu vietti jo 10-vuotisjuhliaan ja yleisölle tarjottiin
mm. orkesteritanssit. Myös Ahti oli kalastajille anteliaalla päällä ja kuusamolaisjoukkue kirjasi voiton kotiin neljällä taimenella. Kisaan osallistui
170 venekuntaa ja kalaa sai niistä 33 taitavinta.
Tuloksia: 1) Henri Hentilä, Teemu Palosaari ja Petteri Määttä Kuusamo
2 770 g, 2) Esa Moilanen ja Pekka Jäntti Kuusamo 2 512 g, 3) Jarkko ja Rauno Helkomaa Oulu 1 884 g, 4) Sami Kurtti ja Pekka Kajava Kuusamo 1 874,
5) Jarmo, Tauno ja Reetta Nissinen Iisalmi 1 424 g.
VUOSI 1997
Toiselle vuosikymmenelle jatkettiin edelleen Pohjola-Cupin osakilpailuna.
Muut osakilpailut olivat entiset, tosin toisessa järjestyksessä: Kalakaveri-
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Uistelu, Kostonjärven Vetouistelu, Puhosjärvi-Uistelu, Kiannanjärven Vetouistelu ja Muojärven Vetouistelu.
Muojärven kisa pidettiin lauantaina 02.08. klo 10–18 ja lähtöpaikkana
oli tällä kertaa Koskenkylän Koskenlahti. Päävastuun järjestelyistä suuren
talkoojoukon johdossa kantoivat Tauno Koski, Sulo Lehto ja Reijo Koski.
Pääpalkintona oli 45 neliön mökkikehikko ja seuraavat sijat saivat kaksi
GSM-puhelinta ja kaksi moottorisahaa.
Kisassa oli 136 venekuntaa ja voitto heltisi kahden kilon taimenella. Kalaa sai 31 venekuntaa.
Vetouistelukilpailu oli yksi Muojärven kesän tapahtumista. Yleisötapahtumina järjestettiin myös tanssit Kylmälässä, perhetapahtuma Sossonniemen kalasatamassa ja päreentekonäytös Sossonniemellä.
Kisaan osallistui 136 venekuntaa. Tuloksia, taimensarja: 1) Hannu Ikäheimo ja Aarne Otollinen Oulu 2 008 g, 2) Tuure ja Taisto Lähteenmaa Oulu
1 752 g. Muut kalat: 1) Matti Heikkinen ja J & J Kemppainen Suomussalmi
7 650 g, 2) Frej Byskata, Ari Olli ja Allan Brenström Kokkola 7 465 g, 3) Jukka Pelkonen, K. Remes ja K. Raatesalmi Kiiminki 4 128 g. Pelkonen voitti
Pohjola-Cupin kokonaiskisan.
VUOSI 1998
Muojärven kisa oli tänä vuonna yksi kuudesta Pohjola-Cupin osakilpailusta, joka järjestettiin Muojärven ohella Kostonjärvellä, Puhosjärvellä, Pohjois-Kiannassa, Oulujärvellä ja Oulussa. Oulussa kisa kantoi nimeä Mercury-Uistelu. Muojärven kisapäivä oli lauantai 01.08. klo 10–18.
Kisan järjestelykoneiston ”johtoryhmään” Tauno ja Reijo Kosken sekä
Sulo Lehdon lisäksi tuli myös Jukka Nevala. Pääpalkintona oli kaksi päältä
ajettavaa ruohonleikkuria. Kakkoset saivat kaksi ruohonleikkuria ja kolmoset kaksi moottorisahaa.
Kisaan osallistui 117 venekuntaa. Tämän kisan tulokset, taimen: 1) Esa
Moilanen ja Pekka Jäntti Kuusamo 1 190 g, 2) Pentti Kallio ja Mauri Oikarinen Kuusamo 1 895 g. Muut kalat: 1) Mikko ja Lauri Juutinen Kiiminki
14 365 g, 2) Kari Raatesalmi ja Jukka Pelkonen Kiiminki 12 285 g, 3) Seppo
Remes ja Risto Vehkaoja Oulu 7 570 g.
VUOSI 1999
Tämä vuosi toi takaisin perinteisen Muojärven lohenuistelun ilman cupkisajärjestelmää. Pääsarjan palkinto luovutettiin eniten lohikalaa saaneelle venekunnalle. Pienveneitä kannustettiin osallistumaan kisaan erityisellä soutuvenesarjan palkinnolla. Jukka Nevala jatkoi Muojärven kisan
johtoryhmässä.
Kilpailu pidettiin lauantaina 24.07. klo 10–18. Taimensarjan voittaja
kuittasi MBK Ovetto -skootterin. Kakkoset saivat kaksi painepesuria ja kolmoset kaksi moottorisahaa. Muiden kalojen sarjan voittaja sai sähköperämoottorin sekä soutuvenesarjan voittaja kaikuluotaimen.
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Kisakeskuksessa entisellä Kosken koululla järjestettiin iltajuhlat, johon
kuljetettiin väkeä myös Kuusamon kirkonkylästä erityiskuljetuksin.
Kilpailussa oli mukana 70 venekuntaa. Tuloksia, taimensarja: 1) Vesa ja
Jukka Pitkänen, Kristiina Ronkainen ja Petri Kupiainen Kuusamo 4 775 g,
2) Hannu ja Ville Ikäheimo sekä Aarno Otollinen Oulu 2 100 g, 3) Taisto
Hukka ja Tuula Salonen Kuusamo 2 030 g, 4) Eero ja Markus Pyykkönen
Suomussalmi 1 560 g, 5) Olli Lehto ja Kyösti Kangas Kuusamo 1 285 g. Muut
kalat: 1) Jukka ja Tommi Törmänen Kuusamo 4 255 g. Mökkiveneet: 1) Erkki
Kurkinen ja Veikko Mikkonen Kittilä 275 g.
VUOSI 2000
Vuoden kilpailu järjestettiin lauantaina 22.07. jo vakiintuneeseen kelloaikaan eli 10–18. Taimensarjan pääpalkintona oli grillikota ja muina pääpalkintoina kaksi painepesuria ja kaksi moottorisahaa. Muiden kalojen sarjan voittaja sai grillikatoksen. Tapahtuma oli jälleen kaksipäiväinen, sillä
Kosken koululla järjestettiin jo perjantai-iltana yleisölle viihdykettä. Väkeä
kuljetettiin tapahtumiin linja-autokuljetuksilla ja viikonloppua mainostettiin maaseutujuhlien nimellä.
Kisaan osallistui 91 venekuntaa. Varsinaisessa kisassa meni taimen
sarjan voitto tällä kertaa Posiolle. Tuloksia, taimensarja: 1) Matti ja Maarit Soudunsaari sekä Henri Ervasti Posio 1 165 g, 2) Jarmo Juujärvi ja Risto
Lahti Rovaniemi 1 080 g, 3) Sampo Nevala ja Heimo Karjalainen Kuusamo
1 050 g, 4) Jouni Haanpää, Matti Elovirta ja Antero Taskila Oulu 1 035 g, 5)
Pentti Kallio, Mauri Oikarinen ja Ari Alavuoma Kuusamo 995 g. Muut kalat: 1) Henri Hentilä, Teemu Palosaari ja Petteri Määttä Kuusamo 13 705 g,
2) Vesa Kilpivaara ja Janne Kemppainen Kuusamo 1 750 g, 3) Pekka Räisänen ja Antti Lämsä Kuusamo 1 515 g
VUOSI 2001
Tänä vuonna vietettiin jo kalastustapahtuman 15-vuotisjuhlaa ja tapahtumaa mainostettiin kunnon maaseutujuhlana. Varsinainen kisa pidettiin
lauantaina 21.07. klo 10–18. Taimensarjassa palkittiin voittaja grillikodalla. Kakkosille jaettiin kaksi painepesuria ja kolmosille kaksi moottorisahaa. Muiden kalojen sarjassa palkittiin kolme parasta. Yleisöä viihdytettiin
mm. maksullisella venekyydityksellä. Väkeä kuljetettiin taajamasta ilmaisella linja-autokuljetuksella. Kilpailukeskuksessa Kosken koululla oli tanssilava, kisaravintola ja olutteltta, joten tapahtuma sai yhä enemmän kansanjuhlan luonteen. Kisaravintola torjui vieraiden nälkää.
Kisassa oli mukana 76 venekuntaa. Taimensarjassa voitto jäi Kuusamoon. Tuloksia, taimensarja: 1) Pasi Pesonen sekä Jukka ja Tommi Törmänen, Kuusamo 3 025 g, 2) Tuomo Peltoniemi ja Timo Törmänen Kuusamo
2 780 g, 3) Ari Alavuoma, Pentti Kallio ja Mauri Oikarinen Kuusamo 2 355
g, 4) Osmo Törmänen ja Raimo Lehto Kuusamo 2 300 g, 5) Hannu Ikäheimo
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ja Aarne Otollinen Oulu 1 960 g. Muut kalat: 1) Henri Hentilä, Teemu Palosaari ja Petri Mäkelä Kuusamo 16 115 g, 2) Veli Salo ja Mertsi Stenius Uusikaupunki 440 g, 3) Hannu Ikäheimo ja Aarne Otollinen Oulu 395 g.
VUOSI 2002
Tämän vuoden kalastustapahtuma pidettiin lauantaina 20.07. klo 10–18 ja
se noudatteli järjestelyiltään pitkälle edellistä vuotta. Taimensarjan voittaja sai palkinnoksi grillikodan ja seuraavat tilat perinteiset painepesurit ja
moottorisahat. Muiden kalojen sarjan voittaja sai viikonloppupaketin kuusamolaisessa hotellissa. Kilpailukeskus oheistapahtuminen oli edelleen
Kosken koululla Muojärven rannalla.
Kisan suojelijana koko sen ajan toiminut Pauli Saapunki oli kohonnut
valtuuston puheenjohtajasta kansanedustajaksi ja oli tänä vuonna jo maakuntaneuvos ja Suomen Kalamiesten keskusliiton varapuheenjohtaja. Hän
luonnehti tervehdyksessään tapahtumaa ”pienen kylän suurtapahtumaksi”. Saapungin mukaan ”toiminta kelpaa esimerkiksi monille muillekin
suomalaisille kylille, jotta maaseudun virikkeisyyttä ja elinvoimaa voitaisiin monipuolistaa ja parantaa” (Käsiohjelma 2002).
Kisaan osallistui 71 venekuntaa. Ahti ei ollut kovinkaan antelias, mutta taimensarjan voitto jäi kuitenkin Kuusamoon. Tuloksia, taimensarja:
1) Petteri Määttä ja Henri Hentilä Kuusamo 985 g, 2) Hannu ja Ville Ikäheimo sekä Aarne Otollinen Oulu 750 g. Muut kalat: 1) Petri Luukkonen,
Markku Käsmä ja Janne Määttä Kuusamo 8 575 g, 2) Petteri Määttä ja Henri
Hentilä Kuusamo 8 285 g, 3) Markku Niikkonen ja Lasse Karjalainen Kuusamo 1 530 g.
VUOSI 2003
Perinteinen uistelukisa pidettiin nyt lauantaina 17.07. jo vakiintuneeseen
kellonaikaan eli 10–18. Kilpailun suojelija vaihtui maakuntaneuvos Pauli
Saapungin luovutettua tehtävän kansanedustaja Tuomo Hänniselle. Kisaa
käytiin edelleen perinteisissä sarjoissa, mutta kirjolohi rajattiin virallisesti kilpailukalojen ulkopuolelle.
Kilpailuun osallistui 84 venekuntaa. Ahti oli kohtalaisen suosiollinen
ja tulokset muodostuivat kärjen osalta seuraaviksi, taimensarja: 1) Mikko
Haataja ja Janne Pitkänen Kuusamo 2 690 g, 2) Pekka Räisänen ja Sampo
Kilpeläinen Kuusamo 2 285 g, 3) Pentti Kallio, Ari Alavuoma ja Mauri Oikarinen Kuusamo 1 450 g, 4) Pekka Kajava ja Sami Kurtti Kuusamo 1 425 g.
Muut kalat: 1) Pauli ja Tommi Meskus sekä Anette Wessman Kuusamo/
Oulu 7 045 g, 2) Henri Hentilä ja Teemu Palosaari Kuusamo 3 290 g, 3) Ari
ja Jorma Hentilä sekä Timo Liukkonen Kuusamo 2 915 g.
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VUOSI 2004
Kisan päivämäärä oli lauantai 24.07. ja kellonaika vanhaan tapaan 10–18.
Taimensarjan pääpalkintojen määrää lisättiin. Voittaja sai ajettavan ruohonleikkurit ja seuraavat menestyneet kilpailijat ruohonleikkurin, trimmerin, moottorisahat ja painepesurin. Kilpailun jälkeen vietettiin iltajuhlaa kilpailukeskuksessa uusitulla tanssilavalla, jossa tanssittiin elävän musiikin tahdissa. Tapahtuma keräsi jälleen suuren määrän yleisöä kesäiseen
tapahtumaan.
Kilpailuun osallistui 77 venekuntaa. Tuloksia, taimensarja: 1) Janne
Paloniemi, Mika Veteläinen ja Reima Kuusisto Kuusamo 3 690 g, 2) Raimo
Lehto ja Osmo Törmänen Kuusamo 2 670 g, 3) Matti ja Tiina Torkkola Kuusamo 1 540 g. Muut kalat: Teemu Palosaari ja Henri Hentilä Kuusamo 6 740
g, 2) Hannu Käkilehto ja Maarit Säkkinen Kuusamo 2 320 g, 3) Ari Hentilä
ja Marko Isokangas Kuusamo 1 790 g.
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VUOSI 2005
Tämän vuoden parhaat pokkasivat kunnian ja komeiden pokaalien lisäksi
puutarhakoneita.
Kisan voitto meni tällä kertaa eteläiseen Suomeen Kuusankoskelle. Kisaan osallistui kaikkiaan 68 venekuntaa. Tuloksia, taimensarja: 1) Raimo
Löytty ja Erkki Pukkila Kuusankoski (50,3 ja 67 cm) 4 430 g, 2) Mika Veteläinen, Janne Paloniemi ja Reima Kuusisto Kuusamo (74 cm) 3 865 g, 3) Esa
Tuovila ja Jari Lippo Kuusamo (67 cm) 2 675 g. Muut kalat: 1) Sami Kurtti,
Pekka Kajava ja Risto Pitkänen Kuusamo 12 455 g, 2) Teemu Palosaari, Henri Hentilä ja Mikko Varnala Kuusamo 4 875 g, 3) Lasse ja Sami Karjalainen
sekä Markku Niikkonen Kuusamo 4 685 g.

VUOSI 2006
Tämän vuoden kisa on jo 20-vuotisjuhlakisa. Juhlakisan arvonnan pääpalkintona on noin 6 000 euron arvoinen saunatupa täydellisenä puuosatoimituksena. Taimensarjan voittajille on luvassa mm. ruohonleikkureita,
trimmeri ja moottorisahoja. Tapahtuman yhteydessä julkistetaan lohensoudun 20-vuotishistoriikki.
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