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Hej!
Just nu i skrivande stund har den blå
timmen inträtt. Den tid på dygnet när
vårt underbara snöklädda landskap
bäddas in i ett förtrollat ljus.

Småfåglarna gör sina sist vändor till
det välfyllda fågelbordet för att sedan
kura ihop sig på någon skyddad plats
tills gryningen kommer.

Härligt med vinter med mycket snö
och lagom kyla. Vi får hoppas att vi
även i framtiden får behålla sådana
vintrar - trots att illavarslande tecken
tyder på kommande klimat-
förändringar.

Om du missade Julkul på
Hanhinvittikko återstår dock större
delen av vinternas aktiviteter som ni
kan läsa om i här programmet.

I övrigt står vi i akt och mening att
initiera en ny förening: Hanhinvittikko
vänner/Hanhinvittikkon ystävät. En
fristående förening som ska ta över
skötseln och driften på fäboden nu när
Expedition Övertorneå är avslutad. Om
du känner för att ta del i den föreningen
så hör av dig eller håll utkik i efter an-
nonser så kan du vara med ända från

början. Det kommer att bli en härlig
nystart med att förvalta arvet och ut-
veckla nya besöksattraktioner.

Och valår är det också. Vi tänkte
hjälpa politiker och väljare att göra
goda miljöval. Inte alltid så lätt vet un-
dertecknad av egen erfarenhet, man går
lätt vilse. Kolla gärna in olika hemsidor
där man kan få hjälp att göra goda
miljöval exempelvis

www.krav.se
www.svanen.nu
www.snf.se
Ett annat gott miljöval är att om

möjligt åka med gratisbussarna. Hop-
pas att våra politiker fortsätter med så-
dana goda miljöval. Även där ska vi
försöka hjälpa till. Många spännande
saker att uppleva och ta tag i för den
som vill göra mer än bara betala med-
lemsavgiften.

Välkommen du också!

Rolf Lahti
ordförande

Intresserad av
Hanhinvittikko?

Hanhinvittikko fäbod blev Norrbottens
första kulturreservat 2002. Det var ett
resultat av ett långvarigt arbete som
givetvis började redan på 1800-talet,
men där fäbodens unika miljö rädda-
des från igenväxning genom det arbete
som Övertorneå Naturskyddsförening
initierade 1994.

På senare år har det bedrivits en
verksamhet med levande fäbod där
kommunen via Expedititon Övertor-
neå, Arbetsförmedlingen och Länssty-
relsen starkt bidragit.

För att förstärka verksamheten med
den levande fäboden har nu Övertor-
neå Naturskyddsförening tagit initia-
tiv till att bilda en fristående förening
med arbetsnamnet Hanhinvittikko
vänner / Hanhinvittikon ystävät.

Fördelen med en fristående fören-
ing är att all dess kraft kan riktas just
på arbetet kring Hanhinvittikko som på
det sättet än mer kan utgöra ett intres-
sant besöksmål och kunskapskälla om
natur och kulturhistoria.

Arbetet med bildandet av fören-
ingen startar under våren 2006.

Du som är intresserad av att bevara
Hanhinvittikko och vill veta mer om
den nya vänföreningen - ta kontakt med
någon i styrelsen för Övertorneå Na-
turskyddsförening.

För kontaktuppgifter, se nästa sida.Övertorneå Naturskyddsförening arbetar för fortsatt bra sparkföre!
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Övertorneå bäst?
På finska finns ett ordspråk som an-
vänds flitigt ”Oma kehu haisee” som
betyder ungefär ”Självskryt luktar”.
Det kan vara farligt att skryta för
mycket i vissa lägen. Säg att du precis
vunnit en miljon genom t.ex.
Månadslotteriet och sedan går du runt
på byn och berättar det vitt och brett.
Gissa om du börjar få tiggarbrev...

Ibland är dock vi tornedalingar så
himla blygsamma. Vi vill inte ens er-
känna när vi är bra. För Övertorneå
kommun och Övertorneå Naturskydds-
förening är det också så.

Men låt mig ta några exempel...

Ekokommunen Övertorneå
Ja, det går bara inte att komma bort från
det att Övertorneå år 1983 blev landets
första ekokommun! Ni som har inter-
net kan kika på www.sekom.nu och se
hur många kommuner som följt efter!
Nu är de 66!

Nöjer ni inte er med det så se vad
Torbjörn Lahti skriver på

www.polcirkelbyn.nu/brev.htm
Alltså - ända till Amerika har idé-

erna om hållbar utveckling från Över-
torneå nått!

Nationalälvdagen
I år firades den 10:e nationalälvdagen.
Idegivare till denna manifestation för
de fria älvarna har sitt ursprung i se-
dan några år bortgångne miljökämpen
och entusiasten Lars-Inge Mäkitalo.

Kerstin Rönnqvist i Kalix har fort-
satt att entusiasmera och bidragit till
att Nationalälvdagen nu är en riktig
folkfest!

Hanhinvittikko
Nog finns det fäbodar på andra håll,
men inte speciellt många som som ef-
ter några år blir till reservat. Från ett
igenväxande landskap till en levande
fäbod och dessutom Norrbottens för-
sta kulturreservat - ja, om inte bäst så
först i alla fall...

Näää, inte nu igen...
För några år sedan, i det förra årtusen-
det var Övertorneå bäst i landet på att
öka medlemsantalet av SNFs ca 270
kretsar.

Nu skryter vi - vi ska göra det igen!
Riksföreningen ger den krets som vär-
var mest fram till årets slut en tubki-
kare värd 12.000 kr.

Övertorneå Naturskyddsförening
ger alla nya fullbetalande medlemmar
en Månadslott från Ideella Spel där
SNF är en av delägarna! Lotten är värd
150 kr och ger chans till att vinna en
miljon. (Inom parentes sagt, vi har en
person inom kommunen som vunnit en
miljon från just Månadslotteriet).

Inte handlar det om miljonen, det
handlar givetvis om NATUREN och
MILJÖN!

Men helt klart är - Övertorneå Na-
turskyddsförening är bra och blir bättre
för varje ny medlem!

Du som redan är med - värva. Du
som ännu inte kommit med - gör det
nu! Det lönar sig!

Urpo Taskinen
medlemsvärvningsansvarig

Ja, kanske du inte talar ryska...
... men du är intresserad av frågor

som rör Ryssland; demokrati, natur,
miljö, människor.

Jag har under 1,5 år läst ryska och
även rest där lite grann.Vill gärna
komma i kontakt med dig som är in-
tresserad av frågor kring Ryssland.

Kom på besök, ring mig eller
skicka ett mail - skulle vara roligt att
pratas vid!

Kika gärna också på några av mina
bilder från Ryssland på
www.kiruna.se/~utn/ryska/catalog.html

Urpo Taskinen
Byvägen 51, 957 23  Juoksengi
0927-21002, 070-629 58 02
urpo.taskinen@snf.se

Det här är altaigran med kotte, den gran
som vi oftast finner i våra skogar. Den
har invandrat till oss österifrån, från
Ryssland. Gran på ryska är ”jålka” eller
”jel”( eller ).



Nyfiken gös?

Har du också undrat hur
man fiskar med nät under
isen? Eller kanske du bara är nyfiken
på hur en gös ser ut?

Då har du chansen att följa med till
Puostijärvi för att hjälpa till att vittja
näten under den korta polardagen.
Passa även på att lära dig mer om fis-
karnas liv under isen: gädda, gös, lake
och sik är vanliga arter även om näten
ibland saknar fångst. Vi avnjuter vår
matsäck utomhus med utsikt över den
stora och vackra sjön, om väderguda-
rna är bistra finns det en liten bastu där
vi kan värma oss.

Lördag 21 januari, ca kl 8 – 16

Skidturens längd: ca 4 km
Medtag: Matsäck
För anmälan och info: Rolf Lahti,
070-640 98 47, rolf.lahti@snf.se

Program vintern-våren 2006

Sinnesfull i urskog?

Har du någonsin med skidornas hjälp
upplevt den trolska urskogen?

De snötyngda gamla träden berät-
tar sin historia för oss när vi lugnt och
stilla besöker en av våra kvarvarande
urskogar i området runt Polcirkeln.
Med sakkunnig och erfaren ledning av
Rolf Lahti blir din tur en upplevelse
för alla sinnen. Ett och annat djurspår
kommer vi att se och nästan alltid kom-
mer den mytomspunna fågeln lavskri-
kan till oss när vi tillagar vår lunch över
öppen eld.

Lördag 25 februari, ca kl 8 – 17

Skidturens längd: ca 10 km
Medtag: Matsäck
För anmälan och info: Rolf Lahti,
070-640 98 47, rolf.lahti@snf.se

Årsmöte för Övertorneå Naturskyddsförening
12 februari 2006 kl 14.00 i Polcirkelhuset Juoksengi

Lyssna på ugglor!

På vårvinterkvällarna kan man höra
många av våra allra tystaste fåglar -
ugglorna!

Följ med ut och upplev detta trol-
ska i vårvinternattens mörker.

Ciceron och ugglekännare Anna
Malmström leder.

Samling vid affären i Hedenäset
kl 20.00 bägge kvällarna.

Söndagen 12 mars 2006
Söndagen 19 mars 2006

Vad vill du göra?

Övertorneå Naturskyddsförening vill gärna göra roliga, bra, intressanta, tanke-
väckande, fantastiska osv programpunkter.

Ibland kommer vi bara på en sådan där kul idé mitt i allting...
... eller så kommer du på en bra idé!
Du kan då direkt lyfta på luren och slå en pling till till någon i styrelsen. Du

som har tillgång till epost skicka ett mail till
overtornea@snf.se

så lägger vi in din mailadress på sändlistan. Spar porto och fungerar snab-
bare. Se även vad som händer på vår webbplats

www.overtornea.snf.se

Jaga nya upplevelser
med oss!

Övertorneå Naturskyddsförening
samarbetar med

Tornedalens folkhögskola.
Tillsammans jagar vi nya upplevelser

i naturen!
Läs mer om folkhögskolan och dess

verksamhet på
www.tornedalen.se



Inte bara hyggen...

... vill vi  se i framtiden.
Därför har Övertorneå Natur-

skyddsförening startat en skogsgrupp.
Nu söker vi efter alla som är intresse-
rade av skogsfrågor!

Kanske vet du redan en del eller vill
lära dig mer?

Ta kontakt med
Urpo Taskinen
0927-21002, 070-629 58 02
urpo.taskinen@snf.se

50 kg

50 kg är lika mycket gift som Chiquita
besprutar sina bananer per hektar. De
bananer som de kallar miljövänliga i
en jättelik kampanj med den där hop-
pande grodan. Ja, ni kan bara inte ha
missat den.

50 kg är mer än 10 gånger mer än
vad Sverige mest besprutade gröda,
potatis får ta emot.

Att SNF KO-anmält Chiquita för
falsk marknadsföring är de på bolaget
säkerligen inte så glada över.

Sponsra inte Chiquitas giftbesprut-
ning - köp bananer märkta med KRAV
eller Fair Trade. Då slipper vi och våra
barn äta giftdränkte bananer och arbe-
tarna och deras barn utsättas för gifter!

Strömstaren
är medlemsblad för Övertorneå Natur-
skyddsförening. Detta är ett special-

nummer som delas ut även till dig som
ännu inte är medlem.

Övertorneå Naturskyddsförening är en
av de ca 270 lokala kretsar inom

Svenska Naturskyddsföreningen, SNF.
Den flygande pilgrimsfalken är SNFs

symbol - en fågel som man ibland även
kan se inom vår kommun.

Layout: Urpo Taskinen
Tryck: Tornedalens folkhögskola

Teckningar: Gun Hofgaard, Jokkmokk

20051214

Övertorneå Naturskyddsförening
c/o Rolf Lahti

Korva 78, 957 92  Övertorneå
www.overtornea.snf.se

overtornea@snf.se

Bli miljönär och kanske miljonär!
Övertorneå Naturskyddsförening genomför just nu en medlemsvärvningskampanj.

Du som blir medlem, helst via autogiro, får förutom medlemskap i Svenska
Naturskyddsföreningen en Månadslott från Ideella spel (www.ideellaspel.se) värd
150 kr.

Månadslotten har under en månads tid dragning varje dag med högsta vin-
sten 1 miljon kronor. Lotteriet omfattar bara 70.000 lotter vilket gör att vinsch-
anserna är höga.

Överskottet från lotteriet tillfaller Svenska Naturskyddsföreningen och några
andra ideella föreningar; bl.a. Friluftsfrämjandet, Svenska Dövas Riksförbund
m.fl.

Genom att nu blir medlem gör du alltså en dubbel insats - du blir kanske  inte
miljonär (chansen finns!) men med säkerhet blir du miljönär!

Detta gäller för medlemskap med autogiro:
24 kr/månad - enskilt medlemskap
30 kr/månad - familjemedlemskap (oberoende av antal!)
För att vi ska kunna ordna med lotten till dig som blir medlem så meddela

gärna det till oss (någon i styrelsen, helst Urpo Taskinen) när du skickat in  talongen
med det frisvarskuvert som du finner tillsammans med det här bladet.

Ifall vi inte får något meddelande så kommer lotten att dröja tills vi får lis-
torna från riksföreningen.

Kom med du också - ge världen en chans och dig själv också!

Från Svanstein...

... har vi fått höra att man planerar att
röja upp byns ängsmarker kommande
sommar.

Det är Svansteins byaförening som
förutom uppröjningen också ska låta
djur beta en del av strandängarna i byn.

Initiativet är intressant speciellt
som en idé har fötts om att innan
röjningen göra en florainventering för
att se vilka effekterna av uppröjningen
och betningen kan bli.

För mer information ta kontakt med
Svansteins byaförening eller Bo Lind-
berg i Övertorneå Naturskyddsfören-
ings styrelse.


