
       

Varrassiika kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 lähettiläänä: Pyydä, paista ja nauti oma 

varrassiikasi Kukkolankosken lippomiesten kanssa rajajoen kulttuurimaisemassa 

 

Vuonna 2018 koko Eurooppa viettää yhteistä Kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta, jonka 

teemana on ”Kun mennyt kohtaa tulevan”. Suomessa vuoden pääteemana on osallisuus kulttuuriperintöön. 

Yhteisöjä, kansalaisjärjestöjä ja museoita kannustetaan kehittämään uusia toimintamalleja ja kokeilemaan 

erilaisia tapoja edistää vuorovaikutusta yksilöiden ja yhteisöjen kanssa. Kansallisena tavoitteena on myös 

lisätä kulttuuriperinnön saavutettavuutta, saatavuutta (mukaan lukien digitaalista) sekä kulttuuriperinnön 

kestävää käyttöä. Tärkeä näkökulma on kulttuuriperintö kohtaamisten paikkana ja vuoropuhelun välineenä: 

sosiaalisena voimavarana. 

 

Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden kunniaksi met meinaama kokkeila Kukkolankosken 

lippomiesten, kyläläisten ja yrittäjien kansa yhessä semmosta uuenlaista mallia, jossa kläpit ja ulkomaan 

viehraat lippoava ensin siian, paneva sen varthaaseen, paistava sen paistokoassa ja nauttiva sen 

maukhauesta koskitörmällä. Met autama heitä tekehmään homman itte, samala ko kerroma hauskoja 

kalajuttuja ja annama petyykin siittä.  Tyristithän tykkäävä kuulema tämmösestä, samalako me tehemä 

meän perintheitä tunnetuksi. Met toivoma, että siikaki muistaa nousta jokheen ajoissa ja lopuksi me 

kyselemmä, että kannattasko tämmösiä elämyksiä tehä jatkossaki. 

 

Varrassiikahan soppii hyvin teemavuen lähettilhään roohliin, sillä Kukkolankoskelahan on lipottu ja 

paistettu siikaa jo 1400-luvulta asti itte tehyilä vehkeilä. Varrassiika on meän lippomiesten terhveelinen 

ruoka ja tyristikki on tykähnee siittä ja töllistelhee meitä 1950-luvulta lähtien. Se valmistethaan tikussa 

tulen loistheessa ja itte vaellussiikaki on ainutlaatunen ko se tullee suolasesta merestä Tornionjokheen. 

Kukkolankoski edustaa Tornionjoen perintheistä koskikalastuskulttuuria, joka hyväksythiin osaksi Suomen 

Elävän perinnön kansallista luetteloa 23.11.2017.  Soon muuten mahottoman hyvin sanottu, että 

menneisyyen perintö on myös tulevaisuuen voimavara. Meän Pyydä-paista ja nauti oma varrassiikasi 

kokkeiluhanke saapii myös Museovirastolta avustusta. 

 

Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 aikana kokkeilema uutta mallia Kukkolankosken 

Kesäsiikafästeillä (28.7.2018) nuorten kanssa ja Siikamarkkinoilla (7-8.9.2018) Perinnekalastusfestivaalien 

ulkomaisten viehraitten kanssa. Olema kovasti mukana myös Tornionlaakson Kesäsiikahankheessa, joka 

järjestää mm. Perinnekalastusfestivaalit (7-9.9.2018) ja Siika ja Meänmaa  (27.8.-9.9.2018) näyttelyä. 

 

Hankheessa ovat mukana myös Kukkolankosken osakaskunta, Kukkolan kyläyhdistys ry, Meän Kukkola ry 

sekä Tornionlaakson Kesäsiika hanke 

 

Lisätietoa: 

Prosiika ry: Markku Vaaraniemi +358405590836, Jaakko Heikkilä +358400398244 

 

http://www.kulttuuriperintovuosi2018.fi/fi/ 

 

http://www.kulttuuriperintovuosi2018.fi/fi/hanke/pyydae-paista-ja-nauti-oma-varrassiikasi-

kukkolankosken-lippomiesten-kanssa-rajajoen-kulttuurimaisemassa 

 

https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Tornionjoen_perinteinen_koskikalastuskulttuuri 
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