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Hemsida: 
pajala.naturskyddsforeningen.se 

Vi finns på nätet: 
Www.norrbotten.snf.

Ordjakten som ger en me-

ning – Naturturer – för med-

lemmar med start den 20 

juni och avslutas senast 9 

augusti 2020.  

I år får hela familjen och vänner 

uppleva sju vackra platser till-

sammans med start den 20 

juni. Ni får se och uppleva Pa-

jala kommuns natursköna land-

skap med älvar, berg, skogar 

och myrar där ni får leta bok-

stäver i ordjakten på sju olika 

Naturturer/platser. Bokstäver-

na kommer att bilda en mening 

med anknytning till vad vi gör.  

Ni får en unik möjlighet att 

tillsammans eller ensam njuta 

av vår sköna natur och ta med 

en eller flera vänner som aldrig 

besökt platserna i vår kommun. 

Dela er upplevelse på Facebook, 

Instagram och ge er bild av 

äventyret ni har .  

Lämna in ordjakten senast den 

9 augusti till Naturskyddsför-

eningen i Pajala, c/o Ann-Sofie 

Henriksson, Talinen 49, 980 61 

Tärendö.  

Ange ert medlemsnummer i 

Naturskyddsföreningen 

samt namn och telefonnum-

mer när ni lämnar in svaret. 

Lycka till i vandringen och ord-

jakten under sommaren. 

Ordjakt mellan 20 juni och 9 augusti 

Dragningen sker den 15 augusti 

Ordjaktens dragning av vinster 

sker lördag den 15 augusti i 

samband med National älvs 

dagen.  

Samling kl 18.00 utanför hol-

men. Vi bjuder på kaffe och har 

en kort dragning i samband 

med det. Vi firar på så sätt Nat-

ional älvens dag den 15 augusti 

på holmen som ett avslut på 

Naturturerna under sommaren. 

Ordjaktens platser och inform-

ation finns på hemsidan: https://
pajala.naturskyddsforeningen.se/
aktiviteter/ 

Följ Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer för Covid-19.  

Vi ses på holmen! 
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Jupukka – naturreservat – kartlänk: Gå 

till vår hemsida eller Facebook.  

En naturupplevelse att bestiga berget med 

gamla vindpinade tallar på vägen upp till 

den gräsbeklädda toppen där man förr be-

drev fårskötsel. Här finns möjlighet att 

rasta i stugan eller rastplatsen på höjden 

och få en unik naturupplevelse. På toppen 

finns en av mätpunkterna i världsarvet 

Struves meridianbåge som mätte jordytans 

krökta form. Utsikten är magisk och milsvid 

vid soligt väder.  

Bokstäverna ni söker finns bredvid raststu-

gan. Ha en fin vandring! 

 

Vasikkavuoma – naturreservat – kart-

länk: Gå till vår hemsida eller Facebook.  

Bara en kort bit utanför Pajala finns med 

all sannolikhet Europas största slåttermyr. 

I över tvåhundra år har bönderna tillsam-

mans med sina anställda skördat hö av 

starr och fräken på det enorma myrområdet. 

En rik kulturhistoria och en natur som ska 

ses och upplevas. I anslutning till myren 

finns grillplats och raststuga.  

Bokstäverna finns vid fågeltornet i Va-

sikkavuoma. 

Ha en fin dag med fågelsång och ögonfröjd. 

sportfiske och badstunder. Saarikurkkio är 

en genuin och vid högvatten dånar fallet i 

forsen. Under er vandring till forsen får ni 

tänka er in i hur människorna fiskade, 

vandrade och bedrev flottning fram till 1977 

i älven. Njut och koka kaffe vid eldstaden 

och besök kyrkans stuga vid forsen. 

Bokstäverna ni söker finns vid kyrkstugan 

vid forsen. 

Ha en underbar upplevelse. 

Saarikurkkio – Kalix älv – kartlänk: Gå 

till vår hemsida eller Facebook. 

Kalix älv meandrar mot Bottenviken genom 

Lappland och Norrbotten och passerar Saa-

rikurkkio under den 430 km långa färden. 

Efter 70-talets kamp bevarades Kalix älv 

och är en av nationalälvarna i Sverige. En 

unik och vackert landskap och därtill en 

laxförande älv där många fiskare och famil-

jer kan ha sköna stunder vid älven med 

Ordjaktens naturtur– Saarikurkkio 

toppen av Suorsapakka. 

 

Ha en fin upplevelse. 

 

Soursapakka – naturreservat – kart-

länk: Gå till vår hemsida eller Facebook.  

En unik upplevelse att få vandra upp till det 

skogsklädda berget med omgivande myr-

marker. Uppe på toppen finns det ett gam-

malt brandbevakningstorn och utsikten är 

förtrollande.  

I området finns tallar som uppnår åldern 

400 till 500 år och inte minst med toppens 

vindpinade och krokiga tallar får man en 

enastående upplevelse att dela med sig på 

Facebook.  

 

Bokstäverna ni söker finns vid eldstaden på 

Ordjaktens naturtur –Soursapakka  

Ordjaktens naturturer är till antal sju stycken 
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Tärendöholmen – Kalix älv – kartlänk: 

Gå till vår hemsida eller Facebook. 

Tärendöholmen länkas med fastlandet av en 

bro och på holmen ligger en festplats där 

Kalix- och Tärendö älvar möts. Platsen har 

nyttjats av människorna i bygden för olika 

sammankomster på holmen. Festplatsen 

har besökts av ABBA-medlemmarna, Povel 

Rammel, Gyllene tider, Jerry Williams, 

Herrey etc.  

Bokstäverna ni söker finns uppe i utsikts-

tornet på holmen. 

Ha en fin dag vid älven. 

Mestoslinkka – Kalix älv – kartlänk: Gå 

till vår hemsida eller Facebook. 

Forsnacken ligger fem kilometer norr om 

den natursköna byn Narken och besöks ofta 

av ortsbor samt turister. Utbyggnaden hind-

rades av aktiva älvräddare under 1970-talet 

och idag kan vi fortfarande bevittna det fria 

vattnets väg till Bottenviken. I älven bed-

revs flottningen fram till 1977 som gav be-

talda dagsverken till många familjer. 

Stenarmen vid den dånande forsen kommer 

att bevaras som kulturminne för framtiden. 

Ett av flera toppen ställen för fiske och att 

få njuta av en fika vid forsens iordnings-

ställda grillplatser. 

Bokstäverna finns vid en av grillplatserna 

vid fallet Mestoslinkka och då åker man in 

efter vägen från Långheden på västra sidan 

om älven. 

Ha en fin dag vid forsen. 

 

Väl Mött!  

Mats Bod-

mark 

 

 

Vi i Naturskyddsföreningen önskar alla 

medlemmar ett fortsatt härligt år med 

många fina upplevelser i natursköna Sve-

rige. 

Ännu ett år att minnas och uppleva. Alla är 

välkomna att deltaga i aktiviteterna och få 

inspiration  och inte minst träffa andra 

aktiva. 

Ordförande önskar ett fortsatt härligt naturår 

fl fågelarter. 

Under vandringen till sjön passerar man 

höjden Uumaa där stora flyttblock lossnat 

från isberg som kolliderat höjden under 

avsmältningsfasen av inlandsisen för ca 

8 000 tusen år sedan. Det värt att besöka 

sjön och ha en skön naturupplevelse. 

Bokstäverna finns vid den södra fågeltornet 

på sjöns västra sida där det även finns rast-

stugor och bastu. 

Ha en fin vandring från parkeringsplatsen 

vid Korpilombolovägen och följ stigen, delvis 

spångad, till södra tornet vid sjön. 

Äihämäjärvi – fågelskyddsområde – 

kartlänk: Gå till vår hemsida eller Fa-

cebook. 

Till sjön finns en delvis spångad stig, ca 2 

kilometer långt att gå, som leder till två 

platser där det finns torn för fågelskådning 

på den västra sidan av sjön. I den södra 

delen finns det möjlighet till övernattning 

samt bastu vid sjön. I Äihämäjärvi sjön 

finns det gott om sjöfåglar som storlom, 

svärta, gråhakedopping, sjöorre, knipa och 

salskrake. I den omgivande skogen utmed 

sjön finns sidensvans, lappmes, talgoxe, 

domherre, videsparv, tornfalk, sädesärla m 

Ordjaktens naturtur—Äihämäjärvi 

Ordjaktens naturtur—Tärendöholmen och Mestoslinkka 
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