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NUORISOTOIMINTA

Kerhon nuorisojaoston käynnistämisestä on lehden ilmestyessä aikaa vuosi. Ja-
osto sai avustusta Keski-Suomen TE-keskukselta jaostolle tehdyn toiminta-
suunnitelman pohjalta. Jaoston toimintaa on viety eteenpäin tuon toiminta-
suunnitelman mukaisesti ja kesän ja syksyn aikana on jaettu mm. tuhat kappalet-
ta nuorisojaoston perhokalastusesitettä Jyväskylän ja Jyväskylän maalaiskunnan
kouluille sekä Keski-Suomen 4H piirin kautta kerhojen toimihenkilöille. Jaosto
osallistu myös syksyllä järjestettyyn valtakunnalliseen nuorten kalastuspäivään ja
hankki koulutuskäyttöön sopivia perhokalastussettejä. Ilahduttavasti toiminta on
tuottanut tulosta, sillä peruskurssilla on mukana muutama nuori perhokalastuksen
saloja opettelemassa.

Tulevan vuoden aikana nuorisojaoston toimintaa jatketaan uuden toiminta-
suunnitelman mukaan. Tulossa on yhteistyötä 4H kerhon kanssa. Rutalahdessa
järjestetään 4H kerhon toimintapäivä, jossa jaosto on esittelemässä perhokalas-
tusta. Lisäksi suunnitteilla on nuorten kalastuskerho Jyväskylään. Toteutuessaan
sitä pyöritetään yhteistyössä muiden lähiseudun kalastuskerhojen kanssa. Kesäl-
lä nuorille tarjotaan ohjausta perhokalastukseen kalakummitoiminnan kautta.
Kalakummeiksi on muutama jäsen jo ilmoittautunutkin, mutta lisää kaivataan. Eli
jos haluat toimia nuorten kanssa ja tiedät perhokalastuksesta vähintään perus-
teet, niin ilmoittaudu mukaan nuorisojaoston kouluttajarinkiin.

Seura kaipaa jäseniä myös messuille. Meillä on mahdollisuus osallistua sekä
Jyväskylän Vapaa-aikamessuille (29.-30.3.) että Erä- ja Luontomessuille (25.-
27.4.). Molempiin kaivataan henkilöitä esittelemään perhokalastusta ja
perhonsidontaa.

Terveisin

Jukka Kuusela
Puheenjohtaja
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KEVÄÄNOHJELMA

Su 27.1.

Su 3.2.

Su 10.2.

Su 17.2.

Su 2.3.

La 8.3.

Su 16.3.

29-30.3.

 Su 13.4.

Su 20.4.

Su 27.4.

Su 4.5.

Su 18.5.

La 24.5.

Peruskurssi: Kari Salmi kertoo kuinka sidotaan kestävät ja pyytä-
vät lohiperhot.

Kalapaikkaesittelyssä vuorossa Virtain kalapaikat. Esittelijänä
Pertti Kanerva, joka sidottaa illan päätteeksi jonkun suosikki
perhonsa. Sidontavälineet mukaan!

Peruskurssi: Hyönteismaailmassa on vuorossa päiväkorennot ja nitä
jäljittelevät sidokset. Vetäjänä Masi Hast.

Mikko Jokilahti  kertoo hauen kalastuksesta ja sidottaa haukiperhoja.
Sidontavälineet mukaan!

Kerhomme tunnettu kilpasitoja Tuomo Pietarinen sidottaa
suunnittelemiaan ottavia taimenperhoja. Sidontavälineet mukaan!

Kerhon leikkimielinen perhonsidontakilpailu , jonka jälkeen sau-
nailta. Tapahtuma on osoitteessa Ylistönmäentie 31 ja alkaa klo
17.00. Sidontavälineet mukaan!

Kerhon sääntömääräinen kevätkokous. Kokouksen jälkeen tu-
tustutaan Eumer putkiperhomateriaaleihin ja myös sidotaan putkiperhoja.
Sidontavälineet ja putkiperhotyökalu (jos on) mukaan!

Viikonlopun lohiperhokurssi.
Kurssista on erillinen ilmoitus tässä lehdessä.

Peruskurssi: Jukka Wichmann esittelee perhokalastusvälineitä.
Illan aikana käydään läpi myös kalastuksessa välttämättömät solmut.

Peruskurssi: Ruuhkaisille koskille on sesonkiaikaan vaikea saada lu-
pia. Seisovan veden kalastus antaakin oivan mahdollisuuden kalastaa aina
kun tilaisuus sallii. Seisovan veden kalastusta esittelee Jyrki Hiltunen.

Saamme kuulla tuoreen raportin Uuden-Seelannin MM -kisoista
kisajoukkueen jäseniltä Janne Pirkkalaiselta ja Jarkko Suomiselta.

Peruskurssi: Heittoharjoittelu. Lohijaoston järjestämä vapojen kevät-
tuuletus. Kevään tultua on aika kaivaa lohivälineet kaapin nurkasta ja
käydä kokeilemassa kuinka heitto lähtee sujumaan vaikkapa sillä talven
aikana hankitulla uudella siimalla tai vavalla. Molempien tapahtumien
pitopaikka ilmoitetaan lähempänä tapahtumaa, kun jäätilanne selviää.

Peruskurssi: Nyt on mahdollisuus päästä kokeilemaan kalastusta
käytännössä. Tapahtuma järjestetään kerhon lammella Etelä-Keljossa.
Kalastuksen ohessa Jaakko Saari kertoo jokamiehen oikeuksista ja lisäksi
käydään läpi käyttäytymissääntöjä kalastuspaikoilla.

Kerhon kalareissu toukokuun ottipaikoille. Paikka ilmoitetaan myö-
hemmin (ehdotuksia voi esittää hallitukselle).
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SÄÄNTÖMÄÄRÄINENKEVÄTKOKOUS

Kerhon kevätkokous pidetään 16.3. Sepänkeskuksen Protonissa alkaen
kello 17:00. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Hallitus

KERHONKALAREISSUT

Kerhon kalareissut alkavat lauantaina 24.5. jolloin järjestetään yhden päi-
vän kalareissu jollekin keskisuomalaiselle koskelle (ehdotuksia voi esittää
hallitukselle).

Peruskurssiin kuuluvan kalareissu Huopanankoskelle on 8.-10.6. Lisäksi
kerho järjestää kalareissun Keihärinkoskelle 1.-3.8. ja pyrkii järjestämään
reissun Keskisenkoskelle elokuun loppupuolelle.

Kalareissuista ilmoitetaan tarkemmin kevään Tammukassa sekä kerhon
nettisivuilla.

HANKINTOJAKERHONKIRJASTOON

Kerhon kirjastoon on hankittu kaksi uutta kirjaa: Perhokalastus: Tekniikat
ja sidonta (Pertti Kanerva) sekä Czech Nymph and Other Related Fly
Fishing Methods (Karel Krivanec et al.).

Kirjastoa päivitetään vuosittain ja hallituksen jäsenille voi esittää toiveita
kirjastohankinnoiksi.
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PERHOKALASTUKSEN SM- LOPPUKIL-
PAILU2007

Teksti: Tuomas Lappalainen, kuva Esa Pölkki

Perhokalastuksen SM- Loppukilpailu järjestettiin tänä vuonna Tervon
Äyskoskella ja Iso- Valkeisen lammella Kuopiossa. Kilpailun ajankohta
1.-2.9.2007 oli mitä ihanteellisin kyseisellä korkeudella tapahtuvaan
harjuksen, järvitaimenen ja kirjolohen perhokalastukseen.

Kilpailut avasi perjantaina pooliarvonta Lohimaan hotellilla. Kukin kilpailija kalasti
Äyskoskella kolme joki- ja Iso-Valkeisella kolme järvijaksoa. Jokijaksot kestivät
tunti 45 minuuttia, järvijaksot  kaksi tuntia. Keski-Suomen Perhokalastajista SM-
loppukilpailuun osallistuivat Jukka Levänen, Arto Kokkila, ja Mikko Räsänen sekä
”villillä kortilla” Teemu Tolonen ja Tuomas Lappalainen. Kaiken kaikkiaan SM-
kisoihin pääsi tänä vuonna 40 parhaiten karsinnoissa menestynyttä, mutta muuta-
mien harmittavien peruuntumisten takia kilpailupaikan saivat myös eräät
kesähessut. Arvonta heitti Arton ja Mikon lauantaiksi joelle, loput Keski-Suomen
Perhokalastajien kilpailijat pääsivät tai joutuivat aloittamaan järvikalastuksella.
Itse olin erittäin tyytyväinen päästessäni aloittamaan kalastuksen lauantaina Iso-
Valkeisella. Illan ohjelma oli kisojen avajaisten jälkeen selvä: muutama itseluotta-
muksen 110 prosenttiin nostava järviperho, löylyt savusaunassa ja nukkumaan.

Lauantaiaamu valkeni kirkkaana ja viileänä. Pikaisen aamupalan jälkeen
suuntasimme kohti Kuopiota. Automatkalla mietimme Nesteen Jounin kanssa
millä siimalla kirjoperhoja lähtisi ensimmäisellä jaksolla uittamaan. Minulle tehtä-
vä oli helppo, sillä omistan vain yhden vähänkään uppoavan siiman - loput siimat
ovatkin sitten kelluvia. Kelluva siima on tosin joskus juuri se oikea järvelläkin,
päätin silti kalastaa intermediate lasisiimalla.

Ensimmäisellä jaksolla venekaveriksi sattui seurakaveri Jukka Levänen. Pää-
timme ennen jaksoa jäädä tarkkailemaan vähän mitä muut tekevät ja menemme
onkimaan sinne, minne jää tilaa ja mistä toivottavasti saa myös kalaa. Oli kum-
mallisen hyvä tunne lähteä järvelle kalastamaan. Syynä tähän saattoi hyvinkin
olla, että Jukka tuntee erittäin hyvin Iso-Valkeisen ja myös suurimman osan muista
kalapaikoista sekä Suomessa että ulkomailla. Oma taktiikkani oli tarkkailla oi-
kealla silmällä mitä Jukka tekee ja vasemmalla silmällä sekä käsillä yrittää hallita
omaa kalastusta.

Jakso eteni rauhallisesti ilman suurempia tapahtumia. Pintovia kirjolohia näkyi
joka puolella lampea ja kisatutina alkoi pikkuhiljaa helpottaa. Päätimme vaihtaa
paikkaa moottoritien varresta aivan lähtörannan tuntumaan ja ajelehtia siellä kas-
vavan lumpeikon reunasta kohti saaressa sijaitsevaa laavua. Ehdimme ajelehtia
muutaman minuutin, kun tapahtui jotain kummallista. Kirjolohi tuli syömään pin-
nalla kelluvaa levätuppoa aivan veneen viereen. Päätin kokeilla haluaisiko kirjo
maistaa Leechiä. Hieman rikollinen olo tuli heittäessäni perhot kirjon kuonon eteen.
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Hetkeä, tai oikeastaan aika pitkääkin hetkeä myöhemmin, oli avauskala haavissa
ja ensimmäinen jakso oli osaltani pelastettu. Loppujaksolla ei ainakaan minun
siimani päässä mitään varmoja tapahtumia ollut.

Toisella jaksolla sain venekaverikseni Ville-Antti Jaakkolan. Päätimme aloittaa
kalastuksen lähtörannan tuntumasta, koska siitä oli joitain kaloja edellisten jakso-
jen aikana saatu. Ensimmäiset jaksot olivat osoittaneet, ettei lammelta tultaisi
saamaan mitään huikeita kalamääriä. Oli siis taas tärkeätä saada vähintään yksi
kala, sillä yhdelläkin kalalla sijoitus omassa ryhmässä olisi vähintään kohtuullinen
ja maksimijaksopisteet sillä todennäköisesti välttäisin. Järvellä oli toisaalta hyvä
tehdä ratkaisuja, jos onnistuisi saamaan useamman kalan.

Jakso alkoikin hyvin, sillä muutaman minuutin kuluttua aloituksesta oranssi-
mustaan Boobyyn nappasi kala. Seuraavalla driftillä taas kala saman lumpeikon
reunasta. Jesh! Ville-Antti sai myös kirjon samasta paikasta emmekä nähneet
syytä vaihtaa kalastettavaa aluetta. Loppujaksolla onnistuin vain pudottamaan
yhden kirjolohen Krissen kumijalkanymfistä.

Viimeiselle järvijaksolle lähdin luottavaisin mielin, sillä olin mielestäni löytänyt
ottavat perhot ja kohtuullisen hyvän tekniikan tuoreille kirjoille. Kalastin edelleen
lasisiimalla ja noin 14-jalkaisella fluorocarbon perukkeella. Päätyperhona ui oranssi-
musta Booby, keskimmäisenä ensimmäisen jakson ottipeli eli pinkki Leech ja
ylimpänä Kumijalkanymfi. Uittelin perhoja eri syvyyksillä ja vaihtelevalla nopeu-
della - ja myös aivan turhaan koko jakson, sillä en saanut piston pistoa koko
kaksituntisen aikana. Nyt jokin meni pahasti vikaan, sillä muissa veneissä kävi
useita kaloja mittauksessa. Jakson jälkeen selvisi, että ainakin yhden kalastajan
kalat olivat tulleet pienillä ja kevyillä Leecheillä. No, taas on yksi uusi juttu mitä
kokeilla, jos ei nyhdä.

Ensimmäinen päivä oli paketissa ja matka takaisin Lohimaahan alkoi. Matkan
aikana selvisi, että Mikko ja Arto olivat kalastaneet joella todella hyvin. Arto oli
ensimmäisen päivän jälkeen kolmantena ja Mikko yhdeksäntenä. Kilpailua johti
tässä vaiheessa ensimmäisen päivän joella kalastanut Kalle Auramaa. Iso-
Valkeisella tapahtumia hallinnut Jarkko Suominen oli toisena. Toiseen kilpailu-
päivään lähdettäessä asetelmat olisivat siis mielenkiintoiset, sillä onnistuessaan
monella kalastajalla oli mahdollisuus aivan kärkisijoille.

Sunnuntaiaamuna sää vaikutti kehnolta. Kylmä, tihkusateinen ja tuulinen keli:
voiko perhokalastaja muuta enää toivoa? Sää nyt oli mikä oli eikä se saisi vaikut-
taa päivän kilpailusuoritukseen. Aamupalan jälkeen vetäydyin vielä sitomaan
muutamia viimehetken ottiperhoja ja perukkeita valmiiksi ennen ensimmäisen joki-
jakson alkua.

Ensimmäinen jokipoolini sijoittui Äyskosken yli rakennetun kävelysillan alueel-
le ja alavirtaan katsottuna joen vasemmalle rannalle. Puolituntisen tarkkailun pe-
rusteella pooli näytti varsin hyvältä. Olin käynyt Äsyllä aikaisemmin joskus
sumariaikaan kalastamassa, joten paikallistuntemukseni ei ollut turhan hyvä. Toi-
saalta ajattelin, etten olisi myöskään ennakkoluuloinen kalastettavien alueiden
suhteen, mikä saattaisi olla kokemattomalle etu.
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Valvoja antoi luvan aloittaa kalastuksen. Aloitin hieman riippusillan yläpuolelta
taktiikkana kalastaa sillan yläpuolisen alueen rantavirrat ensin pintaperholla läpi.
Onnistuinkin saamaan muutaman taimenen Caddiksella ja pienellä CDC-pinturilla.
Harmikseni kalat vain olivat reilusti alamittaisia. Päätin käydä vaihtamassa va-
paa ja onkia samat alueet sekä myös kovemman virran reuna-alueet nymfeillä.
Hetken kuluttua sainkin tiukan tärpin matalasta ja rikkonaisesta virrankohdasta.
Ajattelin että sen täytyi olla harjus. Kohta ensimmäinen mittaharri olikin kiinni.
Kala haaviin, mittaukseen ja mp jaksolta oli vältetty! Loppujakso olikin hyvin
hiljaista muutamia alamittaisia harreja ja taimenia lukuun ottamatta. En ollut ai-
van tyytyväinen suoritukseeni sillä pärjätäkseen tässä kisassa pitäisi saada useita
mittakaloja joka jaksolta.

Edessä oli kilpailun viides jakso ja erittäin hyvänäköinen pooli, joka sijoittui ylim-
män niskan ja maantiesillan alapuolisen koskenniskan välille, samalle rannalle
kuin edellisen jakson pooli.

Ennen jakson alkua havaitsin aivan rantavirrassa muutamia hyvin varovaisia
pintakäyntejä. Sää oli lämmennyt mielestäni jonkin verran, joten päätin pikku
sadekuuroista huolimatta aloittaa kalastuksen pintaperhoilla. Solmin ylimmäksi
perhoksi suurehkon Caddiksen, keskimmäiseksi pienikokoisen samanlaisen ja
perukkeen kärkeen pienen CDC-perhon. Jakso alkoi mainiosti, sillä onnistuin
saamaan heti alkuun rantavirrassa pintoneet harjukset, jotka molemmat tuomit-
tiin mitallisiksi. Vaihdoin välillä nymfit perukkeeseen, mutta kun toivottua tulosta
ei kuulunut, jatkoin pintaperhokalastusta. Noin jakson puolivälissä nousi hyvän-
kokoinen kala suurempaan Caddikseen. Kala pyörähti saman tien ympäri ja pai-
nui muutaman metrin alavirtaan. Sain pidettyä kalan hitaammassa rantavirrassa
ja pikaisen väsyttelyn jälkeen haavin pullean ja mukavasti jaksosijoitusta paranta-
van kirjolohen. Tapahtumia sateli jakson loppua kohden kiihtyvään tahtiin, mutten
silti onnistunut tartuttamaan enempää mitallisia kaloja.

Jäljellä oli vielä kilpailun viimeinen jakso. Sää oli illan myötä muuttumassa
tyynemmäksi ja hieman selkeämmäksi. Tarkkaillessani viimeisen kilpailujakson
pooliani - jälleen vastarannalla, tällä kertaa kävelysillasta alavirtaan - havaitsin
kalojen pinta-aktiivisuuden selvästi kasvaneen. Päätin käyttää jälleen
vesiperhosjäljitelmiä ja aloittaa kalastuksen matalista rantavirroista siirtyen kohti
herkullisen näköistä päävirran reunaa.

Pettymyksekseni rantavirtojen harjukset osoittautuivat toinen toisensa jälkeen
alamittaisiksi. Siirryin varovasti kohti päävirran reunaa. Heitin muutaman metrin
mittaisia, tarkkoja heittoja ja pysyttelin mahdollisimman matalana ja hiljaa, etten
säikyttäisi kaloja. Sitten mulskahti ensimmäisen kerran kunnolla. Viistämätön,
pintakalvossa roikkuva CDC-vesiperho kelpasi kalalle ja kohta oli 34 senttiä
harjusta haavissa. Mittauksen jälkeen kahlasin takaisin samaan kohtaan ja jat-
koin siimaa niin, että perhot tavoittivat päävirran reunaan jäävän peilin. Kuinka
ollakaan jo seuraavalla heitolla hyvä kala täräytti pinturiin ja sitten mentiin ala-
virtaan. Tiukkaa vääntöä kalan kanssa ja tämän kauden ennätystaimen haaviin.
Tulipas kerrankin hyvään paikkaan, ajattelin. Mittaus kertoi kalan olevan 54 cm
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pitkä. Hetken päästä onnistuin saamaan 33-senttisen harrin pinturilla ja parikym-
mentä minuuttia ennen jakson loppua vielä tärkeän nymfitaimenen, jolle pituutta
mittakaukalossa kertyi 53 cm.

Hyvin järjestetyt ja hienoissa paikoissa kalastetut vuoden 2007 SM-kilpailut
olivat siis kalastuksen osalta päättyneet. Suomen mestariksi kruunattiin suveree-
nin suorituksen jälkeen Keuruun Perhokalastajien Jarkko Suominen, joka onnis-
tui saamaan jokaiselta kuudelta jaksolta kalaa. Saman seuran Janne Pirkkalainen
kalasti hopealle ja Espoon Perhokalastajien Antti Vappula pronssille. Heidän ta-
kanaan käytiin loppuun saakka tiukkaa taistelua sijoituksista ja paikasta vuoden
2008 perhokalastuksen MM-kilpailuihin Uuteen-Seelantiin.

Kiitos vielä tätäkin kautta kaikille kilpailijoille, kilpailun järjestäjille ja Keski-
Suomen Perhokalastajat ry:lle kisa-avustuksista. Toivottavasti myös ensi vuoden
kilpailuissa seuramme edustus on vähintään yhtä vahvaa!

Lopputulokset:

1. Jarkko Suominen, Keuruun Perhokalastajat
2. Janne Pirkkalainen, Keuruun Perhokalastajat
3. Antti Vappula, Espoon Perhokalastajat
6. Tuomas Lappalainen, Keski-Suomen Perhokalastajat
11. Mikko Räsänen, Keski-Suomen Perhokalastajat
13. Arto Kokkila, Keski-Suomen Perhokalastajat
27. Teemu Tolonen, Keski-Suomen Perhokalastajat
33. Jukka Levänen, Keski-Suomen Perhokalastajat

Jukka Lvänen Äyskokskea naaraamassa.
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MINUNPERHONI

Päiväkorentojäljitelmä

Koukku: #12-16 Tiemco 2487 tai vastaava
Sidontalanka: 8/0
Peräsukaset: Hirven tai esim. mäyrän karvat (3-5 kpl)
Jatkoperä: Vaahtomuovi
Rintakehä: FlyRite tai vastaava dubbing
Siipi: Kanan häkilähöyhenen kärjet (tai esim. vasikankarva)
Häkilä: Kukko laskuvarjohäkilänä

Värit valitaan jäljiteltävän kohteen mukaan.

Olen käyttänyt vaahtomuovista valmistetuja jatkoperiä sumukorentojäljitelmissä
ja siellä ne ovat toimineet hyvin. Perhot kelluvat hyvin eivätkä kastu helposti.
Päiväkorentojäljitelmiä tarvitsee Keski-Suomessa harvemmin, mutta viimekesän
Tenon kalastusreissulla niillekin löytyi käyttöä. Lohen tulo oli varsin heikkoa ja
kun kolmantena iltana harjuksia alkoi pintomaan ympärillä, oli lopulta pakko ha-
kea yhdenkäden välineet ja vaihtaa lohestus harjuksen pyytämiseen.

Kokeilin perinteiset Keski-Suomen pintaperhot, mutta eivätpä Nalle Puh tai
Klinkhämer harjuksille kelvanneet. Onneksi edellisenä talvena oli tullut sidottua
muutama laskuvarjohäkiläinen päiväkorentojäljitelmä ja ne jo sitten kelpasivatkin.
Nuo perhot oli tosin sidottu tavalliseen pintaperhokoukkuun. Dubattu runko kas-
tui varsin nopeasti ja parin harjuksen jälkeen perhot oli laitettava retkituolin selkä-
nojaan kuivumaan ja käytävä tekemässä pari laskua lohivavan kanssa. Harjukset
olivat “vain” 35-40-senttisiä, mutta antoivat mukavan vastuksen, kun käytössä oli
ohut 0.18 perukekärki.

Syksyllä aloin miettiä, kuinka tuon foam-jatkoperän saisi yhdistettyä perhoon jossa
on peräsukaset. Ratkaisu olikin varsin helppo, kun sen oli katsonut yhdeltä Oliver
Edwardsin DVD:ltä. Kyseinen ratkaisu on leikata vaahtomuovin kaistaleeseen lovi
peräsiikasia varten. Jatkoperän valmistus ja perhon sidonta löytyvät kerhon nettisivuilta.

Jukka Kuusela
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KESKI-SUOMENPERHOKALASTAJATRY:LLEOMA
NIMIKKOPERHO

Keski-Suomen Perhokalastajat ry järjesti viimevuonna kerhon nimikkoperhokilpailun.
Kilpailun tuomaristona toimi kerhon hallitus ilman Kari Salmea, joka oli jäävätty
osallistuttuaan itse kisaan. Tuomariston valinta nimikkoperhoksi oli yksimielinen.
Voittajaksi valittiin Tapio Koskensillan perho ”The Black and Red Queen”. Per-
hossa tuli loistavasti esiin seuran värit ja sidos oli taitavasti toteutettu ja suunnitel-
tu. Lisäksi sidontamateriaaleihin oli onnistuneesti liitetty Keski-Suomen maakunta-
lintu metso.

Resepti:
Koukku: CS10/1 Bartleet Traditional #1/0
Hela: soikea kulta
Pyrstö: kultafasaanin crest
Pyrstön kate: intianvarisjäljitelmä
Vyö: musta strutsi
Kierre: ovaali kulta ja musta silkki
Runko: punainen silkki
Runkohäkilä: tummanpunainen kukko
Kurkkuhäkilä: punainen helmikana
Alussiipi: luonnonvärinen amherstfasaani
Siipi: musta, punainen, ruskeantäplikäs kalkkuna ja florican bustard
Posket: metso ja punainen helmikana
Siiven kate: mallard ja kultafasaanin crest
Pää: musta

Kerho kiittää kaikkia osallistujia sekä kisan tukijoita Perhokolmiota ja Helsinki
SpeyClavea!
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PIKKUJOULUTHUOPANANKOSKI

Teksti ja kuvat: Tapani Korhonen

Saavuimme Huopanalle kolmen kalamiehen voimin pikkujouluaamuna. Matka
Jyväskylästä oli sujunut vallan joutuisasti ja olimme hyvin aikataulussa, päivä oli
vasta valkenemassa. Astelimme sisään tuttuun majapaikkaan ja pian kuuluikin
huuto: - Kuka ottaa aamukahvia? Kas, emme olleetkaan ensimmäisiä, ajattelin.
Noh, kyllähän kahvikupin aina kerkeää juomaan, mutta kavereiden ilmeistä pää-
tellen kiire kalaan alkoi kuitenkin olla melko kova. Kahvipöydän ääressä sitten
kasasimme vavat ja silmäilimme toisten pyydyksiä.

Eipä siinä kuitenkaan pitkään
viihdytty, vaan jo pian astelimme
pistävässä pakkasessa kohti var-
sinaista koskea. Itse suuntasin
Juhon kanssa hieman alemmak-
si Saunasuvannon alueelle. Hy-
vin pian kävi selväksi, että kova
pakkanen teki hommasta hieman
vaivalloista ja jäitä saikin
rapsutella renkaista tiuhaan tah-
tiin. Pakkasesta huolimatta alkoi
vastarannalla pian vapa taipua
harjuksien toimesta, taisi siinä



13

TAMMUKKA KESKI-SUOMENPERHOKALASTAJAT RY

Jyrki Hiltunen Myllyaltaalla.

myös joku taimen käydä
hätistelemässä larvaonkea.
Pikainen huutokysely pal-
jasti, että kaloja on, mutta
pieniä kuulemma ovat.

Päivä jatkui samaa rataa
miten se oli alkanut. Kaloja
saatiin harvakseltaan sieltä
täältä. Toimivin tekniikka
tuntui olevan useamman
painotetun larvan/kuula-
pään uitto pohjan tuntumas-
sa. Tämä tuskin on mikään

Jukka Wichman larvastaa.

yllätys hieman enemmän Huopanalla onkineelle. Iltapäivällä havaitsimme myös
pari pintakäyntiä, mutta näitä kaloja emme saaneet koukutettua.

Päivän mielenkiintoisin ja samalla opettavainen tapaus omalle kohdalle sattui
Torikosken niskalla. Kävelin pitkin rantaa ylöspäin kohti niskaa, jolloin onnistuin
säikyttämään ilmeisen hyvän kokoisen kalan aivan jaloistani. Katsoin
jähmettyneenä eteenpäin, kun pakenevan kalan vana piirtyi veden pintaan. Tämä
muistutti jälleen, kuinka kummassa paikassa kalat ovat viileän veden aikana. Vettä
kohdassa ei ollut juuri nilkkaa enempää.

Päivän viimeiset heitot
heitin samoilta sijoilta, mis-
tä olin kalan säikäyttänyt.
Yritystä oli vielä viime
metreillä paljon, mutta
kova pakkanen puski
järveltä hyydettä, joka teki
perhon uittamisesta lähes
mahdotonta. Tovin kulut-
tua päätin täten luovuttaa
ja kelata siimat sisään,
tämä saisi riittää tältä erää.

Kalastuksen jälkeen oli vuorossa pikkujoulujen kohokohta, eli illanvietto hyväs-
sä seurassa. Ohjelmaan kuului maittava ruokailu sekä saunominen. Näiden jäl-
keen oli vuorossa lähinnä elokuvien katsomista sekä keskustelua perhokalastuk-
sen liittyen. Leffoista ainakin Lee Wulffin väsytyspätkät saivat porukan hengen
nousemaan kattoon.

Lopulta ilta kääntyi kohti loppua. Väsyneiden, mutta ilmeisen onnellisten per-
hokalastajien oli aika viimein kömpiä nukkumaan. Ajatuksena oli tietenkin lähteä
sitten aamulla heti kalaan…
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MANTELIHARJUS

Erkki Norell

Vielä vuosia sitten Tyyrinvirralla oli runsaasti harjuksia, jopa hieman kiusaksi asti.
Tuolloin ei ollut harvinaista, että taimenia yrittäessään osui harjusparveen, jolloin
lähes joka heitolla pieneen perhoon iski harjus. Monet näistä olivat perin hyvän-
kokoisia, joten osa niistä napattiin matkaan illalliseksi. Sitten 2000-luvulle siirryt-
täessä harjukset hävisivät Tyyriltä lähes tyystin, viime vuosina täysin.

Tämä kalaruoka on vuodelta 1995, jolloin olimme elokuun loppupäivinä kalalla
Tyyrillä. Aivan alkajaisiksi saimme muutaman komean harjuksen, joista aioimme
päivällisemme valmistaa. Tottahan on, että tuore kala tahtoo pannulla käpristellä
moneen suuntaan, mutta tästäkin huolimatta ne tänään valmistettaisiin. Ja siitä tuli-
kin tosi maukas kalaruoka, jota olemme aina silloin tällöin päässeet nautiskelemaan.

2-4 kpl noin 0,2- 0,3 kg:n painoista kalafileettä
1 keskikokoinen kesäsipuli
2 ruokalusikallista voita kalojen paistamiseen
suolaa, kalamäärästä riippuen
1-2 dl ruokakermaa kalamäärästä riippuen,
varovasti hienonnettua valkopippuria
1-2 ruokalusikallista mantelinlastuja

Perusraaka-aine on harjus, mutta sen puuttuessa käy mainiosti myös siika.Kalat
suomustetaan, perataan ja fileoidaan. Fileet kuivataan huolellisesti. Pieneksi lei-
kattu kesäsipuli kuullotetaan paistinpannussa ja siirretään lautaselle odottamaan.
Sitten ruskistetaan voissa kalafileet kummaltakin puolelta. Fileiden päälle ripotellaan
suola, valkopippuri, mantelilastut ja kuullotettu sipuli. Päälle kaadetaan kerma.
Kalapalat saavat hautua hitaasti kiehuen noin 10-15 minuuttia.

Kastike tarjoillaan perunoiden - uusien jos on - kera.



15

TAMMUKKA KESKI-SUOMENPERHOKALASTAJAT RY

LOHIPERHOJENSIDONTAKURSSI29.-30.3.2008

Kiinnostavatko lohiperhot? Miten sidotaan kestävät ja toimivat
kalastusperhot? Haluatko oppia itse sitomaan niitä tai kehittyä edelleen
niiden sidonnassa? Tule Lohijaoston lohiperhokurssille! Kurssin vetää erit-
täin kokenut sitoja ja kotimaisissa ja kansainvälisissä kisoissa kärkipaikkoja
kahminut Ari-Heikki Rintaniemi  Seinäjoelta.

Kurssilaisilta edellytetään perhonsidonnan perustaitojen hallintaa ja omia
sidontavälineitä, materiaalit toimittaa järjestäjä. Kurssille otetaan 15 ensin
ilmoittautunutta ja kurssi toteutuu, jos osallistujia on vähintään 8.
Osallistumismaksu ilmoitetaan kurssin vahvistamisen yhteydessä.

Ilmoittautumiset lohijaoston vetäjille 16.3.2008 mennessä osoitteisiin:

kari.salmi@kspk.fi tai jaakko.saari@kspk.fi.

Kerro ilmoittautumisen yhteydessä myös toiveesi kurssin sisällöstä.

Lohijaosto



PerhokolmioOy tarjoaaKSPK:n
jäsenille mahtavan edun. Wins-
ton yhdenkäden perhovavat nyt
ennakkovarauksella hintaan
500/520� mallista riippuen.

Tarjous koskee Boron IIX,
Boron IIt, Boron IIMX, LT sekä

WT-malleja.

Kaikki huippulaadukkaat
Simms perhokalastus-
tuotteet ennakkovaraus-
hintaan -20% maahan-
tuojan asettamasta
suositushinnasta.

SITOVAT WINSTON JA SIMMS ENNAKKOVARAUKSET
PERHOKOLMIOON 28.2.2008 MENNESSÄ.

Guideline esittelypäivä tulossa toukokuussa!


