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PÄÄKIRJOITUS
Näin vuoden vaihteessa on kerhotoiminnan kannalta hyvä katsoa mennyttä vuotta ja samalla
katsoa missä olemme onnistuneet ja missä
emme. Kerhon jäsenmäärä kasvoi vuoden aikana 12 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kuitenkin, kuten edellisessä Tammukassa kirjoitin,
oli meillä ongelmia saada tarvittava määrä jäseniä kesän kalareissuille. En tiedä oliko tuolla
vaikutusta, mutta Huopanan pikkujoulut vetivät hyvin jäseniä ja olivat muutenkin kaikin
puolin onnistuneet. Myös syyskauden kerhoillat
houkuttelivat kohtuullisen paljon väkeä paikalle. Eli näin katsottuna voidaan sanoa, että vuosi 2008 oli varsin onnistunut ja jäsenistön aktiivisuus kasvoi. Myös taloudellisessa mielessä kerho onnistui hyvin ja yllättävien menojen
jälkeenkin vuoden tulos jäi positiiviseksi.
Aktiivisia jäseniä tarvitaan myös kuluvana vuotena. Meillä on marraskuussa järjestettävänä perhonsidonnan SM kilpailut ja samassa yhteydessä järjestämme myös perinteikkään perhokalastussymposiumin. Myös muuten kerhorintamalla on uutta tulossa. Kalareissuihin haemme vaihtelua huhtikuun
Merikarvian kalareissulla ja syksylle on suunnitteilla kalareissu merelle. Jaostopuolella perustimme uuden kunnostusjaoston, jonka toiminta alkaa muotoutua
Kivisen Jounin johdolla. Suunnitteilla on myös yhteistyökuvioita yhden reittikosken osakaskunnan kanssa, mutta tästä tarkemmin seuraavassa Tammukassa.
Kaikkiaan tulossa on siis varsin vilkas vuosi. Jos siis kerhotoiminta kiinnostaa,
on nyt aika tulla aktivoitua ja tulla mukaan!
Terveisin
Jukka Kuusela
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KEVÄTKOKOUS
KERHON KEVÄTKOKOUS PIDETÄÄN SEPÄNKESKUKSESSA SUNNUNTAINA 15.3.
KOKOUS ALKAA KLO 17:00.
KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN
SÄÄNTÖMÄÄRÄISET ASIAT.

ILMOITUSTAULU
POSTITUSLISTA
Seuralle on tehty postituslista tiedotuksen apuvälineeksi seuran nettisivujen
ja jäsenlehden lisäksi. Postituslistalle liittyneille voidaan ilmoittaa sähköpostitse tulevista tapahtumista sekä mahdollisista muutoksista niissä.
Postituslistalle voi liittyä seuran nettisivuilla.

KUNNOSTUSJAOSTO
Seuraan on perustettu uutena jaostona kunnostusjaosto jota vetää Jouni
Kivinen. Se mitä jaosto tulee tekemään, lähtee muotoutumaan kevään ja
kuluvan vuoden aikana. Nyt suunnitteilla on palaveri Jyväskylän yliopiston tutkijan Jukka Syrjäsen ja kunnostuksesta kiinnostuneiden opiskelijoiden kanssa. Jaoston toiminnasta ja palaverista tiedotetaan kerhon
nettisivujen kautta.
Tervetuloa mukaan toimintaan!
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PIKKUJOULUISSA HUOPANALLA
Teksti: Masi Hast
Kuvat: Jukka Kuusela, Jyrki Hiltunen, Masi Hast

Seuran pikkujoulut pidettiin perinteiseen tapaan Huopanalla heti taimenen
rauhoituksen loppumisen jälkeisenä viikonloppuna eli 22.11. Niskan talo oli
varattu lauantaista sunnuntaihin ja koski lauantaiksi. Mukana pikkujoulureissussa oli tällä kertaa 13 seuran jäsentä.
Kalastuksellisesti reissu ei ollut kovin antoisa, ainakaan allekirjoittaneelle. Kalastusta haittasi ennen kaikkea erittäin korkealla ollut vesi, koski oli nimittäin jälleen kovassa tulvassa sateisen syksyn jäljiltä. Kyseisenä päivänä taisi
olla itse asiassa vuoden tulvahuippu. Keli oli ihan hyvä, hieman nollan alapuolella, muttei liian kylmä, jotta se olisi haitannut erityisesti kalastusta.

Riuttakoski Vanhalta sillalta. Kuva Masi Hast
Itse keskityin heittämään koko päivän streamereitä ja tuloksena oli puhdas mp-reissu. Vaikken saanut mitään kontaktia kalaan, oli silti ihan mukava
päivä kalassa, uskokoon ken tahtoo :)
Jotkut sentään saivat jotain siimankin päähän, varsinkin indikaattorin
kanssa pikkuperhoja heittäneet harjuksia sekä joitakin alamittaisia taimenia,
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suurimmat harjukset olivat noin 35-senttisiä. Ainoan mittataimenen sai Jouni ja
ottipelinä oli valkoinen Drags Devil -streameri, taimen oli n. 45-senttinen.

Jyrkin 35cm harjus. Kuva Jyrki Hiltunen.
Pikkujouluja jatkettiin illalla jouluruuan ja saunan jälkeen katselemalla
porukalla kuvia kesän kalareissuilta, perhokalastusaiheisia DVD:tä sekä tietenkin kalajuttujen parissa. Pikkujouluissa oli jälleen kerran mukavaa, kiitos siitä
kaikille mukana olleille!

Pikkujouluporukka ruokailemassa. Kuva Jukka Kuusela.
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KEVÄTKAUDEN OHJELMA
Kevään kerhoillat jatkuvat perinteisessä paikassa Sepänkeskuksessa (Kyllikinkatu 1, huone ”Protoni”) alkaen kello 17:00 ellei ohjelmassa toisin mainita.
Tarkista aina mahdolliset ohjelmamuutokset kerhon nettisivuilta!
25.1.2009 Harjuksen kalastus. Mikko Halonen, toinen ”Perhokalastajan harjus”
kirjan tekijöistä, tulee kertomaan harjuksen kalastuksesta. Illan lopuksi, mikäli
aikaa jää, sidomme jonkin hyväksi havaitun harjusperhon. HUOM! Tilaisuus
alkaa jo klo 15:00! Sidontavälineet mukaan!
1.2.2009 Putkiperhot. Sidottajana on Kristian Mattila. Sidontavälineet mukaan!
8.2.2009 Perhonsidontakurssi. Kerho järjestää aloittelijoille sopivan perhonsidontakurssin. Kurssista lisää aikanaan kerhon nettisivuilla.
15.2.2009 Kuinka sidotaan perhoja sidontakisoissa. Niksejä ja neuvoja tähän antaa Kari Salmi. Sidontavälineet mukaan!
1.3.2009 Indikaattorikalastus ja perhot indikaattorina. Mitä on
indikaattorikalastus ja minkälainen on hyvä indikaattoriperho? Tästä meille tulee kertomaan Jouni Kivinen. Sidontavälineet mukaan!
8.3.2009 Sumariperhojen sidontaa. Sumukorentoaika lähestyy maaliskuun loppupuolella ja on aika sitoa perhot valmiiksi. Sidottamassa ovat Masi Hast ja
Juha Liikanen. Sidontavälineet mukaan!
15.3.2009 Kerhon sääntömääräinen kevätkokous. Kokouksen jälkeen kirjaesittelyssä on kirja ”Taitava Perhokalastaja”. Tule kuuntelemaan kirjantekijöiltä
minkälainen prosessi kirjan tekeminen on.
22.3.2009 Valokuvaus. Masi Hast ja Jouni Kivinen kertovat ja näyttävät esimerkkien avulla kuinka otetaan näyttäviä kalastus- ja perhokuvia.
4.-5.4. Merikarvian kalareissu. Reissusta on erillinen ilmoitus tässä lehdessä.
19.4.2009 Taimentutkimukset Keski-Suomessa. Tule kuuntelemaan minkälainen on taimenen tila Keski-Suomen alueella. Tästä meille on kertomassa tutkija Jukka Syrjänen Jyväskylän yliopistosta.
3.5.2009 Lohijaoston ilta. Kelien salliessa ohjelmassa on heittoharjoittelua.
Tarkista aihe kerhon nettisivuilta.
17.5.2009 Perhonsidontaa. Kalle Hakkari sidottaa toimivia kalastusperhoja.
Sidontavälineet mukaan!
23.5.2009 Kalareissu. Reissusta tulee tarkempaa tietoa aikanaan kerhon
nettisivuille.
30.5.2009 Kalastusreissu Haapamäen Valkeisjärvelle. Lähde mukaan kokeilemaan siian perhokalastusta! Reissusta tulee tarkempaa tietoa aikanaan kerhon
nettisivuille.
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MINUN PERHONI
DRAGS DEVIL
Teksti ja kuva: Jouni Kivinen
Kehittäjä: Nikolai Holttinen
Käyttö: Meritaimenen merikalastus

Resepti
Koukku: #6-1 isokitainen streamerkoukku (esim. TMC8089)
Alusrunko: vaalea polypropyleeni, esim. mylarin sisältä (täyte)
Runko, pyrstö, kaulus: Glow Mylar
Siipi: Kanin zonker suikale
Lakkaus: Loon Hard Head (tai runsaus lakkaus + pikaliima)
Perho on yksinkertaisuudessaan varsin loistava kalastusperho moniin olosuhteisiin. Periaatteessa peruszonker, jossa lisää näkyvyyttä ja todellista ”hohtoa”
on tuomassa glow mylar, joka nimensä mukaisesti loistaa pimeässä. Alun perin
perhoa on käytetty ainoastaan meritaimenen kalastuksessa, mutta tämä perho
on loistava joka paikassa mereltä järven kautta joelle! Itse käytän paljon, varsinkin kylmien vesien aikaan sekä hämärissä olosuhteissa.

Kokoonsa nähden perho on kevyt ja helppoheittoinen eikä myöskään siipi sotkeen-nu koukkuun, mikä on tärkeä ominaisuus kovassa kelissä
kalastettaessa. Glow mylarin normaalia jäykempi rakenne tukee perhoa hyvin
pyrstöstä ja synnyttää kauluksena turbulenssia zonkersiipeen eli perho elää jatkuvasti suorassa vedossakin. Zonkerin kiinnityskohta pyrstössä voi olla heikko
kohta, jos sitä ei lakkaa huolella. Loonin Hard Head -lakkaa käytettäessä esimerkiksi oranssina, saa sillä hyvät iskupisteet perhoon sekä erittäin kestävän
rakenteen. Perhoissani pää on ikään kuin pieni epoksipää. Ei ehkä maailman
kaunein, mutta erittäin toimiva ratkaisu.
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PERHOKALASTAJAT KOHTAAVAT
JYVÄSKYLÄSSÄ MARRASKUUSSA
Marraskuun 14. ja 15. päivä järjestetään Jyväskylässä perhonsidonnan SM-kilpailut. Kisojen yhteydessä järjestävät Keski-Suomen Perhokalastajat myös perinteisen Perhosymposiumin, jossa käsitellään ajankohtaisia perhokalastukseen
liittyviä aiheita.
Edellisen kerran kisat olivat Jyväskylässä kahdeksan vuotta sitten vuonna 2001. Myös silloin kisojen yhteydessä järjestettiin mukavasti yleisöä kerännyt Perhosymposium.
Perhonsidonnassa on SM-tasolla kilpailtu jo reilu neljännesvuosisata.
Tämän vuoden kisat Jyväskylässä ovat järjestysnumeroltaan 26. Ensimmäiset
kymmenen vuotta kisapaikkana oli Kajaani ja sen jälkeen kisapaikkakunta on
vuosittain vaihtunut.
Suomalaisten kilpasitojien taso on huippuluokkaa. Siitä yhtenä todisteena ovat useat lähetyskilpailuissa saavutetut maailmanmestaruudet. Täydellä syyllä
voidaan SM-kisoja pitää yhtenä maailman kovatasoisimmista, ellei jopa
kovatasoisimpana, reaaliaikaisena perhonsidontakilpailuna. Näiden kisojen saaminen kotipaikkakunnalle toimii toivottavasti piristysruiskeena niille seuramme
sitojille, jotka ovat halukkaita kehittämään taitojaan myös kisoihin osallistumalla. Siis spigotit pyörimään jo kevään aikana ja tähtäin kohti kotikisoja!
Perhosymposium on puhtaasti Jyväskyläläinen perinne, joka alkoi vuonna 1981. Tuolloin ensimmäistä kertaa järjestetty symposium oli aikansa ainoa
tapahtuma, joka paneutui perhokalastuksen arvoihin ja ongelmiin. Symposium
on järjestetty tähän mennessä kymmenen kertaa ja edellinen siis vuonna 2001.
Näissä symposiumeissa on perhokalastuksen kenttää käyty kattavasti läpi eri
alojen asiantuntijoiden alustamissa keskustelutilaisuuksissa. Ongelmat, arvot ja
asenteet kuitenkin muuttuvat ja taas lienee hyvä aika symposiumille. Tilaisuus
on tarkoitus järjestää kaksipäiväisenä niin, että lauantaina käsitellään loheen ja
lohenkalastukseen liittyviä aiheita ja sunnuntaina, kun sidontakisoissa sidotaan
lohiperhosarja, käsitellään muita aiheita. Aiheet ja alustajat tarkentuvat alkuvuoden aikana. Jokaisella on nyt mahdollisuus esittää tilaisuudessa käsiteltäviä
aiheita esittämällä ehdotuksensa allekirjoittaneelle tai seuran hallitukselle.
SM-kisoja ja symposiumia varten koottu järjestelytoimikunta aloittaa työnsä toden teolla heti tammikuussa, jotta mm. tarvittavia yhteistyökumppaneita
saadaan hankittua riittävästi. Jokainen seuran jäsen on enemmän kuin tervetullut tähän yhteiseen talkoorypistykseen. Toivon kaikkien käyttävän ideointikykyään ja suhteitaan ja antavan panoksensa tilaisuuksien onnistumiseksi niin,
että marraskuussa voimme kokoontua seuraamaan jännittäviä sidontakisoja ja
mielenkiintoista symposiumia.
Jaska
Kirjoittaja Murha-Moilasen antamine
saaliineen.
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MINUN
PERHONI
SINUSTAKO
PERHOKOULUTTAJA?
Päiväkorentojäljitelmä
Suomessa perhonsidonta on
erittäin korkealla tasolla. Tämä on helppo todeta
lähetyskilpailujen tulosluetteloita selailemalla. Haasteena ei olekaan osaaminen, vaan sen tehokkaampi hyväksikäyttö ja osaamispohjan laventaminen. SVKn
perhojaoston eräänä ajatuksena onkin herättää uudelleen henkiin jo SUKLn aikana toiminut kouluttajarengas, jonka asiantuntemusta voi hyödyntää tulevien
kausien toimintaa suunniteltaessa. Helpointa on lähteä liikkeelle perhonsidonnan
perusteista ja niiden opettamiseen liittyvistä sisällöllisistä ja teknisistä seikoista. Myöhemmin koulutusta voidaan laajentaa myös muille perhokalastuksen
sektoreille.

MITÄ TAVOITELLAAN?
Tavoitteena on parantaa kerhotoimintaan oleellisesti liittyvän sidontaopetuksen
saatavuutta ja yhtenäistää sen tasoa hankkimalla kouluttajarinkiin riittävä määrä asiasta innostuneita ja osaavia sitojia. Jotta yhtenäistäminen olisi mahdollista, tulee kouluttajilla olla käytettävissään riittävän tasokas ja kattava koulutusmateriaali sekä ennalta suunniteltu, kohderyhmälle soveltuva opetuspaketti.
Toissijaisina, mutta tärkeinä tavoitteina ovat myös paikallisten seurojen yhteistoiminnan tiivistäminen, kyvykkäiden alan harrastajien erityisosaamisen tunnistaminen, tunnustaminen ja heidän halutessaan myös sen hyödyntäminen sekä
tietysti perhokalastuksen roolin nostaminen SVKssa sille kuuluvaan asemaan.

MITEN TÄHÄN PÄÄSTÄÄN?
Ensimmäisessä vaiheessa on oleellista muodostaa ydintiimi – kouluttajien kouluttajat! Tämä tarkoittaa muutamia kokeneita sitoja ja perhokalastajia kustakin
seurasta, joille annetaan perusteet toimia vetureina seurojen varsinaisten kou-
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luttajien valmennuksessa. Korostan, että heistä ei ole tarkoitus tehdä kiertäviä
konsultteja, vaan he voivat parilla tiiviillä opetustilaisuudella vuosittain varmistaa, että seurojensa kerhoiltojen vetäjillä on laadukkaat perusteet ja hyvät
valmiudet asetettujen opetustavoitteiden saavuttamiseksi.
Keski-Suomessa koulutus aloitetaan 7.-8. helmikuuta, jolloin lauantaina
pidetään kouluttajapäivä ja sunnuntaina kouluttajat pääsevät tositoimiin päivän
kestävän peruskurssin opettajina. Näin teoria ja käytäntö nivotaan heti kiinteästi yhteen ja saadaan myös välitön palaute sekä saadusta opetuksesta että opettajana toimimisesta. Tekemällä oppii ja harjoitus tekee mestarin – opettajastakin.

MIKÄ ON K-S PK :N ROOLI?
K-S PK toimii koulutustapahtuman koordinaattorina ja järjestää molempien
päivien ohjelman sekä hankkii materiaalit ja tarvittavan sponsorituen yhteistoiminnassa SVK :n piirin kanssa. K-S PK :lla on ollut merkittävä rooli peruskurssimateriaalin tuottamisessa ja tuotteistamisessa. Tätä mallia ollaan halukkaita
hyödyntämään myös muissa SVK :n jäsenseuroissa. Toimimme siis eräänlaisena edelläkävijänä koulutuksen kehittämisessä. Seurojen peruskurssien ohjelman
yhtenäistyessä voidaan myös ns. aloittelijan sidontatarvikepaketti yhtenäistää.
Näin sidontaa aloitteleva voi olla vakuuttunut, että hän saa alusta alkaen laadukasta opetusta ja hänen hankkimastaan paketista löytyy kaikki tarpeellinen alkuun pääsemiseksi, mutta ei kuitenkaan mitään turhaa.
Uskon myös, että seurojen välistä yhteistoimintaa voidaan vilkastuttaa ja
ehkäpä saada myös uusia jäseniä. Uutisoinnin ja lehtijuttujen kautta seuralla on
mahdollisuus profiloitua kehittäjänä ja saada positiivista julkisuutta myös
tukijoidemme silmissä. Tämähän on erityisen tarpeen juuri nyt, kun valmistaudumme syksyn perhonsidonnan SM-kilpailuihin.
Tule mukaan!
Jos sisäinen opettajasi heräsi, niin ilmoittaudupa K-S PK :n hallitukselle mukaan toimintaan. Alkuvaiheessa edellytämme, että:
-

hallitset perhonsidonnan perustiedot ja - taidot
omistat tarvittavat sidontavälineet
olet esiintymiskykyinen ja -haluinen
olet halukas pitämään kouluttajarenkaan opetustilaisuuksia ja toimimaan kerhoiltojen vetäjänä
sinulla on käytettävissä kulkuneuvo tai pystyt järjestämään
liikkumisesi itsenäisesti
olet 16 vuotta täyttänyt

Tarkempia tietoja koulutustapahtumasta julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla.
Terveisin
Kalle
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KILPAPERHOKALASTUSRAPORTTI
VUODELTA 2008
Teksti ja kuvat: Jyrki Hiltunen

Vuonna 2008 perhokalastuksen SM-karsintakilpailuihin otti osaa 143 henkilöä.
Näistä osanottajista pääsi itse finaaliin 40 parasta, jotka karsittiin loppukilpailuun kesän aikana pidetyissä karsintakilpailuissa. Kuluneena vuotena seurallamme
oli 10 aktiivista kisailijaa, joista 3 pääsi karsintojen kautta itse finaaliin.

KILPAILUPAIKAT
Itse finaalit pidettiin Sallassa. Kilpailupaikkoina olivat Oulankajoki, Savinajoki,
Savinalampi ja Taimenjärvi. Kisat olivat varsin monipuoliset, joten kalastajien
täytyi osata tekniikat niin harjuksen jokikalastukseen kuin taimenen ja siian
järvikalastukseenkin. Siian ja taimenen järvikalastus osoittautuikin todella
haastavaksi toisena kilpailupäivänä ja se vaikutti varmasti lopputuloksiin.
Säävaihteluillakin oli oma osansa, jolla oli vaikutusta kalantuloon. Ensimmäisenä kilpailupäivänä oli osittain aurinkoista kun taas toisena päivänä oli aamu
pakkasen puolella ja pitkin päivää puhalsi kylmä pohjoistuuli. Finaali oli siis
todella haastava, kuten olla tuleekin.

KALOJAKIN SAATIIN
Ennakkotiedoista huolimatta kaloja nousi kilpailun aikana tasaisesti. Kalantulo
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ei ollut mitään älytöntä, mutta varsin riittävää. Jokijaksoilta saatiin harjuksia ja
yksi mitan täyttävä nousutaimen. Savinalampi ei antanut kisan aikana yhtään
mitantäyttävää kalaa, mutta sentään muutama alamittainen. Taimenjärveltä tuli
saaliiksi istukastaimenia ja siikoja, molempia melko tasaisesti. Koko kilpailun
kalojen kokonaismäärä oli 187 mitallista kalaa, joista harjuksia oli 149 kpl.
Ottiperhoina harjukselle toimivat erilaiset larvat, nymfit ja pintaperhot (nro1016). Järvellä taasen tuli siikoja buzzereilla ja nymfeillä (nro10-16). Taimenille
kelpasivat perinteiset leechit (nro 6-10) oranssin ja mustan sävyissä.

LOPPUTULOKSET
1) Lähteenmäki Martti,
Keuruun Perhokalastajat ry
2) Toivonen Olli, Lounaissaariston Urheilukalastajat ry
3) Niva Pasi, Savo ProTeam ry
10) Hiltunen Jyrki, K-S PK
17) Kokkila Arto, K-S PK
37) Törmälä Rami, K-S PK

ENSI VUODEN
NÄKYMIÄ
Seuramme jäsenet ovat
menestyneet kilpailuissa varsin
hyvin
ja
ovat
kokonaisrankingtaulukossa hyvissä asemissa. Rankingin perusteella valitaan EM ja MMjoukkueet tulevalle vuodelle ja
vuonna 2009 kaksi seuramme
jäsentä onkin mukana EM-joukkueessa. Mikko Räsänen sai paikan vuoden 2008 EM-kisojen
parhaana suomalaisena kalastajana. Toinen EM-joukkueeseen
kuuluva seuramme jäsen on
Arto Kokkila, joka lunasti paikan Suomen yleisen rankingin
perusteella. EM-kisat tullaan
käymään Irlannissa 20.26.09.2009.
Toivotaan, että sieltä tulee menestystä!
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K-S PK LÄHDÖSSÄ MERIKARVIALLE
NOUSUTAIMENTA PYYTÄMÄÄN!
Kiinnostaako norssien (merellinen kuoreen veli) perässä jokeen nousevien
meritaimenten pyynti huhtikuun 4. -5. päivä ensi keväänä? Mikäli tärppäsi, laita
ilmoittautumista mahdollisimman pikaisesti sähköpostilla.
Luvassa keskisuomalaiseen mittakaavaan nähden isojen hopeisten
taimenten kalastusta rannikkoalueen lehtomaisissa maisemissa. Merikarvia, sijaitsee noin 50 km Porista pohjoiseen. Pääkohde on nousutaimen, mutta saalismahdollisuudet ovat kirjoloheen, talvikkolohiin, harjukseen sekä paikalliseen
jokitaimeneen jättämättä isoja haukia mainitsematta… Kalastusaluetta ja -mahdollisuutta löytyy niin yhden- kuin kahdenkäden vavoille. Kalastettava jokialue
on pitkä ja monipuolinen ja koskelta toiselle siirtymiseen tarvitaan autoa. Katso
lisätietoa: www.lankoski.com
Matka olisi yhden tai kahden yön yli oleva reissu. Ajomatkaa yhteen suuntaan kertyy noin 280 km. Osallistujien toiveista sekä osallistumismahdollisuuksista
riippuen määräytyy reissun kesto. Lähtö olisi joko perjantaina iltapäivästä tai
lauantaiaamusta ja paluu sunnuntaina iltapäivästä. Majoitus kohteessa olisi yhdessä tai kahdessa isommassa mökissä joen varrella. Hintaa kalastukselle sekä
majoitukselle kertyisi noin 100 e.
Alustavat ilmoittautumiset sekä kysymykset reissuun liittyen:
jouni.kivinen@kspk.fi puh.040-7030098

Syksyistä Lankoskea Merikarvianjoella. Kuva: Jouko Keto.

14

TAMMUKKA

KESKI-SUOMEN PERHOKALASTAJAT RY

PÄÄTOIMITTAJAN KYNÄSTÄ
Tammukan toimituksellisen vastuun siirryttyä
komealta kalskahtavalla päätoimittajan tittelillä allekirjoittaneelle lienee paikallaan kertoa
hieman lehden tekemiseen liittyvistä iloista ja
jollei aivan suruista niin ainakin seikoista.
Yleensä yhdistysten tiedotuslehtiä vaivaa
juttupula. Asiaa voitaneen pitää hieman
eriskummaisena, sillä yleensä seuran tapahtumissa, kokouksissa ja erilaisilla retkillä juttua
kyllä riittää. Miksi ne siis päätyvät saunojen
pukuhuoneisiin, koskien rannoille ja
jokinahkiais- (lue makkara) nuotioille? Parasta
antia Tammukkaankin ovat juuri erilaiset tarinat ja jutut.
Tällä kertaa tarjolla oli enemmän tarinaa
kuin mitä Tammukka pystyi nielemään. Kaksi
ensikokemuksia valottavaa juttua - toinen
Huopanalta, toinen hauenpyynnistä Nauvon
vesillä - jäi seuraavaan numeroon. Tilanne on harvinainen, mutta toivottavasti
pysyvä Keski-Suomen Perhokalastajien kohdalla. Kirjoittakaa edelleen
kokemuksistanne ja laittakaa niitä tulemaan toimitukseen.
Jutun pituus saattaa joskus tuottaa pulmia. Sopiva pituus on yksi A4 (= n.
3000 merkkiä välilyönnit mukaan lukien), maksimimitta puolestaan 2 kertaa
edellinen. Sivun mittainen tarina vie parin kuvan kera yhden aukeaman, kaksi
sivua kaksin verroin. Mitan ylittyessä on harkittava jatkokertomusta.
Minimimittaa sen sijaan ei ole. Jutut tulisi toimittaa sähköpostilla rtf-tiedostoina
joko puheenjohtajalle tai suoraan päätoimittajalle. Vanhalla miehellä on vanhat
ohjelmat, jotka eivät avaa viimeisimpien tekstinkäsittelyohjelmien tuotoksia.
Kuvat ovat jutun suola ja kertovat - tai varsinkin näin photoshopin aikaan
valehtelevat - enemmän kuin 1000 sanaa. Yhden jutun voi siis korvata kolmella
kunnon kuvalla. Mikä sitten on kunnon kuva? Sisällön puolesta aihetta voi opiskella tämän kevään aikana ohjelmaan merkityssä kerhoillassa, taittajan kannalta kunnon kuva on mahdollisimman iso. Mustavalkokuvissa (jos joku niitä vielä
ottaa) tiedostokoon tulisi olla 500 kt tai suurempi, värikuvissa puolestaan 1 mega.
Vanhanmallisten paperikuvien käyttökin onnistuu, niiden toimittamisesta kannattaa sopia päätoimittajan kanssa.
Lehden toimituksellisena linja on edelleen tarjota jäsenille tietoa, virikkeitä ja keskustelua.
Terveisin
Jouko
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TARJOUKSEMME K-S PK ry:n JÄSENILLE
ANVIL APEX MADE IN USA PERHONSIDONTAPENKKI
85 E (OVH 99 E)
ANVIL ATLAS MADE IN USA PERHONSIDONTAPENKKI
135 E (OVH 159 E)
FLY-MATE PEDESTAL STANDARD
55 E (OVH 69 E)
STONE FLY KELALAUKKU
19.90 E (OVH 49 E)
VISION ATTACK PERHOKALASTUSSETTI 189 E + VISION COMPOUND WF5/I KAUPAN PÄÄLLE #5 SETIN OSTAJALLE!
SIDONTAPAKETTI FINN FLY 99
RULLAPIDIN KAUPAN PÄÄLLE!

E

+ KERAAMINEN

