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PPÄÄÄÄKKIIRRJJOOIITTUUSS

Hyvää perhovuotta 2011!

Uusi perhokalastusvuosi on taas 
alkanut. Tällä hetkellä pakkanen 
vielä paukkuu mutta 
perhokalastajan ei tarvitse 
unohtaa harrastustaan. Nyt on 
nimittäin hyvä aika täydentää 
perhorasian sisältöä, lukea alan 
kirjallisuutta, katsella dvd:tä tai 
suunnitella kesän 
kalastusreissuja. Uusia ideoita, oppeja ja vinkkejä tulevia reissuja varten kannattaa 
hakea myös kerhoilloista. Kerhon kirjastosta löytyy myös luettavaa ja katseltavaa 
pimeiden ja kylmien talvi-iltojen kuluttamiseksi. Onneksi aika rientää nopeasti ja parin 
kuukauden päästä sumarit jo kömpivät hangella.

Kerhotoiminta on harrastustoimintaa ja joskus sitä joutuu harrastuksia karsimaan, kun 
tärkeämmät asiat, kuten vaikkapa työt ja perhe vaativat enemmän aikaa. Edellinen 
puheenjohtaja joutuikin luopumaan muiden kiireiden takia pestistään ja syyskokous 
valitsi niihin saappaisiin allekirjoittaneen. Joskus kerhomme vastuutehtävät on hyvin 
pitkälti olleet aktiivisen puheenjohtajan harteilla mutta pitemmällä aikavälillä se ei toimi, 
seuran pyörittämisessä hommia on aivan liikaa yhdelle. Seuran pyörittäminen onkin 
tiimityötä ja vaatii aktiivisuutta useilta henkilöiltä. Tuon tiimin lisäksi tarvitaan tietysti 
aktiivisuutta myös rivijäseniltä, ilman teitä ei tätä seuraa olisi ja toimintaa ei olisi mieltä 
järjestää.

Toivonkin, että seuran jäsenet ottavat parhaansa mukaan osaa seuran tapahtumiin. 
Kevään kerhoilloissa on vierailijoina monta todella kokenutta ja kovaa perhokalastajaa, 
joilta kannattaa tulla hakemaan vinkkejä kesää varten. Keväälle ja kesälle on myös 
useampi kalastusreissu tiedossa, joihin kaikki on tervetulleita lähteämään mukaan. 
Muistakaa myös antaa palautetta että toiveita kerhoiltojen aiheiksi, sekä kalareissujen 
kohteiksi, toiveita pyritään aina toteuttamaan.

Haluan vielä toivottaa kaikille kerhon jäsenille hyvää alkanutta perhovuotta ja antoisia 
hetkiä harrastuksen parissa! Nähdään kerhoilloissa ja kalareissuilla.

Masi Hast
puheenjohtaja
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IILLMMOOIITTUUSSTTAAUULLUU

KKEEVVÄÄTTKKOOKKOOUUSS
KERHON KEVÄTKOKOUS PIDETÄÄN SEPÄNKESKUKSESSA
SUNNUNTAINA 14.3.
KOKOUS ALKAA KLO 17:00.
KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET ASIAT.

KKIIRRJJAASSTTOOHHAANNKKIINNNNAATT
Seuran kirjastoa on täydennetty seuraavilla:
- "The Scandinavian Spey Cast - Part II" -DVD, Henrik Mortensen
- "Virtavesien kunnostus" -kirja, Anssi Eloranta
- "Drift" -DVD
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PPÄÄÄÄTTOOIIMMIITTTTAAJJAALLTTAA

Maailma muuttuu, ja siinä samassa Tammukan 
päätoimittajakin tuli vaihtuneeksi. Kerhossa uudet 
tuulet puhaltavat ja näyttipä tuolla puhurilla riittävän 
voimia julkaisupuolellekin. Tämä on ensimmäinen 
jäsenlehtemme Tammukan numero jonka taitoin ja 
kasasin, kiitokset kaikille avustajille sekä juttujen 
kirjoittajille heti alkuunsa! Itselläni ei ennen tätä ollut 
julkaisujen tekemisestä mitään tietoa tai 
ymmärrystä, jos kirjoittamista ei lasketa, ja nyt tätä 
lehteä lukiessasi voin sanoa että opittavaa 
edelleenkin on. Vähintäänkin riittävästi. 
Toivottavasti se ei kovin pahasti näy läpi 
ulkoasusta...

Lähes kaikessa mitä teemme on aina tavoitteena 
kehittyä ja tehdä asiat seuraavalla kerralla 
paremmin. Myöskin peukalosääntönä voidaan pitää sitä faktaa että isoilla saappailla 
on varsin hankala kävellä kun kylmiltään sellaisiin hyppää. Tarkennetaan tätä sen 
verran että ammattilaisen korvaaminen noviisilla ei aina mene putkeen, toisaalta 
virheistään oppii. Mutta uskon kun tarpeeksi on intoa ja tahtoa, ja kun laittaa sitä 
villasukkaa sinne isoon kenkään niin johan sillä kävelee.

Vuoden 2011 hallitus muuttui aika tavalla. Uuden puheenjohtajan valvovan silmän alla 
sekä entistä tiiviimmän hallituksen yhteistyön ansiosta uskon kerhomme toiminnan 
kehittyvän varsin positiiviseen suuntaan. Toivottavasti te jäsenetkin tulette sen jo 
piakkoin huomaamaan! Suunnitelmissa on niin ohjelman kuin muun toiminnan 
puolesta muuttaa konseptia. Vai miltä kuulostaa kerhon oma virtavesikalastuskohde, 
KSPK:n saunaillat, osa kerhoilloista tiistaisin, ja niin edelleen. Paljon on suunnitelmissa 
ja katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Antoisia lukuhetkiä uudistuneen 
tammukan parissa!

JOUNI KIVINEN
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KKEEVVÄÄÄÄNN  JJAA  KKEESSÄÄNN  OOHHJJEELLMMAA  22001111

TI 8.2. klo 18 JJäärrvvii//llaammppiikkaallaassttuusstteekknniiiikkaatt  jjaa  ppeerrhhoott,,  AArrttoo  KKookkkkiillaa
- Kilpailuissakin erinomaisesti menestynyt ja kokenut perhokalastaja Arto Kokkila tulee 
kertomaan järvikalastustekniikoista ja sidottaa myös seuran lammelle hyvin sopivia 
perhoja. Sidontavälineet mukaan.

SU 20.2. klo 17 LLoohhiippeerrhhoott  PPoohhjjooiiss--NNoorrjjaaaann,,  OOllllii  KKoosskkiinneenn
- Perhonsidonnan Suomen mestari ja innokas lohenkalastaja Olli Koskinen tulee 
esittelemään ottipelejä Pohjois-Norjan lohijoille. Sidotaan 1-2 toimivaksi havaittua 
perhoa, katsotaan joitakin kuvia sekä tutkitaan UV-valon avulla perhojen värejä. 
Sidontavälineet mukaan.

SU 6.3 klo 17 PPeerrhhoott  KKeesskkii--SSuuoommeenn  ssuuuurrttaaiimmeenniillllee,,  JJyyrrkkii  HHiillttuunneenn..
- Useita suuria taimenia Keski-Suomesta jallittanut ja MM-joukkueen jäsen Jyrki 
Hiltunen sidottaa perhoja Keski-Suomen suurtaimenille. Sidontavälineet mukaan.

SU 13.3 klo 17 KKeevväättkkookkoouuss  ++  KKllaassssiisseett  lloohhiippeerrhhoott,,  OOttttoo  BBlloommqqvviisstt
- Aluksi pidetään kerhon sääntömääräinen kevätkokous (kesto n.puoli tuntia) ja sen 
jälkeen komeista klassisista lohiperhoista kehuja saanut Otto "hcflyfisher" Blomqvist 
esittelee lohiperhojaan ja
sidottaa jonkun kalastukseen soveltuvan lohiperhon. Sidontavälineet mukaan.

TI 22.3 klo 18 VViissiioonniinn  uuuuttuuuuddeett  22001111  jjaa  ttiieettooaa  ppeerrhhoossiiiimmooiissttaa,,  TTuuoommoo  PPyyyykkkköönneenn
- Tuomo Pyykkönen Visionilta tulee esittelemään Visionin uutuustuotteita ja kertoo 
erilaisista perhosiimoista sekä perhosiiman valinnasta. Nyt on erittäin hyvä 
mahdollisuus kysellä asiantuntijalta välineistä ja nähdä
kevään uutuustuotteita!

SU 3.4 klo 17 NNyymmffiitt  jjaa  nnyymmffiikkaallaassttuusstteekknniiiikkaatt,,  JJaarrkkkkoo  SSuuoommiinneenn
- Hienosti perhokalastuksen MM-kisoissa menestynyt Jarkko Suominen tulee 
sidottamaan nymfejä ja kertoo samalla nymfikalastustekniikoista. Sidontavälineet 
mukaan.

SU 10.4 klo 17 UUuuddeenn--sseeeellaannnniinn  rreeiissssuu  22001111,,  PPiieettaarrii  SSiippppoonneenn
- Pietari "Pietu" Sipponen kertoo tuoreita kuulumisia Uuden-Seelannin reissultaan. 
Luvassa lienee paljon kuvia hienoista paikoista ja kaloista. (Yhdenkin kalan voi kuvata 
useammasta eri kulmasta. Päätoimittajan huomautus)
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KEVÄÄN JA KESÄN OHJELMA 2011

SU 15.5 klo 13 KKaallaassttuussttaa  kkuuuussiikkkkoollaammmmeellllaa
- Nyt on viimeistään hyvä aika oikaista siimat talven jäljiltä.. Vapaata kalastusta seuran 
lammella klo 13 alkaen (C&R).

LA 21.5. MMuuuurraammeennjjooeenn  nnuuoorriissoorreeiissssuu
- Alle 18v seuran jäsenille suunnattu maksuton kalastusreissu, paikalla opastusta 
aloittelijoille. Lupa-aika klo 12-20. Ilmoittautumiset tapani.korhonen@kspk.fi

LA 28.5. KKaallaassttuussrreeiissssuu  KKöönnkkkkööjjooeellllee
- Seuran jäsenet voivat kalastaa maksutta Könkköjoella, klo 12 alkaen (lupa-aika 24h). 
Ilmoittautumiset jari.liljeroos@kspk.fi

LA 4.6. KKaallaassttuussrreeiissssuu  KKiittuusskkoosskkiillllee
- Seuran kalastusreissu Kituskoskille. Hinta 10€ / henkilö. Ilmoittautumiset 
jari.liljeroos@kspk.fi

LA 20.8. KKaallaassttuussrreeiissssuu  KKeesskkiisseennkkoosskkeellllee
- Elokuun reissu Keskisenkoskelle, seuraa kotisivuja. Hinta ja muut kalastukseen 
liittyvät seikat ilmoitetaan myöhemmin kotisivuilla. Ilmoittautumiset jari.liljeroos@kspk.fi
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http://www.kspk.fi
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TTEERRVVEETTUULLOOAA  NNUUOORRTTEENN  PPEERRHHOOKKAALLAASSTTUUKKSSEENN  SSMM--FFIINNAAAALLIIIINN  22001111!!

Nuorten perhokalastuksen SM-kilpailu järjestetään tänä vuonna Muuramenjoella ja 
Kuusikkolammella. Kaikilla aikaisintaan tänä vuonna 18v. täyttävillä KSPK:n jäsenillä 
on siis nyt loistava mahdollisuus tavoitella SM-mitaleja kotivesillämme. Alapuolelta 
löytyy perusinfoa kilpailun kulusta ja järjestelyistä, lisäinfoa ja päivityksiä tulee kevään 
aikana esille perhokalastajat.nettiin ja KSPK:n web-sivuille.

___________________________________________________________________

Kilpailukeskuksena toimii Muuramen Shell. Lauantaina 11.6 ilmoittautuminen klo 6.30, 
jonka jälkeen pooliarvonta ja siirtyminen 1. jakson aloituspooleille. Pooliarvonnan 
yhteydessä arvotaan myös tuomariston kilpailijajäsenet. Sunnuntaina 12.6 
palkintojenjako klo 18.00 alkaen.

___________________________________________________________________
IIllmmooiittttaauuttuummiisseett  jjaa  kkiissaammaakkssuutt

Kilpailuun otetaan mukaan 24 kilpailijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen 
alkaa 7.2.2011 klo 18:00. Ilmoittautumiset Juho Strandmanille (kts. yhteystiedot) 
Kilpailumaksu 5555€€ on oltava maksettuna 1.6.2011 mennessä Keski-Suomen 
Perhokalastajien tilille: 552299000022--22118877779911. Viestikenttään teksti: ”KKiillppaaiilliijjaann  nniimmii,,  NNuuoorrtteenn  
PPeerrhhoo--SSMM”.

___________________________________________________________________
YYhhtteeyyssttiieeddoott  jjaa  lliissäättiieeddoott::

Juho Strandman (Ilmoittautumiset)
juho.strandman@gmail.com
045-3507663

Pietari Sipponen (Kilpailunjohtaja)
pietarisipponen@gmail.com
050-4079779

Jyrki Hiltunen
jyrki.hiltunen@kspk.fi
040-5325339

YHDEN KALASTUSPÄIVÄN TARINA: RÄNTÄSADETTA, SOITA, 
PÄIVÄNKORENTOJA JA SUURHARJUKSIA

Teksti: Pietari Sipponen
Kuvat: Johannes Sipponen

Palataan muisteluissa vuoden 2009 heinäkuun alkuun ja silloisen pohjoisen reissun 
viimeiseen kalastuspäivään.  Edellisen viiden päivän aikana olimme kokeneet hienoa 
taimenen- ja harjuksenkalastusta eri joilla, vaikka pohjoistuuli olikin puhaltanut kylmää 
viimaa lähes koko reissun ajan.

Edellispäivänä olimme 
lähteneet tutkimaan 
erästä jokea, joka 
tarjosikin hienoa harjusten 
ja taimenten 
pintaperhokalastusta. 
Päivän olivat kruunanneet 
kiloiset pinturiharjukset 
sekä Jossun #20 
päikkärijäljitelmällä 
jallittama 55cm 
tunturitaimen. Päätimme 
lähteä nyt etenemään 
jokea puolestaan toista 
rantaa pitkin. Meillä ei 
ollut lainkaan kunnollista karttaa mukana, mutta olimme silti päättäneet yrittää hieman 
oikaista tietämme yläjuoksulle. Tyhmä idea, minkä huomasimme viimeistään silloin, 
kun kellään ei ollut enää oikein minkäänlaista hajua sijainnistamme. Keli oli vielä 
kaiken lisäksi jäätävän kylmä ja tuulinen, välillä taivaalta tuli räntää ja välillä lunta. 
Pinna alkoi väkisinkin kiristyä, kun yritimme löytää tietämme takaisin joelle.

Vihdoin saavuimme joelle virtapaikan äärelle, jossa päikkäreitä kuoriutui aivan 
massoittain karusta kelistä huolimatta. Kaloja pintoi aivan rannassa, joten oli aika 
viritellä edellisenä päivänä hyvin toiminut Parachute Adams /Kakshäkiläinen-
parivaljakko perukkeeseen ja aloittaa kalastus. Heti ensimmäisillä heitoilla varsin 
kookas taimen nousi Parachute Adamsiini irroten muutamia sekunteja myöhemmin. 
Kookkaan pinturitaimenen karkuutus jäi hieman harmittamaan, vaikka pulleita 
hyvänkokoisia harjuksia nousikin jatkuvasti pintaperhoon vedessä kelluneen 
päikkärimassan keskeltä. (Jatkuu seuraavalla sivulla)
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Keli alkoi jo hieman paranemaan ja talsimme koko ajan yläjuoksulle päin. Harjukset 
purivat ahkerasti perhoa ja välillä sekaan mahtui joku taimenkin. Erään suvannon 
rannalla sitten valmistimme pari harjusta ruoaksi. Kalastelimme Oton kanssa kyseisellä 
nivalla kahdestaan Jossun keskittyessä samaan aikaan touhujemme kuvaamiseen. 
Tartutin paikasta todella vahvan tuntuisen kalan Kakshäkiläiseen, joka ennen 
vapautusta suoritetussa mittauksessa paljastui reilu puolimetriseksi 1,2kg harjukseksi, 
vanha ennätys oli siis niukasti ylitetty. Kello alkoi näyttää jo alkuiltaa, mutta olimme 
kalastaneet pelkästään jo edellispäivänäkin onkimiamme paikkoja. Nyt olis siis aika 
suunnata viimeiselle pistolle uusille alueille.

Lähdimme kävelemään jokea ylävirtaan varsin vaikeakulkuisessa rantakoivikossa. 
Tunnin rämpimisen jälkeen meinasi usko loppua, kun koko alue tuntui olevan pelkkää 
loppumatonta suvantoa. Lopulta erotimme tuulisessa säässä suvantoon laskevan 
loppuliu’un, jossa näkyikin lupaavasti kookkaita pyrstöjä ja selkäeviä pyörähtelemässä, 
päikkärit maistuivat kaloille siis täälläkin. Aloitettuamme kalastuksen tartutimme Jossun 
kanssa miltei samaan aikaan kalat Parachute Adamsiin. Jossun kalalle mittanauha ja 
puntarihaavi antoivat lukemiksi 53cm/1,3kg ja omalleni 51cm/1,15kg. Pian Ottokin 
väsytteli saman kaliiberin harjusta. Loppuliukuun oli ilmeisesti suvannosta noussut 
syömään iso joukko suuria harjuksia, sillä kalojen keskikoko oli todellakin kohdallaan. 
Vapauttelimme paikasta putkeen seitsemän vähintään kiloista harjusta ja ennätykset 
paukkuivat, kunnes yksi nelivitonen harri rikkoi ”putken”. Harjukset olivat ilmeisesti 
tankanneet päikkäreillä jo pidempään, sillä ne olivat todella pulleassa kunnossa ja 
kylmässä vedessä myös kovia vääntämään. (Jatkuu seuraavalla sivulla)

Kello alkoi olla jo melkoisen paljon, mutta emme malttaneet olla kalastamatta ylävirran 
houkuttelevan näköisiä nivoja. Täältäkin löytyi hyvin kookkaita harjuksia, tosin 
loppuillasta päikkärikuoriutuminen alkoi hiipua ja homma vaihtui nymfikalastuksen 
puolelle. Lopulta huomasimme kellon olevan jo yli puolenyön, joten nyt olisi jo oikeasti 
kiire lähteä takaisin. Olimme ottaneet kaksi harjusta ruokakaloiksi, jotka valmistimme 
Trangialla ennen patikkareissun aloitusta. Takaisintulomatkan alku sujui ihan mukavasti 
niin pitkään, kunnes päädyimme edellispäivän tapaan jälleen vaikeakulkuiselle suolle, 
jolla tarpoessa väsynyt mieli meinasi jo hetken vaipua epätoivoon. Lopulta 
päästyämme teltalle nukkumaan kello näytti jo aamukuutta, muutama tunti unta 
naamaan ja sen jälkeen matkalle kohti etelää. Olipahan melkoisen raskas, mutta 
samalla myös erittäin hieno päiväreissu!

Myöhemmin olemme palanneet joelle pariin otteeseen useammaksi päiväksi kunnon 
karttojen ja majoitustarpeiden kera. Suuria harjuksia ja yksittäisiä taimenia on edelleen 
noussut hyvin, mutta vastaavanlaista pintaperhokalastusta en ole tuon päivän jälkeen 
enää kokenut.
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MMIINNUUNN  PPEERRHHOONNII  ––  HHAARRMMOOHHIIIIDDEEKKÄÄSS

Teksti ja kuvat: Kalle Hakkari

Tarina juontaa juurensa muutaman vuoden takaiseen Utsjoen reissuuni. Tenolle 
sentään emme eksyneet kalastamaan, Utsjokea parista kohtaa kalastimme ja 
muutamia mukavan kokoisia harjuksia haaviimme saimmekin. Perhon synty ei 
sinällään liity näihin, verrattain tavanomaisiin harjussaaliisiin vaan sen jälkeen 
sattuneisiin tapahtumiin.

Kaverini kanssa oli aikomuksena tutkia Utsjoen kirkonkylän itäpuoleisen ylängön järviä, 
mutta jostain kumman syystä eksyimmekin noin 50km etelämmäksi, Petsikon alueelle. 
Alue on mukavaa retkeilymaastoa, helppokulkuista tunturikoivikkoa. Reitille mahtui 
tosin jokunen soinen aluekin, joten mikäli tuolla päin liikkuu ja haluaa kenkänsä pitää 
kuivina kannattanee hieman suunnitella reittiä.

Ensimmäinen etappimme oli Rautujärvi. Lupaava nimi! Useinhan tuonne pohjoiseen 
lähdetään nimenomaan raudun perään – sitä kun ei täältä etelämpää saa. Kun 
saavuimme Rautujärven rannalle oli navakka tuuli. En ollut tuohon aikaan aiemmin 
järvillä kalastanutkaan ja koko hommaan minulla oli hieman skeptinen asenne. No, 
eipä tuo asenne muuttunut ensimmäisen illan epätoivoisen yrityksen jälkeenkään. Tuuli 
oli nimittän aivan liian navakkaa minkäänlaista perhokalastusta ajatellen.

Siitä poikkesimme joiksikin päiviksi läheisille joille ja lammille, joiden kalastamisesta ei 
jälkipolville juurikaan kerrottavaa jäänyt. Sinänsä mukavaa retkeilyä ja sen sentään 
tuolla opin, että joskus perhoa pienentämällä voi kalan saada siitä innostumaan. 
Pikkujoilla pieni, numeron #16 koukkuun sidottu 'Parachute Adams' osoittautuikin 
lyömättömäksi peliksi.

Takaisin Rautujärvelle tultaessa oli kohtuullinen tuuli, ei kuitenkaan niin navakka kuin 
sinne ensimmäisellä kerralla saavuttuamme. Rautuja emme järven hyvää enteilevästä 
nimestä huolimatta saavuttaneet parin tunnin kalastussession aikana. Painelin telttaan 
päiväunille.

Kun heräsin – kellonaikaa en tiedä kun tunturissa en katso tarpeelliseksi seurata kelloa 
– ilta oli ovelan hämyinen. Telttaa riepottelevan tuulen voima oli kadonnut ja järven 
pinta oli peilityyni. Järvelle katsoessa aina välillä raudun hahmo nousi pintaan. Ei ollut 
mitään hentoisia imaisuja kuten Lidmanin Ánddasluoppalin tarinassa vaan koko raudun 
selkä kävi pinnalla. Reilusti yli sadan metrin päästä näki pinnalla rantaan päin tulevia 
hentoisia vanoja kun vastakuoriutuneet (Jatkuu seuraavalla sivulla)

tai pupavaiheessa olevat vesiperhoset uivat rantaan, niin rasvatyyni oli Rautujärven 
pinta. Blumps – jälleen hävisi yksi vana. Tiesin osuneeni ensimmäistä kertaa 
elämässäni keskelle perhokalastajien hehkuttamaa pupahätsinkiä.

Tämähän alkoi vaikuttaa mielenkiintoiselta! Äkkiä kahluuhousut jalkaan ja järveen. 
Kahlasin lähes maksimisyvyyteen ja aloin kalastaa. Raudut kiersivät järvellä ja aivan 
heittopituuteni äärirajoilla rautu kävi välillä pinnalla. En oikein saanut tärppejä. Kaverini 
oli saanut tapahtumia pieneen, tummaan 'Klinkhåmeriin'. Minulla ei niin pieninä 
klinkkejä rasiassani ollut, mutta sain kaverini rasiasta perhon. Silloin alkoi tapahtua.

Kala kiinni. Lähdin pakittamaan rantaa kohti. Siima poikki. Hain kaveriltani toisen 
perhon, jonka menetin myös kärkisiiman katkettua. Äkkinäisyyttäni en osannut niitä 
ylös ottaa ja voipi olla, että kärkisiimassanikin oli jotain vikaa. Kaveriltani saamani siima 
kesti nimittäin huomattavasti paremmin, mutta siimanvaihdon jälkeen en saanut enää 
tärppejäkään – ottiperhot kun oli kaverinikin rasiasta jo loppunut. Tuona iltana kuitenkin 
pääsimme nauttimaan kaverini saamasta 44cm:n raudusta. Järveltä jäi hyvät muistot ja 
ennenkaikkea jäi muistot noista perhosista.

Muistot palasivat mieleeni elävästi vielä pitkän aikaa tuon reissun jälkeen ja halusin 
saada selville mikä tuo perhonen oli. Mietin, kuinka saisin tehtyä nimenomaan tuosta 
perhosesta jäljitelmän. Joitakin – nyt jo unohtuneita variaatioita tein, mutta yksi nousi yli 
muiden. Perhonen oli asiantuntijoiden mukaan Harmohiidekäs ja sain varmistettuakin 
sen katsoessani kuvaa hyönteisfoorumin kuvapankista. Perhosella oli musta harmaa 
kirjava siipi, oliivi takaruumis ja tumma eturuumis, pää ja jalat.

En ole retkilläni valitettavasti eksynyt Rautujärvelle tuon reissun jälkeen. Sitä hetkeä 
odottaen olen rasiaani muutamia harmohiidekkään jäljitelmiä sitonut – ja eihän sitä 
koskaan tiedä kuinka toimiva sidos voi muuallakin olla.

Itse perhoon... Sidontatavaksi valitsin hieman erikoisemman Voljc-Moser -caddiksen 
sidontatyylin. Siinä oli sinällään kaikki elementit kohdallaan ja kun tein siiven metson 
peitinhöyhenestä, sain siiven värityksen hyvin lähelle alkuperäistä. Itse en käytä 
alkuperäisen ohjeen mukaista sukkahousukangasta siipeä vahvistamassa, vaan 
kyllästän höyhenen FlooGloo lakalla ja tääts it! Alkuunsa sidoin peurankarvajalat 
ainoastaan takaruumiin etuosaan, mutta luulen, että perho tarvitsee esikuvaperhon 
mukaisesti peurankarvat koko rungon alueelle jotta kelluvuus paranee.

Perhon sidonta on hyvin yksinkertainen vaikka se ainakin itsestäni vaikutti hyvinkin 
monimutkaiselta kun katselin sidontaohjeet Oliver Edwardsin 'Perhovaliot' -kirjasta. 
Tietty samalla sidontatyylillä saadaan tehtyä useiden vesiperhosten jäljitelmiä 
vaihtamalla koukun kokoa ja värejä, mutta tässä on minun mielestäni harmohiidekästä 
hyvin matkiva jäljitelmä. (Jatkuu seuraavalla sivulla)
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RReesseeppttii::

KKoouukkkkuu:: pintaperhokoukku  #10
LLaannkkaa:: musta
TTaakkaarruuuummiiss::  musta peurankarva ja 
oliivi pintaperhodubbing lenkkiin 
dubattuna
SSiiiippii:: metson peitinhöyhen
HHääkkiillää:: musta pintaperholaadun kukon 
niska- tai satulahöyhen

Perhon sidontaohjeet:

Ensiksi kannattaa valmistella siipi tai useampia siipiä. Kyllästä metson peitinhöyhen (tai 
vastaava) FlooGloo sidontalakalla. Aseta höyhen tavallisen paperin päälle siten että 
höyhenen ruoto on suorassa. Painele höyhen kiinni paperiin jotta siivistä tulee suorat. 
Anna lakan hieman kuivua, mutta muista irroittaa höyhen paperista ennenkuin se ehtii 
lopullisesti jämähtämään siihen kiinni. Anna lakan kuivua siten, ettei se enää ole 
tahmea.

Itse perhon sidontaan: Tee reilu 
dubbauslenkki koukun mutkaan. Aseta 
toinen langoista tuen päälle ja asettele 
langan päälle hieman pintaperhodubbinkia 
ja mustia peurankarvoja. Peurankarvojen 
mitta saisi olla maksimissaan pari senttiä ja 
dubbinkia vähän – aivan hentoinen kerros 
langan päällä. Nosta toinen langoista 
peurankarvojen ja dubbingin päälle ja anna hyrrän pyöriä. Lankalenkistä pitäisi tulla 
tiivis peurankarvadubbing sotku. Vie sidontalanka rungon etuosan päättymiskohtaan 
(noin 1/3 koukun varren mitan päähän koukun silmästä) ja  kierrä tästä punoksesta 
perholle runko. Leikkaa peurankarvat perhon yläpuolelta ja osittain sivuilta.

Kun siipi on lopullisesti kuivunut, taita se kaksin kerroin ja leikkaa höyheneen 
vesiperhoisen siipeä muistuttava silhuetti siten, että höyhenen ruoto on siipien yläosa. 
Höyhen aukeaa sopivasti siten, että se muistuttaa vesiperhosen siipien kattolaskuista 
asentoa. Sido siipi kiinni koukun varren etuosan matkalle, jotta se varmasti pysyy kiinni.

Kiinnitä kukonhäkilä rungon etupuolelle, vie lanka koukun silmän luokse ja kierrä 
häkilä. Kierrä pää sidontalangasta ja tee lopetussolmu. Lakkatippa varmistaa solmun 
pitävyyden.
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RReesseeppttii::

KKoouukkkkuu:: pintaperhokoukku  #10
LLaannkkaa:: musta
TTaakkaarruuuummiiss::  musta peurankarva ja 
oliivi pintaperhodubbing lenkkiin 
dubattuna
SSiiiippii:: metson peitinhöyhen
HHääkkiillää:: musta pintaperholaadun kukon 
niska- tai satulahöyhen

Perhon sidontaohjeet:

Ensiksi kannattaa valmistella siipi tai useampia siipiä. Kyllästä metson peitinhöyhen (tai 
vastaava) FlooGloo sidontalakalla. Aseta höyhen tavallisen paperin päälle siten että 
höyhenen ruoto on suorassa. Painele höyhen kiinni paperiin jotta siivistä tulee suorat. 
Anna lakan hieman kuivua, mutta muista irroittaa höyhen paperista ennenkuin se ehtii 
lopullisesti jämähtämään siihen kiinni. Anna lakan kuivua siten, ettei se enää ole 
tahmea.

Itse perhon sidontaan: Tee reilu 
dubbauslenkki koukun mutkaan. Aseta 
toinen langoista tuen päälle ja asettele 
langan päälle hieman pintaperhodubbinkia 
ja mustia peurankarvoja. Peurankarvojen 
mitta saisi olla maksimissaan pari senttiä ja 
dubbinkia vähän – aivan hentoinen kerros 
langan päällä. Nosta toinen langoista 
peurankarvojen ja dubbingin päälle ja anna hyrrän pyöriä. Lankalenkistä pitäisi tulla 
tiivis peurankarvadubbing sotku. Vie sidontalanka rungon etuosan päättymiskohtaan 
(noin 1/3 koukun varren mitan päähän koukun silmästä) ja  kierrä tästä punoksesta 
perholle runko. Leikkaa peurankarvat perhon yläpuolelta ja osittain sivuilta.

Kun siipi on lopullisesti kuivunut, taita se kaksin kerroin ja leikkaa höyheneen 
vesiperhoisen siipeä muistuttava silhuetti siten, että höyhenen ruoto on siipien yläosa. 
Höyhen aukeaa sopivasti siten, että se muistuttaa vesiperhosen siipien kattolaskuista 
asentoa. Sido siipi kiinni koukun varren etuosan matkalle, jotta se varmasti pysyy kiinni.

Kiinnitä kukonhäkilä rungon etupuolelle, vie lanka koukun silmän luokse ja kierrä 
häkilä. Kierrä pää sidontalangasta ja tee lopetussolmu. Lakkatippa varmistaa solmun 
pitävyyden.

KKÖÖNNKKKKÖÖJJOOKKII

- Pienimuotoinen joki/purokalastuskohde. Ei lainkaan 
istutettua kalaa. Kalastus tapahtuu valtaosin muutaman 
metrin mittaisilla heitoilla. Erinomainen kohde kehittää 
omaa tarkkuutta ja perhon uittoa, sekä luonnonmukaisten 
kalojen kalastamisen taitoa. Vain pyydä- ja päästä -
kalastusta.

- LLiissäättiieettooaa:: www.konkkojoki.fi

TTIIEETTOOIISSKKUU  KKEERRHHOONN  KKAALLAARREEIISSSSUUIILLLLEE::

KKIITTUUSSKKOOSSKKEETT

- Hieno erämainen ja pitkä koskialue. 
Joki on Keski-Suomalaisella mittapuulla 
arvioituna keskikokoinen. 
Pudotuskorkeutta kertyy runsaasti 
kalastusalueen matkalle, ja kosket 
ovatkin kovia kuohuja. Tarkkaa, pienten 
peilien ja poteroiden kalastusta. 
Taimenet testaavat väsytyksissä 
kalamiehen taidot. Vähintäänkin tutustumisen arvoinen kohde! Mahdollisuus 
isoihinkin taimeniin.

- LLiissäättiieettooaa:: www.kotalankosket.com

KKEESSKKIISSEENNKKOOSSKKII

- Legendaarinen iso Korholan koskireitin virta. Keskisenkoski kunnostettiin 
hiljattain, ja jo ennestäänkin kalaisassa koskessa on nyt entistä enemmän 
paikkoja taimenille. Lähde tutustumaan uuteen ilmeeseen! Mahtiluokan taimeniin 
hyvät mahdollisuudet.



KESKI-SUOMEN PERHOKALASTAJAT RY  
PL 570
40101 Jyväskylä 

Sähköposti: hallitus@kspk.fi
http://www.kspk.fi




