
Keski-Suomen Perhokalastajat ry:n jäsenlehtiKeski-Suomen Perhokalastajat ry:n jäsenlehti

TAMMUKKATAMMUKKA
3/2008



2

TAMMUKKA KESKI-SUOMENPERHOKALASTAJAT RY

YHTEYSTIEDOT/JULKAISIJA

Keski-Suomen Perhokalastajat ry
PL 570
40101 JYVÄSKYLÄ

www.kspk.fi

Tili:
Keski-SuomenOsuuspankki 529002-2187791
Jäsenmaksu 30 e. Liittymismaksu 15 e (nuorisojäsenet 5 e)

HALLITUS

Puheenjohtaja/Tammukka
Jukka Kuusela 040 - 7309020
jukka.kuusela@kspk.fi

Varapuheenjohtaja
Kari Salmi 040 - 591 7206
kari.salmi@kspk.fi

Sihteeri
Juha Liikanen 040 - 7717908
juha.liikanen@kspk.fi

JAOSTOT

Lohijaosto
Kari Salmi 040 - 591 7206
kari.salmi@kspk.fi

Jaakko Saari 040 - 582 9529
jaakko.saari@kspk.fi

Kilpajaosto
Jyrki Hiltunen 040 - 532 5339
jyrki.hiltunen@kspk.fi

Rahastonhoitaja/jäsenasiat
JukkaWichmann 0400 - 919432
jukka.wichmann@kspk.fi

Nettivastaava
Masi Hast 050 - 381 9106
masi.hast@kspk.fi

Hallituksen jäsenet
Jaakko Saari 040 - 582 9529
jaakko.saari@kspk.fi

Jyrki Hiltunen 040 - 532 5339
jyrki.hiltunen@kspk.fi

Lampijaosto
Mikko Jokilahti 045 - 135 6364
mikko.jokilahti@kspk.fi

Sidontajaosto
Masi Hast 050 - 381 9106
masi.hast@kspk.fi

Nuorisojaosto
Jukka Kuusela 040 - 730 9020
jukka.kuusela@kspk.fi

Kannen kuva: Jouko Keto



3

TAMMUKKA KESKI-SUOMENPERHOKALASTAJAT RY

PÄÄKIRJOITUS

Koskilla on kuturauhoitus ja itselläni aktiivisin
kalastuskausi on ohi. Harrastustoimintani kes-
kittyy nyt vähäksi aikaa metsäkanalintujen met-
sästykseen, mutta kyllä kalassakin täytyy vie-
lä tämän vuoden puolella käydä. Hauen per-
hokalastus on mukavaa puuhaa ja kalaan voi
mennä aina kun tilaisuuden salliessa.
Rauhoituksen aikaisista, avoimista kalastus-
paikoista ei kannata unohtaa myöskään seu-
ran lampea. Istukkaat ovat olleet lammessa
nyt kesän ja ovat oppineet tunnistamaan oi-
kean ravinnon. Kalastus lammella on siis so-
pivan haastavaa. Mitä olen lukenut ja kuun-
nellut kerholammen kalastuskokemuksia niin
pienet perhot taitavat olla siellä hyvä valinta.
Seuran kalastusreissuista on myös jäljellä pe-
rinteinen Huopanan kalareissu pikkujouluineen.

Kun katsoo kuluvaa vuotta seuratoiminnan kannalta, on ilahduttavaa ker-
hon jäsenmäärän huomattava kasvu. Toisaalta jäsenistöltä voisi toivoa hieman
enemmän aktiivisuutta. Käytännön ongelmia on ollut saada seuran kalareissuille
tarpeeksi osallistujia. Koska samaa ongelmaa oli myös menneinä kesinä, valit-
simme tälle kesälle uusia kalapaikkoja (Könkköjoki, Keihärinkoski, Keskisen-
koski), joiden toivoimme houkuttelevan jäseniä. Lisäksi saimme reissuvaraukset
tehtyä viikonloppuihin. Käytännössä reissut eivät kuitenkaan olleet täynnä ja nii-
hin piti soitella ja houkutella osallistujia. Samaa ongelmaa on myös kerhoilloissa.
Käytännössä tämä passiivisuus vaikeuttaa hallituksen toimia. Jatkossa on pakko
miettiä, uskaltaako koskivarauksia tehdä kohteisiin, joihin täytyy maksaa varaus-
maksu. Myöskään kerhoiltojen vetäjiä ei uskalla kutsua kauempaa, kun ei ole
varmuutta aiheen kiinnostavuudesta. Toivottavaa olisikin saada jäsenistöltä pa-
lautetta ja toiveita kerhoiltoihin ja kalastusreissuihin liittyen. Syksyn ohjelmaa
kasattaessa olemme ottaneet huomioon jäsenhakemusten mukana tulleet toiveet
kerhoiltojen aiheiksi. Hyvä hetki vaikuttaa kerhon toimintaan on myös kerhon
syyskokous. Siellä päätetään paitsi kerhon hallituksen kokoonpanosta, niin myös
vuoden 2009 budjetista ja toimintasuunnitelmasta.

Tuleva vuosi tulee olemaan seuralle haastava, koska olemme saaneet jär-
jestettäväksi perhonsidonnan SM-kilpailut. Samaan yhteyteen on suunnitteilla myös
perhokalastussymposium, joten tekemistä varmasti riittää kaikille halukkaille.

Syysterveisin

Jukka Kuusela
Puheenjohtaja
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Sähköasennukset      Tarvikemyynti      Varaosamyynti      Konemyynti      Huolto ja korjaus

Vasarakatu 11 Puh. 040 841 0020
40320 JYVÄSKYLÄ Huolto  040 841 0015
www.sahkomesta.fi Fax. (014) 211 969
sahkomesta@sahkomesta.fi

Toimimme mm. näiden merkkien valtuutettuna huoltoliikkeenä:

PIKKUJOULUT HUOPANALLA 22.11.2008
Lähde mukaan perinteeksi muodostuneisiin pikkujouluihin Huopanalle!
Koski on varattu lauantaiksi käyttöömme ja kalastuksen jälkeen oh-
jelmassa on paitsi saunomista, niin myös hyvää ruokaa.  Tarkemmat 

         tiedot tilaisuudesta löydät aikanaan kerhon nettisivuilta.

         Imoittautumiset 31.10.2008 mennessä Jyrki Hiltuselle.

         Sähköpostitse: jyrki.hiltunen@kspk.fi

         Puhelimitse: 040-532 5339
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ILMOITUSTAULU

KERHON SYYSKOKOUS

Kerhon sääntömääräinen syyskokous pidetään 2.1 1 Sepänkeskuksen
Protonissa alkaen kello 17:00. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
asiat.

Hallitus

HANKINTOJA KERHON KIRJASTOON

Kerhon kirjastoon on hankittu kirja ”Perhokalastajan harjus” (Mikko
Halonen ja Stanislaw Cios).

Kirjastoa päivitetään vuosittain ja hallituksen jäsenille voi esittää toiveita
kirjastohankinnoiksi.

SM-KARSINTAKUUSIKKOLAMMMELLA
17.5.2008

Teksti: Jyrki Hiltunen
Kuva: Tapani Korhonen

Kuusikkolammen kisat olivat omalle kohdalleni tämän kauden toiset karsinnat.
Kilpailut pidettiin viime vuotiseeen tyyliin taistelupari systeemillä. Jokainen kalas-
taja kalasti kisan aikana 3x1,5h ja valvoi toisen kalastusta 3x1,5h. Kun saavuim-
me lammelle, keli oli nollan tuntumassa ja suopenkat osittain jäässä yöpakkasten
jäljiltä. Kun kaikki kilpailijat olivat paikalla, pidettiin arvonta. Arpa heitti minut A-
ryhmään ja sain taisteluparikseni Viljasen Leon, joka voitti kyseisen kisan viime
vuonna.

1. jakso
Ensimmäiset puoli tuntia oli melkoista juhlaa kalansaannin suhteen. Sain

poolistani 8 kalaa mittaukseen ja tiputuksia tuli ainakin 6kpl. Tämän lisäksi oli
tällejä ja yhdet tuplatkin tuli ylös. Kaiken päätteeksi onnistuin vielä katkaisemaan
vapanikin. Seuraava puolituntinen olikin sitten täysin tyhjä, lukuunottamatta hau-
en pulikkaa. Jakson viimeinen puolituntinen sitten antoikin mittauksen neljä ka-
laa. Ensimmäisen jakson saldo 12 kalaa ja sitä myöten 1. sija jaksolta.
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2. jakso
Toiselle jaksolle kalantulo hiljeni merkittävästi, kuten viime vuoden perus-

teella osasikin odottaa. Sain kuitenkin 2 kalaa mittaukseen ja niillä irtosi toinen
jaksovoitto.

3. jakso
Viimeisellä jaksolla olivat voiton avaimet käsissä. Lähdin kalastamaan jak-

soa samoilla systeemeillä kuin aikaisemminkin. Sain kaksi mahdollisuutta kalaan,
mutta eivät vaan tarttuneet. Viimeiseltä jaksolta tuli siis blankit.

Kaksi jaksovoittoa riittivät loppujen lopuksi kolmanteen sijaan, joten ei voi
kuin olla tyytyväinen sijoitukseen. Pisteitä ropisi 1778, joten finaalipaikka tuli
varmistettua selkeästi. Kisat menivät putkeen järjestävän seurankin puolesta,
koska kaikki mitalisijat menivät KSPK:lle.

Koko kisassa saatiin yhteensä 86 kpl kaloja ja kirjolohien lisäksi joukossa
oli muutama taimenkin. Kisajärjestelyt menivät hyvin ja kisat saivat kiitosta, joten
jatkoa seuraa ensi vuonna.
Kärkiviisikko Kuusikkolammella oli:

1. Kokkila Arto, KSPK
2. Törmälä Rami, KSPK
3. Hiltunen Jyrki, KSPK
4. Viljanen Leo, Pirkanmaan PK
5. Jokilahti Mikko, KSPK

Kuusikkolammen kärkikolmikko
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SYKSYNOHJELMA

Syyskaudella kerhoillat ovat vanhalla paikalla Sepänkeskuksessa, osoite Kyllikin-
katu 1 / Protoni. Kerhoillat ovat sunnuntaisin ja alkavat kello 17:00 ellei ohjel-
massa muuta mainittu. Mahdollisista ohjelmamuutoksista tiedotetaan kerhon
nettisivuilla.

28.9. Syyskausi pistetään käyntiin jälleen seuran lammella lampikalastuksen
merkeissä. Sunnuntaina kello 13 alkaen on siis mahdollisuus kalastaa seuran
lammella. Saadut kalat tulee vapauttaa, jollei ole kausilupaa lammelle.

5.10. Haukiperhojen sidontaa. Rauhoitusaikana kannattaa suunnata järville ka-
lastamaan haukia. Mikko Jokilahti ja Mikko Räsänen sidottavat toimivia
haukiperhosidoksia. Sidontavälineet mukaan!

19.10. Keski-Suomen TOP5 perhot. Masi Hast sidottaa viisi perusperhoa joil-
la pärjää Keski-Suomen koskilla.  Sidontavälineet mukaan!

26.10. Kalastusleffailta. Vietetään iltaa yhdessä kalastusaiheisen elokuvan ja
rennon yhdessäolon merkeissä. Omat popkornit mukaan!

2.11. Kerhon sääntömääräinen syyskokous.  Kokouksen jälkeen Jyrki Hiltu-
nen ja Tapani Korhonen kertovat kalastusreissustaan Varzinalle.

16.11. Kestävät kalastusperhot lohelle. Kari Salmi tulee kertomaan, kuinka
lohiperhojen kestävyyttä voidaan parantaa pienillä sidosteknisillä yksityiskohdilla.
Sidontavälineet mukaan!

22.11. Kerhon perinteiset pikkujoulut Huopanalla. Katso erillinen ilmoitus!

30.11. Siian järvikalastus. Kokenut perhokalastaja ja perhokalastuksen MM-
kisojakin kiertänyt Mika Väle tulee kertomaan siian perhokalastuksesta
seisovassa vedessä. Sidontavälineet mukaan!

7.12. Slovenian kalapaikat. Jotkut kerhostamme ovatkin jo käyneet tutustu-
massa Slovenian kalastuskohteisiin. Näistä meille tulee kertomaan Ville Risto-
lainen.

14.12. Streamerit suurtaimenelle. Suuremmat taimenet tarvitsevat tukevampaa
purtavaa ja niitä meille tulee sidottamaan Jyrki Hiltunen.
Sidontavälineet mukaan!
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MINUNPERHONI
KARISALMI:MURHA-MOILASENTARINA

Tarinan alku ajoittuu vuoteen 2001, jolloin Keski-Suomen Perhokalastajat järjes-
tivät perhonsidonnan SM-kilpailut. Tulin työpaikalla kysyneeksi, että mistä kan-
nattaisi kysyä palkintoja mm. kalamiesillan arpajaisiin. Moilasen Markku ei tyy-
tynyt antamaan pelkkää listaa, vaan palasi hetken kuluttua kertoen, että oli jo
sopinut noin kymmenen yhteistyökumppanin kanssa palkintojen toimittamisesta.
Kiitettävän ripeätä toimintaa.

Kisat menivät hienosti ja järjestelyt olivat kaikin puolin onnistuneet. Pää-
timme luovuttaa perhotaulut kaikille yhteistoimintakumppaneillemme. Jaskan kans-
sa asiaa kotvan mietittyämme tulimme siihen johtopäätökseen, että Markku oli
ansainnut jotain persoonallisempaa. Innokkaana metsästäjänä hän oli saanut peuran
hännän ja naaman, jotka hän toimitti minulle ”jatkojalostettavaksi”. Sovimme,
että kehitän metsämiehelle tämän saaliista nimikkoperhon, joka olisi myös
onkiperhoksi soveltuva. Markku oli joskus ollut erityisen menestyksellinen
hirvijahdissa, joten kateelliset seuratoverit olivat alkaneet tituleerata häntä ”Mur-
ha-Moilaseksi”. Mikä olisikaan parempi nimi Markun nimikkoperholle.

Seuraavana kesänä teimme Kairan Pertin kanssa toivioretken Kiviniemeen
tarkoituksena kalastella Ala-Peuraa ja lähialueita. Ensimmäisenä iltana sain pie-
nen titin Black Heroinella. Seuraavana päivänä päätin kokeilla Murha-Moilasta
ja sainkin siihen tärpin. Myötävalossa näin kalan kääntyvän perhon takana. Het-
keä myöhemmin sain kalan tartutettua. Selvästi jalkakokoinen kala käväisi pin-
nassa ja jäi juromaan, mutta pääsi irti.

Sirmankoskesta sain pari tittiä – ensin kämpillä sidotulla pinkkihäkiläisellä
RC:llä ja sitten Hairy Maryllä. Ala-Peuran alapään nivasta sain myöhään illalla
pari tärppiä Murha-Moilaseen, mutta en kunnon kiinnitystä. Sen enempää ei ao.
perhoon kontakteja tuolla reissulla tullut. Myöhemmin, kun tein kalakavereideni
kanssa tiliä reissusta, sain kuulla letkautuksia ”Tärppi-Moilasesta” ja jopa ”Tur-
ha-Moilasesta”. Tuo melko vaatimattoman näköinen perho jäi vuosiksi huomioitta
muotivirtausten varjoon.

Kun Markku tiedusteli kesällä 2008 kesken Tenon reissumme, olenko ko-
keillut Murha-Moilasta, niin tietty päätin kaivaa sen taas esille. Nyt siihen oli
hyvä tilaisuus, kun kalojakin olin jo muilla perhoilla saanut ja lohta näytti olevan
joessa hyvin liikkeellä. Käytännössä yhdellä laskulla sain nopeassa tahdissa kol-
me tittiä, karkuutin yhden ja lisäksi pari tärppiä. Toinen näistä pitkällä siimalla
nopeasti uitettuna niin, etten saanut sitä kunnolla kalalle tarjottua. Murha-Moila-
nen osoitti olevansa nimensä veroinen ottiperho, kun olosuhteet ovat kohdallaan.
Tuona iltapäivänä oli synkkää ja ajoittaista sadetta. Vesi oli korkealla ja sen läm-
pötila oli vähän yli 10 astetta. Kalastin kelluvalla siimalla. Valitettavasti en voinut
jatkaa perhon tehon testaamista, sillä kotimatka oli vääjäämättä edessä.

Murha-Moilanen on helppoheittoinen ja melko kestävä perho, joskin
rakenteensa puolesta hieman työläs tehtävä. Sen selkään tulevat karvaniput olen
sitonut käyttäen lenkkiä nipun ympärillä ennen kiertämistä koukulle ja tämän jäl-
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keen painanut sidoskohtaa peukalolla niin, että siipi leviää sivusuunnassa. Näin
perho säilyttää hyvin muotonsa myös virrassa uitettuna.

Kirjoittaja Murha-Moilasen antamine
saaliineen.

Murha-Moilanen

Koukku: nro 4 2-haarainen lohi-
koukku
Hela: Ohut soikea hopea
Jatke: Fluorioranssi silkki
Pyrstö: Keltaiseksi värjätyn peuran-
hännän keskeltä ruskeankeltaisia kar-
voja, reilu rungon mitta
Kierre: Ohut soikea hopea, jolle
kierrettynä fluorioranssia silkkiä har-
voin kierroksin (liimaa pikaliimalla
kiinni toisiinsa)
Runko: Harmaanvalkoinen peuran
naamakarva dubattuna.
Siipi: Kolme tai neljä erillistä kimppua
selkään peuran valkokär-kistä korva-
karvaa. Takimmainen kimppu on pi-
sin ja etummainen lyhin.
Kaulushäkilä: Ruskea koppelon
vartalohöyhen, jossa valkoiset
siikasten kärjet
Pää: Punainen
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MINUNPERHONI

Päiväkorentojäljitelmä
KALASSAHYVÄSSÄSEURASSA
Valtakunnallinen kalastuspäivä keskiviikkona 27.8.2008

Teksti: Jukka Wichmann

Kutsu kolmatta kertaa järjestettyyn valtakunnalliseen kalastuspäivään oli mennyt
kouluille läpi Suomen. Tapahtuma järjestettiin tänä vuonna kaikkiaan 55 eri paik-
kakunnalla, päätapahtuman ollessa Oulussa. Jyväskylässä tapahtumapaikkana
oli Köyhälampi Hippoksella. Täällä oppilaat opettajineen saivat runsaasti tietoa
kaloista, kalankäsittelystä ja eri kalastusmuodoista. Lopuksi kävijöille oli vielä
maukas kala-ateria. Pääsimme itsekin maistamaan tarjolla olleita erilaisia kala-
ruokia ja ne olivat todella maistuvia.

Kalastusta oppilaat saivat kokeilla mato-ongella, virvelillä sekä perho-on-
gella. Perhokalastukseen tutustuminen tehtiin tosin turvallisuussyistä ilman varsi-
naista perhoa. Jännitystä kalastukseen toi lampeen tätä tapahtumaa varten istu-
tettu 100 kpl erä noin kilon painoisia kirjolohia. Muutamat oppilaat onnistuivatkin
sieltä saamaan kirjolohen kotiin viemisiksi. Taisi lammesta tulla haukiakin ja yksi
iso ruutana. Eräät taasen joutuivat toteamaan, että ei se kala sieltä väkisin ylös
tule, kalan katkoessa heidän siimansa.

Seuramme oli jälleen mukana osaltaan järjestämässä tapahtumaa.
Kerhostamme paikalla olleista, Jukka K oli pukeutunut täysiin perhokalastus-
varusteisiin. Hän kertoi kävijöille niiden tarpeellisuudesta ja käytöstä, esitellen
myös kelluntarenkaan, joka herätti hiukan kummastusta. Hän esitteli myös erilai-
sia perhoja ja kertoi niillä kalastamisesta. Lisäksi Martti H, Kalle H ja allekirjoit-
tanut opastivat oppilaille ja muutamalle opettajallekin perhonheiton alkeita. Osa
kävijöistä pääsi jyvälle aika nopeasti siitä, kuinka kerhon kalastussetit toimivat.

Kiitokset vielä kaikille mukana olleille antamastanne ajasta asian hyväksi!

Heittoharjoittelua. Kuva Jukka Kuusela.
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KEIHÄRINKOSKI 1.-3.8.

Teksti Masi Hast, kuvat Masi Hast ja Jouko Keto

Yksi tämän kesän seuran reissuista suuntautui Keihärinkoskelle, joka oli varattu
seuran käyttöön viikonlopuksi.

Heinäkuu oli ollut todella sateinen ja tiedossa oli, että vesi olisi luultavasti
korkealla. Paikalle päästyämme huomasimme kuitenkin heti, että vettä oli paljon
enemmän kuin osasi kuvitellakaan, koski oli täydessä tulvassa. Myöhemmin
vesitilannekäyristä selvisi, että vettä oli ollut enemmän kuin kevättulvissa. Kun
vielä kelikään ei ollut mikään kovin hyvä, niin tilanne näytti siis aika pahalta.
Mutta ei muuta kuin kamat kasaan ja kalalle.

Jonkin aikaa kalastettuamme huomasimme, että veden korkeudesta huoli-
matta koskessa pääsi paikoin ihan mukavastikin kahlaamaan. Korkea vesi toki
teki kahlauksesta paikoin haastavaa ja uintiliikkeitäkin nähtiin. Ensimmäisenä il-
tana saatiin jo ihan mukavasti kontakteja kaloihin ja varsinkin noin 40 sentin kalaa
tuntui löytyvän aika paljon. Lauantaina oli keli parempi ja vesiperhostakin kuoriutui
ihan mukavasti. Pinta-aktiivisia kaloja ei kuitenkaan löytynyt, lienee kovalla
virtauksella vaikutusta asiaan.

Reissussa tuli vesitilanteeseen ja odotuksiin nähden hyvin kaloja, varsinkin
40-50 sentin taimenia tuli mukavasti, isoin taimen oli 55cm. Kaloja saatiin larvoilla,
kuulapäillä ja streamereillä. Isommat harjukset olivat jostain syystä kateissa ja
saaliiksi saatiin vain joitakin pieniä harjuksia.

Reissu oli siis varsin mukava ja onnistunut vaikka vettä olikin runsaasti.
Korkeata vettä ei kannata siis Keihärillä säikähtää, vaan koski saattaa olla hyvin
antoisa myös kesätulvassa.

Jari ja Masi Keihärinkosken taimenten kera.
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KESKISENKOSKI29.8.2008
Teksti ja kuvatKalle Hakkari

Pääsin seuramme kalareissulle Konneveden Keskisenkoskelle. Saavuin paikalle
noin klo 16 jolloin paikalla olivat jo Keijo, Jarmo ja Markku. Sami tuli hieman
minun jälkeeni. Yövyimme ”Ailin mökillä”, joten se myös oli keskuspaikkamme.

Aloitin kalastuksen mökin
rannasta alavirran suuntaan ja
kahlasin vähän matkaa
keskemmälle jokea. Streameria
tarjosin, mutta tuntui, ettei paikalla
kala ollut oikein syönnillään. Koh-
ta näin, että hieman alempana oli
Markulla kala kiinni ja tovin
väsyttelyn jälkeen hän sai sen
haavittua. Mökille mentyäni näin
tuon hienon 48 cm taimenen ja on-
nellisen kalamiehen. Kala tuli klas-
sisella Huopana-perholla jolla kuu-
lemma oli tullut hyvin muitakin ka-
loja. Jarmo oli jo aiemmin saanut 45 cm taimenen.

Seuraavaksi lähdin mökiltä hieman ylävirran suuntaan ja kalastelin mökin
ja saaren välissä olevaa pikkuniskaa. Jonkin ajan kuluttua Hässäkkään narahtikin
noin 20 cm taimen. Otin kalan nopeasti ylös ja päästin takaisin koskeen. Seuraa-
vaksi menin niskan yli saaren taakse. Saaren tausta oli melko hankalaa kahlata,
mutta kuitenkin pääsin saaren alapuolelle heittelemään. Heittelin keskusvirtaa eri
perhoilla, välillä pintaperhollakin, mutta mitään tapahtumia ei tullut.

Kiersin saaren takaa takaisin mökille, jossa muut olivat. Kuulin, että edel-
lisenä viikonloppuna oli vesiperhosten kuoriutuminen alkanut iltahämärissä klo 21
jälkeen. Vähän aikaa siinä lämmittelin ja taisin ottaa leipää ja mehua pahimpaan
nälkään. Klo 19 maissa lähdimme kokeilemaan tulisiko iltahämärissä lisää saalis-
ta. Menin alavirran suuntaan mutkan taakse ja heittelin siellä toisten kehotukses-
ta lähinnä pupia ja larvoja. Sami kalasteli myös siellä, mutta mitään tapahtumia ei
tainnut kummallekaan tulla. Mutkassa oli suuri lohkare keskellä koskea, ja sen
takana oli houkuttelevan näköiset kuohut.

Lähdin hieman ylemmäs kaatuneen haavan luokse. Jarmo ja Markku oli-
vat menneet veneellä joen toiselle puolelle ja Keijo kalasteli hieman minun ala-
puolellani. Kahlasin keskemmälle koskea. Rannassa oli melko syvää, mutta kun
pääsi hieman keskemmälle, pohja alkoi nousta ja kahlaaminen helpottui. Heittelin
suuren virran puolelle erilaisia streamereita pintasiimalla, jonka päässä oli
uppoperuke. Kehittelemääni salakka-spuddleriin joku kävi kopauttamassa, mutta
ei tarttunut kiinni. Samoin J.J.Pupaan tuli tärppi, joka sekään ei jäänyt kiinni.
Paikalla, jossa kalastelin, oli mukavan näköisiä kivenhuopeita, joista varmaan olisi
mahdollista saadakin kalaa.

Majapaikkamme Ailin mökki
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Illan hämärtyessä entisestään kalastin vain pupilla. Joitain vesiperhosia oli
mönkinyt niskaanikin, mutta mitään valtaisaa kuoriutumishuippua ei kyllä ollut
havaittavissa. Muutaman kerran näin hyvän kokoisen taimenen hyppäävän suu-
remman virran puolella ja tarjosin sinne paria perhoa, mutta ei minun perhoni
kalalle kelvannut. Pienemmät harjukset lätisivät vienommassa virrassa, mutta
niidenkään ruokahalua ei perhoni suuremmin kiihottanut.

Ilta pimeni kovaa vauhtia. Ajattelin kokeilla vielä pintaperholla, mutta
tyhmyyksissäni olin jättänyt otsalampun autolle eikä solmun tekemisestä enää
mitään siinä valossa tullut, joten se kokeilu tyssäsi siihen. Lähdin mökille, jonne
myös muut saapuivat hetken kuluttua. Illan tullen Markku valmisti loimuttamalla
toisen tuosta 48 cm taimenen fileestä sekä fileerauksen ”jätökset”. Täytyypä
todeta, että oli erittäin hyvää!

Saunaa lämmitellessäni huomasin vesisaa-vissa kaksi vesiperhosta. Toi-
nen oli melko pieni (20mm), harmaasiipinen, vaalea eturuumiiltaan ja vihreä
takaruumiiltaan. En ole mikään hyönteis-asiantuntija, mutta luulisin sen olleen
koski-sirvikkään. Toinen oli kanelin värinen, todella suuri (35-40mm) vesiperhonen.
Ei ehkä ole ollenkaan liioiteltua sitoa Nalle Puh -perhoja jopa #6 pintaperho-
koukkuun.

Lopuksi voisi todeta, että tuolla veden korkeudella Keskisen koski on hie-
man hankala kahlata ja kalastaa. Vaikka Keskisenkoski on makuuni liian iso joki,
uskon, että joelle vielä palaan. Toivottavasti silloin saalis olisi suurempi ja vesi
hieman matalammalla.

Loimu Keskinen koski
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PERHONSIDONTAKILPAILUT LÄHESTY-
VÄT,OLETKOVALMIS?

Perhokalastajat eivät lepää varsinaisen kalastussesongin ulkopuolellakaan. Talvi-
kausi on hyvää aikaa kertyneiden kalastuskokemusten tallentamiseen ja uusien
innovaatioiden luomiseen. Samalla perhorasiat täydentyvät seuraavaa kautta
varten. Sidontataitojen edistyessä tekee mieli kokeilla yhä haastavampia sidoksia
ja tekniikoita. Perinteiset klassiset lohiperhotkin ilmestyvät vaivihkaa rasioita ko-
ristamaan, vaikka niitä ei välttämättä kalastukseen aikoisi käyttääkään. Omaa
sidontataitoaan voi mitata antamalla perhoja seurakavereiden arvioitavaksi tai
niitä voi laittaa nettiin, mikä näyttää varsin yleiseltä nykyään. Samanheimoiset
antavat auliisti palautetta ja osoittavat kehittämiskohteita. Sitoja ei ole koskaan
valmis.

Jos tämäkään ei riitä, voi osallistua sidontakilpailuihin. Niitä on kahta lajia,
lähetyskilpailut, joihin perhot valmistellaan kaikessa rauhassa kotona tarkkaan
valikoiduista materiaaleista sekä SM-kisojen tyyliset mittelöt, joissa sitoja osoit-
taa tietonsa ja taitonsa paikan päällä taistellen usein myös kelloa vastaan. Reseptit
julkaistaan tällöin vasta kisapaikalla ja materiaalit on hankkinut ja valikoinut kiso-
jen järjestäjä. Nämä kaksi kisaa poikkeavat merkittävästi toisistaan ja useimmat
lähetyskilpailuihin osallistuneet pitävätkin SM-kisoja kaikkein haasteellisimpana
kisamuotona.

Seuraavat kilpailut järjestetään Kajaanissa 25.-26.10., ja ne kantavat
perhonsidonnan erään pioneerin Maria Renforsin muistokilpailujen titteliä. Meille
keskisuomalaisille perhonsitojille nämä kisat ovat merkitykselliset kahdestakin eri
syystä. Ensinnäkin olisi mukavaa elvyttää hiipunutta kilpaperhonsidontaintoa lä-
hettämällä seuramme osaajia kisaamaan ja toiseksi on viimeinen hetki hakea
oppia ja kokemuksia tulevia kisoja varten. Vuoden 2009 SM-kilpailut järjestetään
nimittäin Jyvässeudulla Keski-Suomen Perhokalastajat r .y.:n toimesta. Seura
lähettääkin tulevia järjestelyihin osallistuvia tutustumismatkalle Kajaaniin. Jos olet
kiinnostunut osallistumaan kilpailijana tai tulevana toimitsijana, niin ilmoittaudupa
hallitukselle.

Sidontakilpailujen säännöt julkaistaan kisatiedotteessa hyvissä ajoin etukä-
teen. Näin ollen kilpailija tietää, miten perhot arvioidaan ja miten hänen tulee
varustautua itse kilpailuun. Kilpailun tavoitteena on mitata sitojan osaamista laa-
jasti ja lisäksi se on luonnollisesti myös oppimistapahtuma. Mitä sitten kilpailijalta
edellytetään? Hänen on tunnettava vakiintuneet perhotyypit rakenteineen ja
mittasuhteineen sekä hallittava näiden teossa tarvittavat sidontatekniikat. Hänen
on myös osattava hahmottaa perho ja sen eteen tuomat haasteet pelkästään
reseptiin tutustumalla. Vain näin hän voi jakaa aikansa oikein ja säästää sitä
haastavimpia tai työläämpiä vaiheita varten. Materiaalien tuntemuksen ja niiden
käsittelyn täytyy olla rutiinitasolla. Annos historian tuntemusta ja perhonsidonnan
evoluutiotietämystä auttavat varmasti. Sidottavien perhojen tulee olla yleisesti
tunnettuja tai niin tarkasti kuvattuja, että sitoja pystyy hahmottamaan, mitä hänel-
tä odotetaan. Mitään paikallisia erikoisuuksia tai edellisen kauden muotivirtauksia
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ei kisasidoksiksi hyväksytä.
Sitomaan oppii vain sitomalla. Toistot lisäävät suoritusvarmuutta ja onnis-

tumisen mahdollisuutta myös aikapaineen alaisena. Kiire ei sidontakisoissa kui-
tenkaan ole itsetarkoitus, vaan aika kyllä riittää, kunhan sen käyttää oikein. Aloita
siis kukin jakso lukemalla reseptit ajatuksella läpi ja muodosta mielikuva
sidottavasta perhosta. Varaa sen tekemiseksi ao. sidontajaksosta tarpeelliseksi
katsomasi aika ja pidä tästä aikataulusta kiinni. Valitse seuraavaksi perhon
kriittisimmät materiaalit - yleensä häkilät ja siipeen tai yläkaareen tulevat sulka-
ja höynenmateriaalit. Runkomateriaalit, tinselit ja koukut ovat niin tasalaatuisia,
että ne voit ottaa viimeisenä, ellei järjestäjä ole pussittanut materiaaleja valmiiksi
sitojakohtaisiin paketteihin. Eri vaiheiden purkamiseen ja uudelleensommitteluun
ei juuri ole aikaa, joten pienet virheet täytyy hyväksyä ja mennä eteenpäin. Tee
siis huolellista työtä ja etene varmasti aikataulusi mukaisesti. Muista, että kaikki
perhot ovat samanarvoisia - niin helpot kuin vaikeatkin. Näin ollen varmat pisteet
helpoista perhoista kannattaa kerätä talteen. Joskus tosin lohiperhosarjassa sido-
taan haastava klassikko, jonka pisteet kerrotaan kahdella, jolloin saavutettavissa
oleva pistemäärä pysyy vakiona kaikkien sarjojen osalta.

Olen usein verrannut sidontakilpailuja satasen juoksuun. Kauden kovin
kärkiaika ei varmista voittoa sen paremmin kuin lyhin reaktioaika lähdössä tai
nopein kiihdytyskään. Myöskään suurin juoksuvauhti ei välttämättä takaa voit-
toa. Se voittaa, jolla paketti on kokonaisuutena parhaiten kasassa. Siis tasainen
suoritus alusta loppuun niin, että perhot tulevat valmiiksi sisältäen kaikki resepteissä
mainitut osat antaa voiton avaimet. Ennakkosuosikitkin tekevät virheitä, joten
heistä ei kannata paineita ottaa. Lähetyskilpailujen mestarit ovat SM-kisoissa
usein helisemässä, koska ovat asettaneet oman rimansa niin korkealle, ettei an-
nettu aika mahdollista ao. tason saavuttamista.

Sidontakisat on myös sosiaalinen tapahtuma. Siellä tapaat kokeneita
konkareita ja hengenheimolaisia, joiden kanssa jutustellessa oppit aina jotakin
uutta. Parhaimmassa tapauksessa saat uusia ystäviä, joista on iloa koko loppu-
elämäsi. Kannattaa siis osallistua - ihan itsesikin takia.

Nähdään Kajaanissa

Kalle



TARJOUKSEMMEK-S PK ry:n JÄSENILLE

2

SIMMSG3 PERHOLIIVIT -40% SUOSITUSHINNASTA

GUIDELINE DRIFTER KELLUNT ARENGAS 169e
(ovh 275e)  1 kpl

STONEFLY kelalaukku 24,90e / kpl

RIO POWERSPEY 85e (ovh 119e), Versitip 169e (ovh 239e)

Tarjoukset voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää tai
31.10.2008 saakka.


