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PÄÄKIRJOITUS
Hyvää alkanutta kalastusvuotta 2012!
Parin vuoden tauon jälkeen palasin taas aktiivisempaan rooliin
kerhossamme ja vieläpä suoraan seuran puheenjohtajan rooliin. Masin
muuttaessa pois paikkakunnalta, jäi puheenjohtajan paikka auki. Kun
halukkaita ei tähän tehtävään löytynyt, suostuin ottamaan tehtävän vastaan.
Innokkaiden jäsenten puuttuminen on tietysti huolestuttavaa. Yhdistys
tarvitsee aktiivisia jäseniä ei pelkästään osallistumaan kerhon tapahtumiin,
mutta myös vetämään ja kehittämään kerhon toimintaa. Samojen
henkilöiden toimiminen kerhon hallituksessa vuodesta toiseen ei tuo kerhon
toimintaan mitään uutta. Vaihtuvuus kerhon hallituksessa on minun
mielestäni hyvä asia, mutta tietysti myös jatkuvuutta tarvitaan. Tämän
vuoden hallitukseen vaihtuvuutta tuli normaalia enemmän joten toivottavasti
se näkyy myös kerhon toiminnassa.
”40 vuotta toimintaa perhokalastuksen hyväksi” voisi olla kuluvan vuoden
teema. Kerhon varsinainen toiminta alkoi kevään 1972 aikana vaikkakin
kerhon perustamiskokous pidettiin lokakuussa 1971. Perhokalastus tuntuu
edelleen olevan kiinnostava harrastus. Kevään aikana kerho järjestää
perhokalastuksen peruskurssin ja kurssille tuli ilmoittautuneita enemmän
kuin mitä kerhotila mahdollistaa. Peruskurssin lisäksi kerhon jäsenille on
tarjolla kerhoiltoja ja kesälle kalareissuja. Kesän kalareissujen osalta voit
vielä esittää toivomuksia kerhon toimihenkilöille.
Sidontapenkin äärestä,
Jukka Kuusela
Puheenjohtaja
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ILMOITUSTAULU
VUOSIKOKOUS
Kerhon sääntömääräinen vuosikokous pidetään 11.03.2012 Sepänkeskuksen
Protonissa 17:00 alkaen. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä
kokouksen jälkeen Kalle Hakkari sidottaa jatkoperäisiä päivänkorentojäljitelmiä.
LAMPIKALASTUSTA JÄSENILLE
27.5. on kaikilla KSPK:n jäsenillä mahdollisuus tulla kalastamaan ilmaiseksi
seuran lammelle (Kuusikkolampi). Ajo-ohjeet löydät seuran nettisivuilta.
Kalastus ainoastaan pyydä- ja päästä -kalastusta!
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M i nu n p e r h o ni . . .

Lord Stilton
Tässä yhteydessä Stiltonilla ei tarkoiteta brittiläistä juustoa. Perhoon on haettu
näkyvyyttä valkealla pyrstöllä ja siivellä, sekä hologramminauhasta
runkomaterialina. Sidoksen sisällä, koukunvarren yläpuolelle on sidottu coctailtikusta kartiomaiseksi vuoltu pätkä (lakataan). Peurankarva tai balsa käy tähän
tarkoitukseen myös. "Kelluttavan" materialin tarkoitus on hidastaa uppoamista ja
perhon paikallaan pitämistä pinnan lähellä, nopean vedon jälkeen. Ajatus kelluvasta
streamerista löytyi Urheilukalastuslehdessä 2/86 olleessa Jouni Kämäräisen
kirjoittamassa artikkelissa, Uutta Kemijärveltä. Pitkillä häkilähöyhenillä on
taipumusta kiepsahtaa koukun mutkaan heitoissa. Tätä ominaisuutta pyritään
vähentämään perhoon sidotun perukkeen ylipitkällä "päällä", joka on sidottu kiinni
koukun väkäsen kohdalle.
Koukku esim. no:2 Kamasan B 800
Pyrstö ja siipi valkoinen häkilähöyhen sidottuna selät vastakkain.
Pyrstö x rungon mitta, siipi x 2 rungon mitta.
Runko: Tikku tai peurankarva koukun yläpuolelle sidottuna ja lakattuna.
Runko: Kapea hologramminauha, lakataan
Kierre: Hopea medium ovaali.
Vyö: Fluorikeltainen silkki tms.
Kurkkuhäkilä: Alla fluoripunainen kuitu. päällä valkoiset siikaset.
Pää: Punainen.
Martti Hämäläinen
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KEVÄÄN OHJELMA 2012

____________________________________________________________
SU 22.01. klo 17 Peruskurssin aloitus, Jukka Kuusela
- Kurssin aloitus ja perhonsidonnan perusteet

____________________________________________________________
SU 29.01. klo 17 Peruskurssi, vesiperhoset, Jari Liljeroos
- Sidotaan larva- ja pupasidoksia sekä käydään läpi näillä kalastustekniikoita

____________________________________________________________
SU 05.02.. klo 17 Peruskurssi, lampikalastus, Pietari Sipponen
- Sidotaan lampiperhoja ja käydään läpi kalastustekniikoita

____________________________________________________________
SU 12.02. klo 15 Salt Water -perhokalastus, Mikko Hautanen
- Mikko Hautanen tulee kertomaan meripehokalastuksesta. HUOM! Kello 15:00!

____________________________________________________________
SU 19.02. klo 17 Vuosi Tenolla, Anssi Eloranta
- Kalabiologi Anssi Eloranta vietti vuoden Tenon äärellä josta hän kertoo kerhoillassa.

____________________________________________________________
SU 04.03. klo 17 Peruskurssi, vesiperhoset, Jukka Wichmann
- Sidotaan pintaperhoja ja käydään läpi kalastustekniikoita

____________________________________________________________
SU 11.03. klo 17 Vuosikokous, Jukka Kuusela & Kalle Hakkari
- Sääntömääräinen vuosikokous jonka jälkeen sidotaan jatkoperätekniikalla
päivänkorentojäljitelmiä.

____________________________________________________________
SU 18.03. klo 17 Lohenkalastus ylävirtatekniikoilla, Heikki Turunen
- Heikki Turunen tulee kertomaan lohenkalastuksesta ylävirtatekniikoilla. Kelin salliessa
myös Scott -vapojen testausta Vaajavirralla ennen kerhoiltaa.

____________________________________________________________
SU 25.03. klo 17 Peruskurssi, päivänkorennot, Martti Hämäläinen
- Sidotaan päivänkorentojäljitelmiä.

____________________________________________________________
SU 15.04. klo 17 Peruskurssi, streamerit, Ville Strandman
- Sidotaan streamer -sidoksia.

____________________________________________________________
SU 22.04. klo 17 Peruskurssi, välineet ja solmut, Jukka Wichmann
- Jukka Wichmann ohjastaa perhokalastajan välineissä ja solmuissa

____________________________________________________________
SU 29.04. klo 17 Ranskalaistekniikka (French nymphing), Mikko Räsänen
- Luutakin kovempi kilpakalastaja "Rysä" ohjastaa pitkien perukkeiden maailmaan.

____________________________________________________________
SU 06.05. klo 17 Peruskurssi, heittoharjoittelua, Martti Hämäläinen
- Heittoharjoittelua. Aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

____________________________________________________________
SU 20.05. Peruskurssi, Kuusikkolampi, Jukka Kuusela
- Peruskurssilaisille kalastusta Kuusikkolammella.
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KAPEENKOSKI PERHOKALASTAJAN SILMIN
Ville Strandman

Kuva: Pietari Sipponen
Puolen tunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä pohjoiseen sijaitsee
erämainen ja monipuolinen Kapeen koskikalastusalue. Yhdeksi KeskiSuomen mainekkaimmaksi nousseella taimenkoskella on merkitsevä sijainti
keskisuomalaisten vesireittien yhtymäkohdasssa: koskialueen kautta virtaa
Viitasaaren ja Saarijärven reitttien vedet ja aivan reitin alaosilla niihin
sekoittuvat myös Rautalammin reitin vedet. Kapee on Kuusaan ohella
Päijänteen
taimenen
merkittävin
pysähdyspaikka
Haapakosken
(Vaajakosken) kuohujen muututtua betonimuuriksi.
Kapee on kunnostettu monien muiden keskisuomalaisten koskien tapaan
vuosina 2002-2005. Alueella toimiva Kapeenkoski Oy tarjoaa monenlaisia
palveluita, kuten koskenlaskua, majoitusta ja erilaisia yrityspaketteja.
Kalastusalueen erikoisuutena koskilla ovat käytössä tiettävästi Euroopan
ainoat Mc Kenzie Drift Boat-jokikalastusveneet. Veneessä voi olla
kerrallaan kolme kalastajaa, venettä ohjaa koskiveneen kuljettajan
tutkinnon suorittanut kalastusopas.
Perhokalastus Kapeella
Kapeella veden korkeuden vaihtelu on melko voimakasta ja se ei ole
helpoin paikka perhokalastajalle tulva-aikaan keväällä eikä sateista riippuen
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syksyllä.
Tosin
alkukesästä,
kun
pikkukala
nousee
koskeen,
on
mahdollista
saada
komeita
kaloja
monenlaisilla streamereilla. Drift Boat tuo
perhokalastajalle
hyvin
ulottuvuutta
korkean veden aikaan. Tähän aikaan
kahlaaminen on monessa paikassa
mahdotonta ja tällöin koneonki-miehet
monesti vetävät pitemmän korren.
Kapeella vesi alkaa laskemaankin
nopeasti ja kesäkuun loppupuolella
perhostelijoille löytyy jo hyvin paikkoja ja
tähän aikaan vuodesta ovat saaliit olleet
Kapeesta hyviä ja paremmistakin kaloista on ollut havaintoja. Tähän
aikaan vuodesta parhaiten ovat toimineet perus larva/nymfit, streamereilla
ja liitseilläkin toki kaloja saadaan.
Veden laskiessa kesän edetessä heinäkuulle mielestäni perhokalastus
paikat paranevat entisestään. Kapeelta on tullut saalista myös lämpimän
veden aikaan, kun monilla muilla koskilla on ollut hiljaista. Lämpimän
veden aikaan kalastus kannattaa luonnollisesti keskittää yöaikaan, mutta
toki päivälläkin löytyy aktiivisia kaloja. Vesiperhosten kuoriuitumisen aikaan
osuva onkija voi löytää pupilla herkuttelevia kaloja. Matalan veden aikaan
kahlaaminen onnistuu hyvin ja larvastajat saavat ehkä parhaimmat saaliit.
Alkusyksyllä ennen rauhoitusta vedet ovat yleensä alhaalla ja kalastuskin
sen mukaista. Tähän aikaan vuodesta on toiminut paremmin pienemmät
(#12-14) ja tummemmat larvat kuin kesällä. Joskus kulta-kuulaiset perhot
ovat tainneet häiritä kaloja, sillä kalat ovat ottaneet vain litkassa
roikkuneisiin kuulattomiin perhoihin. Mielestäni alkusyksy on Kapeella
myös parasta pinturi aikaa.
Vesien viiletessä harjuksiakin alkaa löytymään paremmin. Rauhoituksen
aikaan kalastus onnistuu vain oppaan kanssa. Rauhoituksen aikana kalat
ovat saaneet olla pari kuukautta rauhassa ja sen jälkeen nappaavat taas
mielellään perhoihin.
Kuva: Jouni Kivinen
(8)

Monipuolinen virta
Kuhnamojärvestä laskeva vesi joutuu ensimmäisenä Makasiinikosken
pyöritykseen. Se saa yleensä olla melko rauhassa kalastajilta, sillä se on
aika hankalasti kalastettava. Mutta Makasiinikoski kannattaa käydä
kopaisemassa, sillä siellä viihtyvät varsinkin luonnontaimenet ja harjukset .
Makasiinin niskalta taitavat kalamiehet saavat vuosittain komeita taimenia;
itse en kuulu niihin. Vastarannalla (niin kuin yleensä) ovat paremmat
kalapaikat, varsinkin matalammalla vedellä, jolloin sieltä pääse kahlaamaan
kiviriuttaa pitkin keskivirtaan asti.
Seuraavana alaspäin mentäessä vastaan tulee Luijankoski, jonka niskalla
on yleensä varma paikka. Se syvenee rannoilta hyvin nopeasti ja kalat ovat
aivan penkan reunalla, joten kahlaaminen ei ole siellä järkevää.
Luijankosken loppuliuku voi tuntua vaikealta paikalta suurena akanvirtana
ja louhikkoisena koskena, mutta kaloja siitä löytyy hyvin. Kivenhuopeiden
tarkka koluaminen luulisi tuottavan tulosta. Vastarannalla olevalla
Luijansaarella on myös erinomaisia paikkoja ja pikku-uoma on kokeilemisen
arvoinen.
Keskilaavun kohdalla oleva Kattilasaaren uoma on mielenkiintoinen ja
haasteellinen, mutta se on perimätiedon mukaan alueen paras kalapaikka,
johon yö aikaan voi nousta syvänteistä suuriakin taimenia ruokailemaan.
Kattilasaaren yläpuolelta voi tavoittaa harjuksia. Kattilasaaren jälkeen
syvällä suvantoalueella jalokalan kiilu silmissä olevan perhostajan on turha
kalastaa.
Lupa-alueen alin koski Kärmekari on Kapeen ehkä varmin kalapaikka,
koskialue on aika selkeästi luettavaa, mutta kosken niska-alueen
ilmeettömämmästäkin virrasta tavoittaa kaloja. Kärmekosken vastarannan
puoleinen karikko on myös erittäin hyvää aluetta perhokalastajalle ja
sieltäkin on löytynyt hyvin harjuksia. Joen ylittämiseen ja vastarannan
paikkojen kalastamiseen täytyy vuokrata vene, jolloin saa ikään kuin
yksityisalueen itselleen.
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Tavallisen luvan ulkopuolella olevan itse Kapeenkosken niska on ainakin
Keski-Suomen yksi varmimmista taimen paikoista. Sen loppuliustakin
löytyy taimenia ja vähän alempaa kesällä kuhia.

Kuva: Jouni Kivinen
Hieno paikka
Kapeen kaloille toimivat normaalit keskisuomalaiset eväät kuten perus
vihreä/harmaa/ruskea larva/nymfi, mutta etenkin istari-taimenet ja harjukset
ovat ottaneet mielellään pinkkiin larvaan. Streamereillakin kaloja saavat ja
musta/valkoinen liitsi toimii aina.
Kapeelta on hyvät mahdollisuudet tavoittaa suurempia taimenia, vuosittain
saadaan päälle 70 cm kaloja ja suuremmistakin on havaintoja. Suurin
Kapeesta saamani taimen on kesä-heinäkuun vaihteessa larvalla saatu 60
cm rasvaevällinen taimen, joka sai luonnollisesti jatkaa matkaansa.
Kapeenkoskella onkin ollut hyvää kehitystä villin taimenen rippeiden
suojelemiseksi, koska vain väkäsettömät koukut ovat sallittuja ja
rasvaevälliset taimenet on vapautettava.
Kapeen erämainen tunnelma, moniulotteinen ja saalisvarma koski on
käymisen arvoinen paikka. Alueelta löytyy eritasoisia majoitusvaihtoehtoja
ja alue on muutenkin hyvin hoidettu laavuineen ja telttapaikkoineen ja
kalastusaluetta riittää, joten Kapee sopii pidemmänkin vierailun kohteeksi.
Kapee ei koskaan kärsi kuivuudesta ja se onkin varsinkin matalamman
veden aikaan erinomainen paikka, mutta taitavat tai onnekkaat voivat
onnistua erinomaisesti myös korkeammalla vedellä. Lupien varaus ja
myynti: Aimo Herneaho, puh. 0400 641 639
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TYÖMATKAT
HYÖTYKÄYTTÖÖN
Teksti ja kuva: Jukka Kuusela
Pari vuotta sitten piti lähteä
työmatkalle Ostravaan, joka sijaitsee
Tšekin itäosassa, lähellä Puolan
rajaa. Matka piti tehdä huhtikuun tai
toukokuun aikana, joten ajattelin kerrankin aloittaa kalastuskauden vähän
erilaisessa paikassa. Kalastusaika Tšekeissä alkaa huhtikuun puolessa
välissä, joten matkan alku täytyi suunnitella tuon mukaan. Siispä
surffailemaan nettiin ja tutkimaan paikallisia kalastusmahdollisuuksia.
Netistä ei kalastusmahdollisuuksista hirveästi selvinnyt ja kaikki tutut, jotka
olivat tuolla suunnalla kalastaneet, olivat olleet toisella puolen maata.
Paikallisissa firman työntekijöissäkin oli kalastajia, mutta hekin kalastivat
järvillä tai kauemmissa kohteissa. Täytyi siis siirtää kohde maan toiselle
laidalle ja unohtaa kalastus työpäivien jälkeen.
Netin kautta löysin yhden kalastusoppaan ja sähköpostinvaihdon jälkeen
saimme sovittua kalastusreissusta. Ostravan lennot tehdään aina Prahan
kautta, joten otin paluulennon Prahasta sunnuntai illalle. Kalastusopas
tulisi hakemaan minut perjantaina lentokentältä ja veisi kalastuspaikoille
Tšekin pohjoisosaan, lähelle Harrachovin lentomäkeä. Opas lupasi hoitaa
myös valtion kalastusmaksun, joelle oikeuttavan luvan sekä majoituksen ja
ruokailun. Itse voisin keskittyä siis vain kalastukseen. Kalastusaikaa tosin
jäisi vain lauantaipäivä ja sunnuntain aamupäivä. Tuntui vähäiseltä, mutta
pakko tuota oli kokeilla. Seuraavaksi piti miettiä miten kaikki tavarat saisi
kannettua mukana. Kävin perhokalastaja.net sivuja läpi ja lueskelin
kommentteja laukuista. Lisäksi kyselin tutuilta mielipiteitä. Lopulta kassiksi
valikoitui Tatonkan 85 litran kassi, josta löytyy myös olkahihnat selässä
kantamista varten. Kassi osoittautuikin hyväksi valinnaksi, aikanaan kun
piti pakata tavarat. Tavaran määrä ja paino rupesi hirvittämään, reissulle
kun piti ottaa mukaan myös työvarustus. Lentokentällä kassin paino oli
19.8 kiloa, kun painoraja ruumaan meneville tavaroille oli 20 kiloa.
Mitenkähän käy paluumatkalla kun kahluuvarusteet ovat vielä märkiä…
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No reissu tuli ja Ostravan työmatka tuli hoidettua. Paluumatkalla tulin
Prahan terminaalin turva-alueelta ulos ja rupesin katselemaan opasta.
Sieltä tulikin vastaan vanhempi mies (joka oli opas) ja hänen poikansa.
Poika puhui sujuvaa englantia ja hänen isänsä sitten vähemmän sujuvaa.
Opas oli kuulemma opetellut vanhoilla päivillään englannin kielen, että voi
toimia oppaan. Sen verran hyvin se kieli sujuikin, että kalastusasiat saimme
aina hoidettua. Ajoimme Prahan läpi ja kaupunki näytti todella hienolta
iltavalaistuksessa. Matka majoitukseen kesti reilun tunnin ja ilta oli jo varsin
hämärä kun tulimme perille. Maisemat olivat ainakin todella mahtavat ja
tien vieressä oleva joki näytti kutsuvalta. Se olisi kuulemma meidän
kalastuskohde, Jizera joki. Joella ei kuulemma ole juuri ollut muita
kalastajia ja saaliskaloina olisivat taimenet ja harjukset. Kovin suuria kalat
eivät tulisi olemaan, mutta on tuolta kuulemma saatu 60 cm taimeniakin.
Majoitus olikin mielenkiintoinen. Se oli paikallisen kyläpubin yläkerrassa
oleva huone. Omistaja oli vanha mies joka pelasi yleensä korttia läpi yön
muiden kylän ukkojen kanssa. Harmittavasti piti aina keskeyttää peli, kun
majoittuville piti laittaa aamupala. Huone sinänsä oli muuten mukava, mutta
yöllä jumalattoman kylmä. Ensimmäisenä yönä piti etsiä lisäpeitteitä, jotta
tarkeni nukkua. Ruoka oli kuitenkin hyvää ja annokset jumalattoman suuria.
Omistaja ei puhunut sanaakaan englantia, mutta onneksi siellä oli
majoittuneena myös muutama puolalainen opiskelija, jotka toimivat
tarvittaessa tulkkina.

Kuvateksti: Jizera jokea
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Aamulla opas tuli hakemaan kalaan. Ajoimme joen rantaan ja opas kaivoi
minulle autosta vavan käteen. Vapa oli vanha ja painavan oloinen, joten
kohteliaasti kieltäydyin, ja sanoin käyttäväni mieluummin omia vapojani.
Vuorilta tuleva vesi oli vielä kylmää ja kalat siksi syvemmissä,
hidasvirtaisissa pooleissa. Viimepäivien sateiden takia vesi ei myöskään
ollut täysin kirkasta (kirkasta se oli kuitenkin keskisuomalaisiin kohteisiin
verrattuna). Joessa oli selkeitä pooleja joita kalastimme aikamme ja
jatkoimme seuraavalle. Aamulla ja päiväaikaan kalat olivat kohtuullisen
tiukassa. Ylävirtaa kalastamalla pitkällä perukkeella sain muutaman pienen
taimenen ja harjuksen haaviin saakka.
Päiväruuan kävimme nauttimassa oppaan kotona. Oppaan poika kaivoi
ojaa uudelle vesiputkelle ja naureskelimme, että olisi kannattanut aloittaa
perhokalastus, jolloin ei tarvitsisi lapion kanssa heilua. Lounaan aikana
opas kertoi sitovansa talvisin perhoja myyntiin ja kesällä toimi
kalastusoppaana. Tämä talo oli kesäpaikka ja talvet he asuivat Prahan
keskustassa.
Lounastauon jälkeen jatkoimme kalastusta. Iltapäivällä rupesi hyönteisiä
kuoriutumaan ja pääsin vaihtamaan pintureihin. Pooleilla oli yllättävän
suuret erot. Yhdellä poolilla kuoriutui suuria koskikorentoja ja tietysti minulla
ei löytynyt sopivia perhoja. Opas käytti itse suuria CDC siipisiä perhoja,
joten laitoin siiman päähän suurimman CDC vesiperhossidoksen ja sain
sillä tyytyväisenä pari taimenta. Seuraavalla poolilla nämä perhot eivät
enää toimineet, siellä kalat ottivat pinnasta jotain muuta. Kokeili
päiväkorentoperhoja, mutta nekään eivät toimineet. Opas sanoi kalojen
syövän kuoriutuvia päiväkorentoja ja kun itsellä ei löytynyt sopivia perhoja,
piti antaa periksi periaatteesta käyttää vain omia perhoja, ja käydä oppaan
rasialla. Sopivalla perholla (kuoriutuva päiväkorento ilman häkilää) sain
taas muutaman taimen parilta seuraavalta poolilta. Sitten alkoi ilta jo
hämärtymään ja joen pintaa pitkin alkoi valumaan kuoriutuneita
päiväkorentoja. Näille sopivia perhoja löytyi omasta rasiasta ja ne toimivat
myös. Oppaan kanssa otimme yhdellä pitemmällä poolilla pienen kisan. No
sen opas kyllä voitti, minkä tietysti voi oppaalta jopa edellyttääkin.
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Pimeän tultua palasimme majoituspaikkaan ja todella tukevan iltapalan
jälkeen suihkuun ja nukkumaan. Aamulla aikaisin menimme taas samalle
joelle, mutta tällä kertaa ylemmäksi. Yhdestä poolista, johon yhtyi pieni
sivupuro, sai pinturilla hyvin harjuksia. Muuten kalastus oli edellisen
aamupäivän kaltaista kalat olivat varsin tiukassa. Keskipäivällä piti sitten
lopettaa kalastus, jotta ehtisin käydä vielä suihkussa ennen automatkaa
Prahan kentälle. Oppaan kanssa vaihdoimme vielä perhoja. Yhden
päiväkorentosidoksen (foam siivellä) hän aikoi ottaa mukaan omaan
valikoimaansa, koska se oli toiminut minulla hyvin edellisenä iltana.
Mitä reissusta jäi sitten mieleen. Paikka oli mukava, mutta kalastusaika jäi
suhteettoman pieneksi verrattuna vaivaan mikä järjestelyistä tuli. Mielelläni
menisin tuonne uudelleen, mutta ehkä myöhemmin kesällä jolloin kalat
olisivat koskipaikoissa. Muita kalastajia näkyi kahden päivän aikana yksi
auton ikkunasta nähtynä, joten kalastaa sai varsin rauhassa. Ja tuo
varustekassikin pääsi koneeseen ilman lisämaksuja vaikka painoa oli kilon
verran yli sallitun.
Lisätietoja:
http://www.flyfishingczech.com/
https://www.flyfishingpoint.net/#/search/Jan_CIZEK (vaatii
rekisteröitymisen)
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KERHON KALAREISSUT 2012
Huopanankoski
17.-18.6.2012
Vuorokausi kalastusta ehkäpä suomalaisen perhokalastushistorian
legendaarisimmalla kulttuurikoskella. HUOM! Reissulle ei ole
yhteismajoitusta!

Keskisenkoski
17.-19.8.2012
Legendaarinen iso Korholan koskireitin virta. Keskisenkoski
kunnostettiin hiljattain, ja jo ennestäänkin kalaisassa koskessa on nyt
entistä enemmän paikkoja taimenille. HUOM! Reissun kohde vielä
epävarma koska Keskisenkosken 2012 luvat eivät ole tulleet myyntiin!
Majoitus pyritään järjestämään.

Äyskoski
01.-02.09.2012
Koko Äyskoski varattu ainoastaan KSPK:n jäsenille! Reissuun 10
paikkaa. Majoitus Lokissa (hotelli).

Muuramejoki (Nuorisoreissu)
26.05.2012
Seuran junnuille tarkoitettu, ohjattu kalastusreissu läheiselle
Muuramejoelle. Paikalla seuran jäseniä ohjastamassa ja opastamassa.
Kerho tukee yhteisiä kalareissuja, jolloin luvat ja majoitukset tulevat maksamaan normaalia vähemmän
jäsenille. Seuraa kerhon nettisivuja tarkempien reissuhintojen yms. mahdollisten muutosten osalta!
Reissuille ilmoittautumiset sähköpostilla: jari.liljeroos@kspk.fi
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HUIPPUTARJOUKSIA VAIN SEURAN JÄSENILLE!
ENNAKKOTILAAJAN ETU:
SIMMS -kahluuhousut, takit ja kahluukengät -20%
suosituhinnoista!
Tarjous voimassa 11.2. asti

HUIPPUTARJOUS LOHIMIEHILLE!
Vision GT #9-11 kela
+
Guideline DDC -Connect
ampumapääpaketti
VAIN 149€!!!
TULOSSA:
HeittoGuru Antti Guttorm vetää heittokurssin Jyväskylässä kevään 2012
aikana. Lisätietoa ajankohdasta, hinnoista, ilmoittautumisesta yms.
www.perhokolmio.com
Perhokolmio Oy
Asekatu 3
40100 JYVÄSKYLÄ
(014) 616 393
www.perhokolmio.com

KESKI-SUOMEN PERHOKALASTAJAT RY
PL 570
40101 Jyväskylä
Sähköposti: hallitus@kspk.fi
http://www.kspk.fi

