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Jos haluat viestisi koko hallitukselle osoite on hallitus@kspk.fi

TAMMUKKA
Ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja toimii kotisivujen
ohella yhdistyksen viestintäkanavana.

Jokainen, joka osaa näpylöidä tietokoneen näppistä,
osaa kirjoittaa juttuja Tammukkaan. Kirjoittakaa omis-
ta kokemuksistanne kalavesillä ja sidontapenkin ää-
ressä. Myös kuvat oavt tervetulleita. Kaikki jutut ja
kuvat kiinnostavat.

Jutut kuvineen voi toimittaa suoraan puheenjohtajal-
le ennen seuraavan Tammukan ilemestymistä ensi syy-
kuussa.



3

TAMMUKKA KESKI-SUOMEN PERHOKALASTAJAT RY

Vuosi on vaihtunut ja uusi hallitus on aloittanut toi-
mintansa seuramme johdossa. Hallitus nuorentui
melkoisesti, mikä onkin suotava kehityssuunta.
Yhdistystoiminta tähtää tulevaisuuteen ja toiminnan
jatkuvuuteen. Tämä ei ole mahdollista ilman nuorten
mukana oloa. Nykyhallitus on sopiva sekoitus koke-
musta ja nuoruuden intoa.

Hallitusta työllistävät monet asiat. Eräs niistä
on jäsenrekisteri, sen ylläpito ja käyttö eri tarkoituk-
siin. Jäsenmaksun, jonka löydät tämän Tammukan
mukana, tulostaminen ja postitus on eräs eniten työtä
teettävä asia. Seura on joskus päättänyt, että jokainen
jäsen voi itse valita kuuluuko Suomen Vapaa-ajan-
kalastajien Keskusjärjestöön. Sen valinneet saavat kaksi jäsenmaksua, toisen
seuralta, toisen keskusjärjestöltä. Järjestelyä perusteltiin aikanaan sillä, että näin
jäsenmaksua ei tarvinnut korottaa. Valtaosa jäsenistöstä on valinnut SVK:n jä-
senyyden SVK:n palveluun kuuluu jäsenmaksujen postitus, maksujen
tulouttaminen ja karhujen postitus. Tämä kaikki rekisterin ylläpidon lisäksi.
Onkin aika pohtia vakavasti kaksinkertaisen työn teettävän nykyjärjestelymme
järkevyyttä. Asia otetaan esille syyskokouksessa ja siihen mennessä olisi hyvä
kuulla myös jäsenistön mielipiteitä hallituksen suunnitelmasta palata keskuslii-
ton huomaan.

Perhokalastuksen piirissä on muitakin asioita, joista olisi hyvä kuulla jä-
senistön mielipiteitä. Viime kausi meni taimenen osalta uusia alamittoja
opetellessa. Moni kohde rauhoitti taimenen ja nosti samalla jo muutenkin kor-
kealla olevia lupahintoja. Pitäisikö taimenia saada ottaa myös syötäväksi vai
tyytyä pelkkään kalastuksen tarjoamaan elämykseen? Tämähän on asia, josta
on keskusteltu meilläkin jo kolmisenkymmentä vuotta. Meidän pitäisi kuiten-
kin olla tyytyväisiä, koska kestävä kalastus on aina kuulunut perhokalastajien
vaatimuksiin. Saalista voi etsiä niistä kalalajeista, joiden kannat kestävät
saalistuksen tai alueilta, joilla saalistus on sallittu. Vai löytyisikö kirjolohesta
sellainen istutuskala, joka takaisi lähialuekalastuksen kehitysmahdollisuudet.
Lähikalastuksen suosiminen on sekin osa kestävää kehitystä.

En usko kovin monen asian muuttuvan ennen ensi kesää. Vielä voimassa
oleva vanha kalastuslaki antoi mahdollisuuden taimenen alamitan nostoon ny-
kyiselleen jo astuessaan voimaan vuonna 1983. Silloin nosto oli 5 cm ja taime-
nen uusi alamitta oli 35 cm. Itselläni oli tuolloin viides perhokalastuskesä alka-
massa ja ihmettelimme, tulisimmeko saamaan ainoatakaan mitan täyttävää tule-
vana kesänä, kun entisen alamitan täyttävien kalojen saantikin oli kokolailla
hankalaa. Mitallisten kalojen istutuksia ei tehty, niinpä elämys mittakalan
saamisestakin oli täydempi. Kalat kuitenkin kasvoivat ja loppukesästä mitta-
taimenen saaminen oli yhtä varmaa, tai epävarmaa, miten asian haluaakin il-
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KUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN KEVÄTKOKOUKSEEN

Sääntömääräinen kevätkokous pidetään 1.3. klo 17.00 alkaen.
Osoite Sepänkeskus / Protoni, Kyllikinkatu 1.

Kokouksen jälkeen vuorossa kalapaikkaesittely.

Pullakahvitarjoilu.

Tervetuloa!

Hallitus

maista, kuin vanhan mitan täyttävän saaminen oli ollut edellisenä kesänä. Joten
… Se viimekesäinen 55- tai jopa 45 -senttinenkin on tänä vuonna yli 60-sentti-
nen. Ja istutusten loputtua, muistuttaa yhä enemmän aitoa luonnonkalaa.

Näillä ajatuksilla toivotan jäsenistölle kiviä reppuun ja kireitä siimoja
tulevalle kaudelle.

Jouko Keto
Puheenjohtaja

p.s. niitä mielipiteitä ja ajatuksia toiminnastamme, sen kehittämisestä ja ensi
syksyn ohjelmasta on helppo laittaa tulemaan hallituksen sähköpostiin
hallitus@kspk.fi.

Kerho järjestää kalastusretken Huopanankoskelle 12.-13.6.2015

Majoitus on varattu viime kesän tapaan Jori Siekkiseltä.
Kalastuslupa on 50e/osallistuja/vrk. Jokainen osallistuja huolehtii itse
oman majoituksensa maksamisesta.

Retkelle otetaan mukaan 12 ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautua voi
vasta, kun vuoden 2015 jäsenmaksu on maksettu. Ilmoittautumiset osoit-
teella hallitus@kspk.fi.

Hallitus
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KEVÄÄN 2015 OHJELMA

15.2. Perhokalastuksen perusteet
Pupat, nymfit ja helpot aikuisjäljitelmät
Jouko Keto
22.2. Pupat, nymfit ja helpot aikuisjäljitelmät
1.3. Kevätkokous
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kalapaikkaesittely
8.3. Perhokalastuksen perusteet
Vesiperhosen ja päivänkorennon aikuisjäljitelmät
Jouko Keto
15.3. Perhokalastuksen perusteet
Koskikorennot ja niiden merkitys. Sidotaan sumukorennon nymfi ja
aikuisjäljitelmä
22.3. Perhokalastuksen perusteet
Streamerit ja kalanpoikasjäljitelmät osa 1. Sidotaan Woolly Bugger ja
Supertinseli
29.3. Perhokalastajan välineet ja varusteet
Jouko Keto
12.4. Retki Perhomessuille yhteiskuljetuksella
19.4. Perhokalastuksen perusteet
Perhokalastajan kalat ja kalastustekniikat
Jouko Keto
26.4. Perhokalastuksen perusteeti
Streamerit ja kalanpoikasjäljitelmät osa 2. Sidotaan Marabou Muddler
ja Ahvenzonkkeri
Jouko Keto
10.5. Perhokalastuksen perusteet
Lohenkalastus ja lohiperhot
Jouko Keto
17.5. Perhokalastuksen perusteet
Lampi- ja seisovanveden kalastus. Kalastusretkeen valmistautuminen
Jouko Keto
24.5. Perhokalastuksen perusteet
Heittoharjoittelu Tuomiojärven uimaranta
31.5. Lampipäivä
Kesäkauden avaus Kuusikkolammella. Jokainen jäsen voi osallistua,
kalastus catch & release. Makkarat kerhon puolesta, omat juomat.
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HYDROLARVA

Teksti ja kuva: Mikko Räsänen
Kehittäjät: Mikko Räsänen ja Jyri Yläpöntinen

Tämä ehkä jo hieman kulttimaineeseen noussut larvasidos on ollut omassa
käytössäni ylivoimaisesti tehokkain larva.

En muista tarkkaan milloin perho sai alkunsa, mutta sen kehittäminen
alkoi Oliver Edwardsin lateksista tehdyn hydropsyche-lajin larvan siivittämä-
nä. Tämä Edwardsin malli oli mielestämme liian työläs tehdä, olihan siinä
kidukset ja kaikkea. Larvat tuppaavat olemaan melkoista kulutustavaraa, joten
aloimme perata Edwardsin mallista ”turhia” osia pois.

Loppujen lopuksi perhoon jäi vain lateksirunko, joka värjättiin tussilla.
Perhon kruunasi aluksi sidontalakkakuorrutus, nykyisin käytän tähän tarkoituk-
seen UV-liimaa. Painotuksena perhossa on lyijylankaa sekä tungsten-kuula.

Näitä ”Hydroja” olen käyttänyt menestyksekkäästi lähes kaikilla Keski-
Suomen koskilla. Parhaita värejä ovat olleet ruskea ja oliivi. Oliivin sävy toimii
myös Pohjois-Suomessa ja Pohjois-Norjassa.

Hydrolarvan resepti:

Koukku: Larvakoukku #10-14
Runkopainotus: Lyijylanka 0.10-0.15
Sidontalanka: Oliivissa hydrossa valkoinen tai keltainen, ruskeassa valkoinen
Runko: lateksinauha tai lateksilevystä leikattu kaistale, noin 3mm leveä
Selkä: Värjätään noin puolet selästä oliivilla tai ruskealla tussilla, myös mustaa
voi käyttää selkäkilpenä perhon etuosassa.
Päällyste: Koko larva päällystetään IKON UV Nymph Bond-liimalla
Kuula: IKON Slotted Diamond Bead 3.5mm tai 3,0mm väreissä pinkki, kulta
tai kupari

Hydrolarvan sidonta

1. Pujota kuula valitsemaasi koukkuun ja kiinnitä kuula tämän jälkeen pienellä
määrällä pikaliimaa.
2. Pohjusta koukku ensin lyijylangalla ja tämän jälkeen käyttämälläsi
sidontalangalla. Mitä vähemmän lyijyä näkyy sidontalangan alta sitä paremman
näköinen perhosta loppujen lopuksi tulee.
3. Vie sidontalanka koukun mutkaan ja kiinnitä kaistale lateksinauhaa koukun
perään. Vie tämän jälkeen sidontalanka kuulan taakse ja ala kiertää lateksinauhaa
koukulle siten, että jokainen kierros tulee hieman edellisen päälle. Näin saadaan
jaokkeinen runko perholle.
4. Kun olet saanut lateksinauhan kierrettyä kuulan taakse, kiinnitä se kuulan
tyveen sidontalangalla ja katkaise ylimääräinen nauha pois. Nyt voit päätellä
sidontalangan, sitä ei tarvita tässä perhossa enää.
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5. Ota valitsemasi värinen vedenkestävä tussi kouraan ja värjää sillä larvalle
selkä. Tämän jälkeen voit käyttää hieman mustaa tussia, jolla saadaan kuulan
taakse värjäämällä ns. selkäkilpi.
6. Tähän vaiheeseen päästyäsi perho on loppusilausta vaille valmis. Nyt koko
perho pääsee UV-liimakylpyyn, kuorruta siis koko runko ohuella liimakerroksella
ja altista se UV-valolle. Nyt larva on valmis ja näyttää toivon mukaan suurin
piirtein kuvan mukaiselta.

YRITYS

Ikon Fishing Products on suomalainen vuonna 2013 perustettu perhokalastus-
tarvikkeita suunnitteleva ja valmistava yritys.

Idea tuotteista syntyi omien tarpeiden vuoksi. Kaikki lähti halusta suun-
nitella jotain uutta, sellaista josta jokainen käyttäjä voi nauttia

Kaikki alkoi 2000 luvun alkuvuosina, kun erittäin haastavat koskikalastus-
tekniikat rantautuivat Suomeen. Mitään sopivaa kevyttä sekä pitkää vapaa ei
tuntunut olevan saatavilla. Vapoja kyllä löytyi, mutta niiden toiminta ei vastan-
nut tarvetta
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Ensimmäinen tuote jota lähdimme suunnittelemaan olikin juuri tämä
huippuvapa keveään koskikalastukseen. Vuonna 2007 saimme jo kohtalaisen
hyvän aihiomallin. Tärkein kuitenkin puuttui: vapa oli vain pitkä neljästä osasta
kasattu hiilikuitutanko. Aihiosta puuttuivat herkkyys sekä voima, jotka ovat erit-
täin tärkeät, mutta vaikeat yhdistettävät keveissä perhokalastusvavoissa. Suurin
ongelma oli, että miten samalla keveällä vavalla olisi nautinnollista kalastaa
niin pieniä kuin suurempiakin kohdekaloja

Aihion kehitysvuosien aikana tuotteita syntyi lisää eri tarpeiden mukaan
ja niitä kehitettiin vapa-aihion rinnalla.

2015 vuosi on alkanut kovalla rytinällä ja uutta tuotetta lanseerataan pit-
kin kautta.

Tervetuloa tutustumaan kauppaan joka sijaitsee verkko-osoitteessa
www.ikonfishingproducts.com

Myös paikan päällä toimisto-osoitteessa on mahdollista tulla piipahtamaan,
mutta soitto ennen saapumista varmistaa paikalla olon.

Mikko Räsänen
Ikon Fishing Products

HELTEISTÄ KILPAKALASTUSTA
PERHONJOELLA

Teksti: Miika Tolvanen & Elias Päivinen
Kuvat: Mika Yli-Soini

Päätimme lähteä kolmen hengen voimin(allekirjoittaneet&Oskari) edustamaan
KSPK:ta Kaustisiin, jossa pidettiin vuoden 2014 perhokalastuksen Nuorten SM-
kilpailut.

Matkamme alkoi kisoja edeltävänä päivänä pitkältä tuntuvalla ja
puuduttavalla bussimatkalla  Kaustisen keskustaan, josta seikkailumme alkoi.

Aluksi oli saatava murua rinnan alle ja suuntasimme pitsalle. Vietimme
yön teltassa leirintäalueella, joka sijaitsi aivan Mosalankosken tuntumassa. Lei-
rintäalueella oli mahdollisuus paistaa vielä makkarat ennen nukkumaan menoa.
Epäonneksemme alkoi sataa vasten sääennustuksia, eikä vanha teltta pitänyt
oikein vettä…

Vähäunisen yön jälkeen kisojen yksi järjestäjistä tuli noutamaan meidät
Hondallaan kisakeskukseen, joka sijaitsi Ojalankosken vieressä. Siellä sai vielä
aamupalaa ja kerrattiin kilpailun sääntöjä, sekä arvottiin kilpailukortit, joiden
ennakkoon tehdyn poolijaon mukaan jokainen kalasti päivän aikana neljä 1,5
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tunnin jaksoa kahdella eri koskella. Arvonta heitti meidät kaikki eri ryhmiin:
Miika aloitti Markunkoskelta, Elias Mosalankoskelta ja Oskari Ojalankoskelta.

Tiesimme, että edellispäivänä pidetty aikuisten SM-karsinta sekä heltei-
nen päivä tulisivat verottamaan kalansaantia ja kisasta tulikin hyvin vähäkalainen.
Ensimmäisillä jaksoilla kalantulo oli osaltamme parasta ja saimme tapahtumia
sekä onnistumisia kohdallemme. Elias mittautti ensimmäiseltä jaksolta kaksi
kalaa, Miika yhden ja Oskari blänkkäsi pudottaen yhden kalan. Ensimmäisen
jakson jälkeen saimme huomata, että kilpailun järjestäjät olivat perustaneet kil-
pailijoille whatsapp -ryhmän, jossa pystyimme jakamaan fiiliksiä ja tapahtumia
muiden kilpailijoiden kanssa. Elias nappasi kahdella kalallaan ensimmäiseltä
jaksolta 2 sijoituspistettä sijoittuen toiseksi. Miika nappasi yhdellä kalallaan 4
sijoituspistettä ja Oskarin oli tyytyminen 9 pisteeseen. Ennen toisen jakson al-
kua, kerkesimme lyhyen siirtymäajan aikana vaihtaa keskenämme muutaman
sanan ja mietteen ottiperhoista ja -paikoista.

Toisella jaksolla Elias siirtyi kalastamaan Mosalankosken alaosaa, Miika
siirtyi Markunkosken yläosalle ja Oskari puolestaan kalasti Ojalankosken ala-
osaa. Myös toinen jakso toi mukanaan onnistumisia ja tapahtumia Miikan
mittauttaessa kaksi kalaa ja pudottaessa yhden. Elias sai todeta Mosalan ala-
osan varsin hiljaiseksi, pieniä pyörähdyksiä lukuun ottamatta.

Kahden jakson jälkeen oli vuorossa ruokatauko Mosalan leirintä-
alueella perunamuussin ja jauhelihakastikkeen merkeissä. Ruokatauon jälkeen
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suunnattiin kahdelle viimeiselle jaksolle, jotka helteen myötä tuntuivat vielä
aiempiakin jaksoja hiljaisemmilta. Miika meni 3.jaksolla Mosalankosken ala-
osaan, samaiselle paikalle josta Elias oli aikaisemmalta jaksolta jäänyt nollille,
helppoa ei siis tullut olemaan. Elias Ojalankosken keskimmäiselle poolille ja
Oskari Markunkosken yläosaan, josta hän kiskaisi kilpailunsa avauskalan ja
nappasi kolmannelta jaksolta 2.sijan. Eliaksella ja Miikalla oli hiljaista paria
molautusta lukuun ottamatta.

Neljännen ja viimeisen jakson pyörähtäessä käyntiin Elias oli siirtynyt
kalastamaan Ojalankosken loppuliukua. Miika puolestaan siirtyi kalastamaan
Mosalankosken yläosaa ja Oskari Markunkosken keskiosaa. Elias onnistui
tartuttamaan jakson loppupuolella kalan, joka Eliaksen epäonneksi paljastui
haueksi. Tästä ei siis Eliakselle kalapisteitä ropissut. Miika oli ainut kisaaja,
joka viimeiseltä jaksolta onnistui mittauttamaan kalan, juuri muutama sekunti
jakson loputtua Miika onnistui vielä tartuttamaan toisenkin kalan, jota ei vali-
tettavasti enää hyväksytty. Yksi kala kuitenkin riitti ja takasi Miikalle viimeisen
jakson jaksovoiton.

Seuraavaksi oli aika siirtyä kisakeskukseen tulosten julkistukseen.
Tulokset nähtyämme olimme hieman yllättyneitä. Olimme napanneet melkein
kolmoisvoiton. Tämä kertoo siitä, kuinka tiukassa kalantulo oli. Koko kisassa
kaloja mittautettiin vain 19 kappaletta. Lopputuloksissa Miika sijoittui toiseksi
häviten yhdellä sijoituspisteellä voittajalle, Elias kolmanneksi ja Oskari neljän-
neksi. Kilpailun voiton vei Julius Rosendahl. Nuorten SM-kilpailut olivat
Oskarille ja Miikalle toiset ja Eliakselle ensimmäiset.
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Olimme erittäin tyytyväisiä kilpailuiden järjestelyihin, sillä kilpai-
luiden aikataulut olivat toimivat, järjestäjät huolehtivat ja hoitivat hommansa
loistavasti. Suosittelemme kaikille lähtemään rohkeasti ja avoimin mielin kil-
pailuihin, jos kilpapuuhat vähääkään kiinnostavat. Nuorten kilpailut ovat erin-
omainen mahdollisuus hakea kokemusta ja oppia kilpakalastukseen.




