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Jouko Keto 040 708 1951
jouko.keto@kspk.fi

Ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja toimii kotisivujen
ohella yhdistyksen viestintäkanavana.

Kalaretket ja lampi

Jokainen, joka osaa näpylöidä tietokoneen näppistä,
osaa kirjoittaa juttuja Tammukkaan. Kirjoittakaa omista kokemuksistanne kalavesillä ja sidontapenkin ääressä. Myös kuvat oavt tervetulleita. Kaikki jutut ja
kuvat kiinnostavat.

Hallitus

Nettivastaava
Pekka Silvennoinen
pekka.silvennoinen@kspk.fi

Jutut kuvineen voi toimittaa suoraan puheenjohtajalle ennen seuraavan Tammukan ilemestymistä ensi syykuussa.

Kannen kuva: Jouko Keto
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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Uusi toimintavuosi on taas alkamassa. Kauden toiminta
noudattaa perinteitä. Keväällä tarjoamme tuleville
perhokalastajille Perhokalastuksen perusteet kurssin,
joka aikaisempina vuosina on kerännyt mukavasti osallistujia. Osallistujista moni on myös liittynyt seuramme
jäseniksi. Vaikka kurssi on tarkoitettu aloitteleville
perhokalastajille, voi jokainen halukas seuramme jäsen osallistua kaikkiin Perhokalastuksen perusteet kurssin tapahtumiin. Kertaus on opintojen äiti ja jakaminen osa yhdistystoimintaa.
Kesä on kalastusreissujen aikaa. Tänä kesänä seuran yleisiä retkiä on kaksi,
joista toinen perinteiseen tapaan Huopanankoskelle, tällä kertaa elokuussa. Toinen retki suuntautuu kesäkuussa uuteen kohteeseen, Viitasaarella Kolima-Keitele -reitillä sijaitsevalle Leppäsenkoskelle. Samalla retkellä on myös mahdollisuus hankkia kokemusta saman reitin Alakoskesta, Sahakoskesta ja
Taikinaiskoskesta. Kyseiset kosket ovat aiemmin olleet vuokrattuina yksityisille. Retkistä on tietoa kotisivuilla hintoineen ja ilmoittautumisohjeineen.
Retket ovat olleet suosittuja ja usein on kysytty mahdollisuudesta lisätä
tämänkaltaista yhteistä toimintaa. Seuran mahdollisuudet tukea rahallisesti retkiä ovat rajalliset. Kahden retken rahallinen tukemisen on katsottu riittävän.
Yhdistys kuitenkin haluaa tukea kaikkea jäsenten välistä yhteistä toimintaa. Senpä
vuoksi kotisivuille tulee facebook -linkki, jota klikkaamalla voit voit liittyä ryhmään ja kertoa omista reissusuunnitelmistasi ja kutsua kavereita mukaan vaikkapa jakamaan kustannuksia. Yhteinen kokemus onnistuneesta reissusta rikastaa
usein omaakin harrastusta.
Kotisivuilta löytyy myös ohjeet siitä, miten voit liittyä seuran postituslistalle.
Postituslistahan toimii hallituksen nopean tiedottamisen kanavana.
Seuratoiminnan jatkuvuus lepää nuorten jäsenten hartioilla - ja on oikeastaan jossain määrin valitettavaa, että puheenjohtajana häärää eläkeläisukko.
Kokemus ei korvaa nuoruuden innostusta ja siitä saattaa olla seuran ohjelman
ideoinnissa jopa haittaa. Seurallamme on onneksi aktiivisia nuoria, joista kaksi
myös hallituksessa. Seura päätti viime vuonna muistaa vuosittain aktiivisia nuoria
pienellä stipendillä. Tänä vuonna jaetaan 100 euron stipendit Jussi Kitinojalle,
Oskari Kokkoselle ja Onni Pirkkalaiselle 2016 kevätkokouksessa heidän
aktiivisuudestaan kilpakalastajina.
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Uudet tuulet puhaltavat tänä keväänä myös Perhokalastuksen perusteet
kurssilla, koska allekirjoittanut lähtee pitkähkölle ulkomaanmatkalle, joka ensiksi suuntautuu Uuteen-Seelantiin. En vielä tässä vaiheessa tiedä, kuinka paljon aikaa ja mahdollisuuksia tarjoutuu kalastukselle. Se nähdään paikan päällä.
Uskoisin, että tuomisina on joka tapauksessa yhden kerhoillan ainekset.
Lopuksi haluan palata kauan valmisteltuun kalastuslain kokonaisuudistukseen
ja uuteen kalastusasetukseen. Uusintojen myötä kalastuksenhoitomaksu nousee
39 euroon, mutta siihen sisältyy nyt myös lääninkohtainen viehekortti, joten
kalastuksenhoitomaksun maksamalla saa kalastaa yhdellä vavalla lähes koko
maassa. Tämä onkin uudistuksessa lähestulkoon ainoa selkeä asia ja taimenellakin
on taas monta alamittaa. Jokaisen tuleekin ennen kalastamista tutustua tarkoin
kalapaikan sääntöihin ja alamittoihin. Sama koskee myös ainakin kuhaa.
Toivotan kerhon jäsenille antoisaa kevättä ja iloisia sidontailtoja, sillä
talvihan on sille ominaisinta aikaa.
Jouko

KUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN KEVÄTKOKOUKSEEN
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään 13.3.2016 klo 17.00 alkaen. Osoite Sepänkeskus / Protoni, Kyllikinkatu 1.
Kokouksen jälkeen vuorossa tietoa ensi kesän kalaretkistä, niiden
suunnittelua ja rompepäivä, jossa voi päästä kätevästi eroon jo tarpeettomiksi käyneistä varusteista tai hankkia niitä lisää muilta.
Pullakahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Hallitus
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KEVÄÄN OHJELMA
7.2. Perhokalastuksen perusteet
Johdatus kurssiin-mistä kyse ja mitä tarvitaan
14.2. Perhokalastuksen perusteet
Vesiperhoset ja vesieperhosen larva
21.2. Perhokalastuksen perusteet
Pupa ja yksinkertaiset aikuisjäljitelmät
6.3. Perhokalastuksen perusteet
10.3. Perhokalastuksen perusteet
Päivänkorennot
3.4. Perhokalastuksen perusteet
Streamerit osa 1. Woolly Bugger ja Supertinseli
10.4. Perhokalastuksen perusteet
Streamerit osa 2. Marabou Muddler ja Ahvenzonkkeri
17.4. Perhokalastuksen perusteet
Välineistä
24.4. Perhokalastuksen perusteet
Kalat ja kalstustekniikat
8.5. Uuden Seelannin kalapaikat
Jouko Keto
15.5. Perhokalastuksen perusteet
Lohenkalastus ja lohiperhot
22.5. Perhokalastuksen perusteet
Heittoharjoittelua
29.5. Lampipäivä
17.-19.6. Kurssin retki Huopananakoskelle
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MINUN PERHONI
Risto Päivinen
Aloitin perhonsidonnan vuonna 1994 sitomalla ensimmäisen perhoni harmaasta villasta ja kuparilangasta. Koukun kiinnitin sidontapenkkiin ja sormin pyöritin
villan koukulle ja kiinnitin sen kuparilangan pätkällä sormin. Siitä hyvin särkiä
kalastavasta perhosta alkoi sidontataitojen kehitys kohti ”minun-perhoani”, jollaiseksi muodostui Ruosin pahimman lohentappajan nimeä kantava perho E-12.
Kyseinen perho sai nimensä valtatie Eurooppa-12 mukaan, olihan valtatien tekeminen koitunut lukuisten lohikalojen kohtaloksi.
Nykyisin sitomani E-12 perhon muunnos resepti on vanhan
kalakaverini,Joutsalaisen Matti Ahosen välittämä, ottiperho Harjukselle. Matilla oli kokemusta erityisesti Tenon kalastuksesta ja E-12 toimi erityisen hyvin
siellä yläkönkäällä heinäkuun toisen viikon aikoihin, kun Levajoen alapuolella
kuoriutuu mäkärää muistuttava jokikärpänen, joka onneksi ei pure kalastajia
vaikka kärpäspilven läpi soutaisikin.
Koukkukoko on yleensä 12, kauden edetessä pienempikin, joskus tarvitaan erittäin pieni koukku todella aroille kaloille.
Sidontalanka on keltainen, sillä voi tehdä myös runkoon kierteen ja pää
on keltainen. Perään laitetaan oravanhännästä muutama karva, kolmekin riittää.

Valmis perho on kuivana lähes deltasiipinen.
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Runkodubbaus tehdään jäniksen korvasta nyhdetyllä karvalla. kummasti
karvaa lähtee vaikka korva saattaa näyttää aivan kalutulta. Matti käytti aina
dubbausvahaa, itse olen laittanut vähän mehiläisvahaa sidontalankaan
pyyhkäisemällä niin ettei pahkuroita jää lankaan.
Siipi on naarassorsan peitinhöyhen sorsan kyljestä. Kaksi samankokoista
kiinnitetään rungon selkäpuolelle lähelle koukun silmää johon myös pää muotoillaan. Pää on pieni.
Kelluntageeliä voi laittaa koko perhoon. Kalastus pintaperhona, vaikka
pintakäyntejä ei olisi näkyvissäkään. Kalastusta kannattaa jatkaa samalla perholla niin kauan kuin kaloja tulee ja perho kelluu. Sitten vielä pari heittoa kannattaa tehdä uppoversionakin, yllätyskokemuksen mahdollistamiseksi.
Kerran Tenolla, kun perhot oli jo kalastettu loppuun ja jäljellä oli vain se
viimeinen E-12 perho, aivan ylisuuren sulan kanssa ja kalastusaikaa oli vain
viisi minuuttia jäjellä. Päätin kokeilla tuota kätöstystä, joka oli tullut tökättyä
rasiaan muiden mukaan, ihan säälistä. Muistelin Matin ohjeita ja pistin perhon
siimaan. Kohtuullinen heitto, odotus, perho pinnalla, pari metriä ja harjuksen
otti. Kiinnitys nykäisy, sopivasti, sen verran mitä perho vaatiin tarttuakseen
harjuksen leukaan, väsytys, kalan pää veden pinnalle ja kelaus viereen. Haavi niin rannalla. No, nostin kalan vedestä vavalla, kutitin kyljestä ja kala irrotti
itsensä koulusta vapauteen. Päivän suurin pääsi kasvamaan ja jatkamaan Harjusten sukua. Sopiva lopetus kalastukselle, kaipuu jäi Tenolle ja Lappiin harjusten
luo. Syksyllä oli sitten mukava savustella harjuksia parin viikon välein
joulukuulle asti.
Resepti:
Koukku: 12 pinta
Lanka: Keltainen
Peräsiikaset: Oravan häntäkarva 3 kpl
Dubbaus: jäniksen korvakarva, dubbausvahaa voi langalla käyttää vain
pyyhkäisten
Kierre: Sidontalanka, ei välttämätön kun pintaperhosta kyse, vahvistaa toki runkoa
Siipi: naarassorsan päällyshöyhen rinnasta tai kyljestä, symmetrinen ja kaksi
kappaletta. Tai sitten vastaava höyhen mitä pakista löytyy, toimii kyllä.
Pää: sidontalanka, pieni
Perho on sidottu myös KSPK:n perhoillassa syksyllä 2015.
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