
Osmo Rintala: 

Muistelmia ja historiaa Keski-Suomen 

Perhokalastajat ry:n taipaleelta, 1980-

luvun vaiheilta. 

 
 
 
Perhokalastuksen tulo Keski-Suomeen 
 

 
 
Vaikka perhokalastus rantautuikin Suomenniemelle jo joskus 1700 ja 1800 lukujen vaihteessa 

lähinnä englantilaisten liikemiesten tuomana, kotiutui se tänne vasta, kun suomalaiset itse sen 
omaksuivat. Tähän yhden alkusysäyksen antoi Raumalta Kajaniin muuttanut ja siellä 
kalastusvälinetehtailijaksi ruvennut Herman Renfors, joka lähetti sisarensa Maria Renforssin 
perhonsidontaoppiin Englantiin, Hardylle vuonna 1874. 

 
Palattuaan Maria siirsi oppinsa veljelleen Hermannille, Oskari Röngälle ja Carolus 

Munsterhjelmille. Nämä hänen opetuslapsensa sitten opettivat Wiljo Saariston, joka edelleen Matti 
Tiitolan ja hän Antero Tolvasen ja tältä ydinjoukolta taito levisi sitten nopeasti edelleen vielä 
kuitenkin vähälukuiselle suomalaiselle harrastajajoukolle. 

 
Hyvin nuorta siis on perhokalastuskulttuuri Suomessa, vain muutaman sukupolven mittainen, 

kun muualla se kirjallisuudessa mainitaan jo ennen meidän ajanlaskumme alkua. 
  

Yhdelle Keski-Suomen ja koko Suomenkin kuuluisimmalle taimenkoskelle, Viitasaaren Huopanalle, 
ensimmäinen ”onk-herra” ilmestyi vasta 1887, eikä hänkään ehkä käyttänyt perhoja, vaan 
luultavammin devoneita, tai jopa matoa tai täkyraksia. Vapakalastus ja myös perhokalastus 
Huopanalla yleistyi Juhani Ahon toimiessa kosken vuokraporukan kokoojana 1908 -1921. Huopanan 
Urheilukalastajaklubi perustettiin Ahon kuoltua, hänen kalakavereidensa toimesta vuonna 1921. 
Ennen Huopanaa oli klubeja perustettu ainakin Kalkkisten ja Imatran koskille. Myös perhokalastus 
alkoi yleistyä koskillamme  
 
Pienenä ja yläluokkaisena harrastajakunta pysyi vielä jonkin aikaa sotiemme jälkeenkin. Nämä 
tehtaiden patruunat, vuorineuvokset, apteekkarit, konsulit, insinöörit, nimismiehet ja niin edelleen, 
perustivat omia klubejaan eli koskiporukoita, jotka vuokrasivat suurella rahalla parhaat koskivedet 
ja kalastivat niillä lähinnä Englannista hankkimillaan kalastusvälineillä. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Juhani Aho kalastaa greanheart 
vavallaan Huopanan välisuvannon 
läntisellä rannalla.  
 

 
 
Suomen Urheilukalastajain Liitto ry; SUKL perustettiin Juhani Ahon ja hänen aikalaistensa toimesta 
1908. Maamme vaurastuminen ja vapaa-ajan lisääntyminen, sekä SUKL:n monella eri tavalla jakama 
valistus, loi pohjaa kaikkien kansalaisten saavutettavissa olevalle perhokalastusharrastukselle.  
 
Varmasti osuus harrastuksen yleistymiselle on muovin, eli siinä ohella myös nailonsiimojen 
keksiminen. Muovit keksittiin vasta 1935. Sitä ennen perukkeet, eli kuten silloin sanottiin 
”heittosiimat”, olivat guttia eli silkkiäisperhosen silkkirauhasesta muovattua, näöltään nailonsiimaa 
muistuttavaa, mutta huomattavasti heikompaa materiaalia. Sitä voitiin valmistaa ja myydä vain niin 
pitkinä pätkinä, mitä yhden toukan rauhasesta mankeloimalla saatiin syntymään. Se oli myös 
vaikeaa solmia ja säilyttää pilaantumattomana. 
 
Ensimmäinen puhtaasti perhokalastukseen paneutuva kirja Suomessa oli kouluneuvos Toivo 
Mäkisen 1964 ilmestynyt Perho-onginnan perusteita-kirjanen ja seuraavana vuonna ilmestynyt 
saman tekijän Onkiperhoja sitomaan. 
 
 
Keski-Suomen Perhokalastajat ry:n perustaminen. 
 
SUKL teki v.1950 aloitteen Suomen Kalamiesten Keskusliiton perustamiseksi. Tämän uuden 
keskusliiton tarkoitus oli keskittyä kaikenlaisen vapaa-ajankalastuksen valistustoimintaan, SUKL:n 
jäädessä vain vavalla ja vieheellä tapahtuvan urheilukalastuksen ja myös henkilöjäsentensä 
etujärjestöksi. 
 
Kuitenkin jo 1960 luvun alussa SUKL joutui uudelleen arvioimaan asemaansa, kun sen luoma SKK oli 
kasvanut jo huomattavasti sitä itseään suuremmaksi ja SUKL alkoi myös havitella valtakunnallisen 
neuvontajärjestön asemaa. Se pyrki aktiivisesti avustamaan perhokalastusseurojen perustamista. 
SUKL laati muun muassa perhokalastusseuran mallisäännöt, joiden oli tarkoitus avustaa siihen 
liittyvien seurojen rekisteröintiä. 
 
Keski-Suomessakin oli tuolloin jo melko vankka, vaikka hajanainen harrastajakunta, joka alkoi 
suunnitella oman seuran perustamista. 



Seuran perustajajäsen ja ensimmäinen puheenjohtaja Paavo Hyttinen kertoo näistä ajoista seuran 
35v tiedotuslehden Tammukan juhlanumerossa 3/ 07 muun muassa seuraavasti:  

 
 
Keski-Suomen Perhokalastajat ry 
 

Teksti: Paavo Hyttinen, jäsen no.1 

 

 

Jyväskylässä ja sen ympäristössä toimi innokkaita perhokalastajia jo 1960-
luvulla – olihan Keski-Suomessa hyvä mahdollisuus harrastaa kalastusta useilla 

hyvillä koskilla kuten Huopana, Saarijärven- ja Konnevedenreitin kosket. 

Nykyisin suositut Kapeenkoski ja Kuusaankoski olivat silloin Äänekosken 

sellutehtaan jätteiden saastuttamia. Vuosittain käytiin lohestamassa lapissa 
mm. Tenolla, Neidenelvalla, Komagelvalla ja Maskejoella. Keski-Suomen 

Perhokalastajat ry:n täyttäessä tänä vuonna (2007) 35 vuotta, on minua 

pyydetty muistelemaan, kuinka seuran toiminta alkoi ja jatkui 70-luvulla. Toimin 

puheenjohtajana vuodesta 1972 vuoden 1979 loppuun sakka. Vuonna 1877 

pidin rakentamisvapaata ja silloin puheenjohtajana toimi Seppo Honkonen. 
 

Vuoden 1971 kesän lohireissun jälkeen esitin kalakavereilleni Aku Hyttiselle ja 

Manu Niskaselle perhokalastusseuran perustamista. Ajatus tuntui hyvältä. 

Niinpä sovittiin, että jokainen pyytää kalastuksesta innostuneita kavereitaan 
perustavaan kokoukseen.  

 

Perustava kokous pidettiin Hotelli Jyväshovin kabinetissa 7. päivä lokakuuta 

1971. Kokouksen osanottajina olivat seuraavat henkilöt: Paavo Hyttinen, Aku 
Hyttinen. Manu Niskanen, Pauli Lämsä, Jorma Kuusinen, Olavi Kallio, Toivo 

Hurme ja Pentti Kauhanen. Kokouksessa päätettiin perustaa perhokalastusseura 

Keski-Suomeen ja seuran puheenjohtajaksi valittiin Paavo Hyttinen. 

 

Toiminta käynnistyi kevättalvella 1972. Vuoden aikana pidettiin kokousten 
jälkeen perhonsidontailtoja, joissa, lohi- ja taimenperhojen sidontaa opasti Pauli 

Lämsä. Pauli toimikin koko 70-luvun seuran perhonsidonnan opastajana, jolta 

sai ohjausta silloin, kun joku sitä tarvitsi.  

 
Yhteisiä perhokalastustapahtumiakin järjestettiin Keski-Suomen koskille ja 

lohestusmatkat jatkuivat lapin lohijoille entiseen tapaan myös 70-luvulla. 

Vuonna 1973 seura onnistui vuokraamaan Koneveden reittiin kuuluvan 

Hannulan kosken vuodeksi haltuunsa. Koski oli meille erittäin tärkeä ja 
perhokalastajien ahkerassa käytössä. Seuraavana vuonna kosken 

vuokrauksesta syntyi tarjouskilpailu ja eteläsuomalainen perhokalastajien 

ryhmä vuokrasi kosken suurella rahamäärällä hallintaansa.  

 
Keski-Suomen Perhokalastajat ry hyväksyttiin Suomen Urheilukalastajain Liiton 

jäseneksi 6.8.1974. Saimme Suomen Urheilukalastajain Liitto ry:ltä 

rekisteröintiä varten mallisäännöt, jotka täydennettiin Keski-Suomen 



Perhokalastajien tarpeita vastaavaksi. Rekisteröintiasiakirjat lähetettiin 

Oikeusministeriön yhdistysrekisteritoimistoon. Oikeusministeriön toiminta oli 

niin hidasta, että aikaa vierähti vuoden verran siitä, kun hakemus oli jätetty. 
Keski-Suomen Perhokalastajat ry hyväksyttiin yhdistysrekisteriin 10 päivä 

marraskuuta 1975. 

 

Vuonna 1974 jäsenmäärä oli jo 20 henkilöä. Seuraamme liittyivät myös 
Helsinkiläiset Reijo Kousa ja Keijo Tuovinen. Keijo oli maailman luokan 

pituusheittäjä, sekä yhden-, että kahdenkäden perhovavoilla, voitten useita PM- 

ja SM-kilpailuja. Keijo ja Reijo perustivat 70-luvulla ”Perhotarvike” nimisen 

kalastusvälineitä ja sidontatarvikkeita maahantuovan yrityksen. Tätä kautta 
saimme hankittua kalastusvälineet ja sidontatarvikkeet edullisesti. Seuraamme 

liittyi myös helsinkiläinen Matti Särömaa, joka on tullut tunnetuksi kalastusta 

käsittelevästä kirjallisuudesta. 

 
Keväällä järjestimme tutustumisillanvieton Ravintola Maakunnan kabinetissa ja 

tilaisuuteen kutsuttiin kaikki jäsenet vaimoineen. Iltaa vietettiin hyvän illallisen 

ja seurustelun merkeissä. Kokonaisuudessaan yhdessäolo oli rakentava ja hieno 

tapahtuma. 

 
Vuosina -74. -75 ja -78 pidimme muutamia kaksipäiväisiä 

perhonsidontaviikonloppuja, joissa opetusta antoi perhonsidontalegenda Erkki 

Honkavuori (24.04.1918 – 28.12.1994). Päivien aikana sidottiin mm. seuraavia 

Erkin kehittämiä lohiperhoja: Kirkkaan kiitos, Pilven lippa ja Nuhanenä. 

 
 

 
 

 

 
Sidontatilaisuuksia varten Honkavuori kirjoitti ja piirsi taitavasti seuraavat 

sidontaoppaat: ”Lohiperhon sidonta” ja ”Harri- ja taimenperhojen sitominen”. 

Sidontapaikkana oli Insinööritoimisto Helander & Nirkkosen tilavat ja valoisat 

toimistotilat. Perhonsidontatilaisuuksia pidimme tulevina vuosina myös 

Insinööritoimisto Eero Rönkön toimistossa ja Piirirakennustoimiston tiloissa, 
jossa myös pidimme seuran kokoukset. 

Tarkkaavaisina, lähes hartaina, 

seuramme jäsenet seuraavat Erkki 

Honkavuoren sidontaa 



 

 

Kalaretkitoimikunta suunnitteli ja järjesti kalastusretkiä seuran jäsenille Keski-
Suomen koskille ja järville. Kohteena olivat Koirajärvet, Keskisenkoski, 

Heijostenkoski, Kermankoski, Huopana jne. Kosket varattiin seuran käyttöön 

päiväksi tai viikonlopuksi tilanteen mukaan. Kesän aikana saatettiin tehdä 

kuusikin retkeä em. koskille. 
 

Suunnittelimme ja teetätimme seuran jäsenille perhonsidontapenkin, 

sidontatarvikeboksin, ja laatikkosarjan linnun sulkien ja höyhenten säilytystä 

varten. Perhonsidontapenkin suunnitteli Pauli Lämsä. Hän toimi opettajan K-S 
Keskusammattikoulussa ja niin työt teetettiin siellä. 174 näitä tarvikkeita oli 

vaikeaa saada Suomesta kohtuulliseen hintaan ja siksi päädyttiin tällaiseen 

ratkaisuun. 

  
Aloitteleville perhokalastajille järjestettiin useita koulutustilaisuuksia vuosina 

1977 – 1980. Koulutus jatkui myös myöhäisempinä vuosina. Yhteistoiminta 

kaupungin nuorisotoimiston kanssa käynnistyi perhokalastuskursseilla 16-

17.02.1980. Kouluttajina olivat Manu Niskanen, Jussi Uusitalo, Veikko Hiltunen 

ja Osmo Rintala. 
 

Veikko Hiltunen laati 15.01.1978 pidettyyn perhonsidontailtaan taidokkaasti 

piirretyn esityksen jäljitelmäteoriasta. Kurssin pitivät Jussi Uusitalo ja Veikko 

Hiltunen. 
 

Veikko kirjoitti kirjat: ”Muistiinpanoja perhokalastuksesta” 1980 ja 

”Perhokalastus”1984. Kirjat ovat toimineet kurssikirjoina ja tulevien 

perhokalastajien tiedon lähteenä. Perhokalastukseen liittyvää kirjallisuutta on 
tähän mennessä kertynyt seitsemän kirjaa. 
 

Kilpaheittotoiminta käynnistettiin vuonna 1978. Seuralle hankittiin kahdet 

tarkkuusheitossa käytettävät renkaat, jotka tehtiin muovisista sähköputkista 

liittämällä ne yhteen sääntöjen mukaisesti ohuilla langoilla. Kilpaheittoa 
harjoiteltiin innokkaasti nurmikentillä ja veden ääressä. Keski-Suomen 

Perhokalastajat ry järjesti ensimmäiset kansalliset tarkkuusheittokilpailut (laji 

ICF1) 1.4.1978 Jyväskylän uimahallissa. Kilpailtiin sarjoissa mestariluokka ja 

yleinen sarja, sekä joukkueina kolmimiehisin joukkuein. 
 

Mukaan oli kutsuttu myös Suomen parhaat kilpaheittäjät, joilla oli menestystä 

SM-, PM, ja MM-kilpailuissa. Mukana olivat Carl-Olof ja Bosse Granfelt, Reino 

Ihatsu ja oman seuran jäsen Keijo Tuovinen. Yleisessä luokassa oli yhdeksän 
kilpailijaa.   

 
Paavon juttu kokonaisuudessaan on julkaistuna Tammukan 35-vuotis 

juhlanumerossa ja se sisältää myös valokuvia joita, kaikkia en onnistunut tähän 

siirtämään.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
70-luvun lopun 
sidontatilaisuus. Illan vetäjänä 
seuramme helsinkiläisjäsen 
Keijo Tuovinen  

 
 

 
 
 

Monipuolista kerhotoimintaa 
 
Alusta alkaen yhdistys on toiminut monella tapaa jäsenistönsä hyväksi ja pyrkinyt sen toiveita 
toteuttamaan. Tosin aivan uuden, halvalla tuotetun ja jäsenistöä kiinnostavan, toiminnan 
keksiminen on aina ollut toimivan hallituksen päänsärky. Näitä ideoita on jäsenistöltä kerjätty 
Keski-Suomen Perhokalastajienkin tiedotteissa koko seuran neljäkymmentävuotisen historian ajan. 

 
Yhdistyksen ensimmäisinä vuosikymmeninä tilaisuuksiin osallistuva joukko oli jäsenmäärään 
nähden vielä niin runsas, että siitä hallitus kiittää tiedotteissaan.Mutta jo 
yhdeksänkymmentäluvulla puheenjohtaja toistuvasti tiedotteissa ihmettelee mitä jäsenistö 
haluaisi ohjelmaan lisättäväksi, jotta osallistujamäärä saataisiin nousemaan. Hallituksen huolen 
ymmärtää, kun huomioi, että paras kiitos järjestäjille on runsas osanotto ja sitä pientä kiitosta 
jokainen järjestysvastuussa oleva kaipaa. 
 
Kuten muussakin harrastustoiminnassa, myös perhokalastajien yhdistykseen liittyy kuitenkin aina 
uusia asiasta kiinnostuneita, harrastuksensa alkuvaiheessa olevia henkilöitä ja osa vanhemmista 
jäsenistä, jotka tuntevat, ettei kerhotoiminnalla ole enää heille mitään annettavaa, jää pois. Tätä 
”luonnollista kiertoa” hallitus ei aina ymmärrä, vaan toistuvasti tiedustelee mitä jäsenistö haluaisi 
tai mikä on toiminnassa vialla, kun tilaisuuksiin osallistuu vain pieni aktiivien joukko. 
 
Varmaankin alkuajan innostuksen, tai myöhempien aikojen passiivisuuden osasyynä oli myös se, 
että yhdistyksen alkuaikoina ei Suomessa oppia ja tietoa saanut juuri muualta kuin tällaisten 
seurojen ja samanhenkisten kavereiden kautta. Mutta jo 1980-luvulla alkoi ilmestyä monenlaisia 
julkaisuja ja tietolähteitä asiasta kiinnostuneiden tarpeita tyydyttämään. 
 
 
Perhokalastuksen perusteet 



 
Säännöissäkin mainittu yksi perustarkoitus yhdistyksellä on: ”Edistää perhokalastusharrastusta 
muun muassa neuvoja ja tietoa jakamalla”. Tätä perusajatusta yhdistyksemme on toteuttanut 
onnistuneesti jo 1999 alkaen vuosittain järjestetyllä ”Perhokalastuksen perusteet” kurssilla. 
Jaksoon on kuulunut useita tilaisuuksia, joissa on monipuolisesti paneuduttu perhokalastukselle 
perustavaa laatua oleviin kysymyksiin. Kurssilla on ollut vuosittain runsas ja innostunut 
osanottajien kannatus. Tällainen hyvä jokavuotinen peruskurssi on taannut jäsenmäärän tasaisen 
kasvun ja perustiedon ja taidon juurtumisen tulokkaille.  
 
Tämä toiminta tällä nimikkeellä alkoi oikeastaan jo talvella 1980, kun yhdistys järjesti 
”Perhokalastuksen perusteet” nuorisokurssin, johon oli erittäin runsas osanotto. Tästä 
tilaisuudesta yhdistyksemme sai kiitosta ja monta uutta jäsentä.  

 
Tähän tilaisuuteen aktiivijäsenemme; voisipa sanoa, että tuon ajan ja vähän myöhempienkin 
aikojen, henkinen johtajamme, Veikko ”Veka” Hiltunen laati hyvin ansiokkaan ja kokonaisvaltaisen 
perhokalastusta esittelevän monisteen: ”Muistiinpanoja perhokalastuksesta”. Tämä teos kertoo 
oikeastaan kaiken oleellisen tiedon perhokalastuskaloista, niiden ravinnosta ja ravintoa 
jäljittelevistä perhoista, kalastusvälineistä ynnä muusta. Tätä perusteosta voidaan pitää vieläkin 
parhaana alan julkaisuna meillä Suomessa ja arvelisin, että ehkä koko maailmassa. Veikon 
mestarillisella hahmotuskyvyllä piirtämät kuvat täydentävät tekstin antoa. 

  

 
 
Yhdistyksen merkki 
 
Ensimmäinen yhdistyksen oman hihamerkin ja tunnuksen suunnittelukilpailu järjestettiin vuonna 
1978. Sen voitti Harri Lehtonen ehdotuksella, jossa oli sinisellä pohjalla kuvattu kaartuva vapa, 
kela, siima, taimen ja perho. Lisäksi alareunassa oli teksti: Keski-Suomen Perhokalastajat. 
Palkkioksi voitostaan hän sai perhosiiman.  

 

Veikko ”rastillaan” 

innokkaiden 

kurssilaisten keskellä. 

Näistä nuorista monesta 

tuli seuramme 

aktiivijäseniä.  



 
Tätä merkkiä tilattiin yhdistykselle hihamerkkinä, sekä tarroina. Merkkiä ja tarroja sai ostaa 
yhdistyksen sihteeriltä ja uusille jäsenille postitettavaan aineistoon liitettiin tästä lähtien yksi 
hihamerkki ja kaksi tarraa. Merkin hinta oli 10 mk ja tarran hinta 2,5 mk. 
 
Ajan mittaan eräät jäsenemme valittivat, että sininen ja valkoinen yleisväri merkissä ovat kovin 
sopimattomia yleisiin vihertäviin ja varsinkin ruskeisiin kalastusasuihin ja niin julistettiin uuden 
merkin suunnittelukilpailu vuonna 1986. Nyt vaatimuksena oli muun muassa ”istuvuus 
kalastusasuihin”. Hallitus määrättiin suorittamaan kahden merkin valitseminen ehdolle, joista 
yleinen kokous keväällä 1987 valitsee lopullisen merkin.  

 
Voittajaksi selvisi Veikko Hiltusen suunnittelema pintaa kohden nousevan taimenen päätä kuvaava 
merkki. Merkin pohjaväri on musta ja taimenen pää on kuvattu punaisella ja kullalla sekä silmä 
valkoisella. Mustan pohjan yläsektorissa kaartuu kullanvärinen teksti: K-S PERHOKALASTAJAT. 
Merkin reunaympyrä on myös kullanvärinen. Palkinnoksi voittaja sai valita vaihtoehtoisesti 
kalastusluvan vuorokaudeksi Äyskoskelle, tai 200 mk:n lahjakortin kalastusvälineliikkeeseen.  

 
 
 

Harri Lehtosen suunnittelema 

yhdistyksemme ensimmäinen virallinen 

hihamerkki ja logo vuodelta 1978. 



 
 
 
 
2000-luvun alussa seuran merkkivarasto oli tyhjä ja hallitus päätti tilata niitä lisää. Samalla hallitus 
päätti lisätä merkin symmetriaa kääntäen taimenen pään asennon vaakasuoraan ja siirtämällä 
tekstin vaalean kullanväriseen reunaympyrään siten, että KESKI-SUOMEN, lukee merkin ylälaidassa 
ja PERHOKALASTAJAT alalaidassa. Samalla hävisi alkuperäisessä merkissä ollut jännitys ja kalan 
katse muuttui epämääräisyyteen suuntautuneeksi, mutta alkuperäisen kilpailun sääntöjen mukaan 
hallituksella oli oikeus ”pieniin muutoksiin tarvittaessa”. 
 

 

 

  

 
Välimuotona tämän Veikon suunnitteleman merkin muutoksesta, esiintyy Jukka Kuuselan 
kirjoittamassa artikkelissa: ”Kerhon logon/jäsenmerkin historiaa” Tammukka 1/ 2013 merkki, jossa 
yhdistyksen nimi on kirjoitettu yläsektoriin alkaen kalan niskasta ja päättyen kalan leuan kärkeen 

 

  

Veikko Hiltusen suunnittelukilpailun voittanut 

ehdotus, josta valmistettiin yhdistyksen 

hihamerkit ja tarrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallituksen laatima ”parannettu” 

versio yhdistyksen merkistä  

(värit, kuten aikaisemmassa merkissä) 

 



 
 
Uusitusta seuran logosta tehtiin nyt myös metallinen pinssi, jota myytiin jäsenistölle. 
 
 
Yhdistyksen nimikkoperho 
 
Yhdistyksen 35-vuotisen taipaleen juhlavuotena 2007 hallitus päätti julistaa yhdistyksen 
nimikkoperhon suunnittelukilpailun, jonka tulos julistettiin perustamiskokouksen vuosipäivänä 
07.10.2007 pidetyssä kokouksessa. 
 
Kilpailun voittajaksi julistettiin Tapio Koskensillan suunnittelema ja sitoma ”The Black and Red 
Queen”. Tuomaristo koostui yhdistyksen hallituksesta pois lukien Kari Salmi, joka oli jäävännyt 
itsensä, osallistuttuaan itse kisaan. Valinnassaan tuomaristo kiitti sidosta, koska siinä tuli 
loistavasti esiin kerhon värit ja sidos oli loistavasti toteutettu ja suunniteltu. Lisäksi 
sidontamateriaaleihin oli onnistuneesti liitetty Keski-Suomen maakuntalintu metso. 
 

 
The Back And Red Queen 
 

Ehkä tämä versio olisi täyttänyt 

symmetriavaatimukset ja olisi alkuperäisen 

ehdotuksen mukaisesti kuvannut pintomaan 

nousevaa kalaa. 



 
Perhon resepti: 
 
koukku:           CS10/1 Bartleet Traditionalet 1/0 
hela:                 soikea kulta 
pyrstö:             kultafasaanin crest 
pyrstön kate:  Intianvarisjäljitelmä 
vyö:                   musta strutsi 
kierre:               ovaali kulta ja musta silkki 
runko:               punainen silkki 
runkohäkilä:    tummanpunainen kukko 
kurkkuhäkilä:  punainen helmikana 
alussiipi:           luonnonvärinen amhesrstfasaanin höyhen 
siipi:                  musta, punainen, ruskeantäplikäs kalkkuna ja florean bustard 
posket:             metso ja punainen helmikana 
siiven kate:      mallard ja kultafasaanin crest 
pää:                   musta 
 
 

Yhdistyksen kalavesihankkeet 
 
Jo yhdistyksen säännöissä mainitaan, että: ”Voi vuokrata tai omistaa kalavesiä”. Halu tällaiseen 
toimintaan on yhdistyksellä ollut sen perustamisesta lähtien ja vuonna 1973 oman kalaveden 
vuokraus onnistui, kun yhdistys vuokrasi Rautalammin reitin Hannulan kosken Konneveden 
Kärkkäälästä jäsenistönsä käyttöön. Tästä vuoden kestäneestä vuokrasuhteesta seuran 
ensimmäinen puheenjohtaja Paavo Hyttinen kertoo yhdistyksen tiedotuslehden Tammukan 35-
vuotis juhlanumerossa. 
 
Tuo vuokrasuhde onkin sitten viimeiseksi jäänyt virtavesikohde yhdistyksemme historiassa, vaikka 
1978 perustettiin oikein joki- ja koskitoimikunta. Sen jäseniksi valittiin Pauli Lämsä ja Unto Haukka. 
 
Omalla puheenjohtajakaudellani esitin kantanani, että en tahdo olla sellaisen ”herraporukan” 
jäsen, joka vuokraa paikallisen nuorison, ehkä melkeinpä ainoan harrastusmahdollisuuden 
itselleen, alkaen häätämään sieltä näitä nuoria innokkaita yrittäjiä. Eli ainoa mahdollisuutemme 
minun mielestäni oli laaja ja tiivis yhteistyö paikkakunnan kalastajien kesken. 
 
Tämä perusperiaate mielessämme kävimme kyllä monellakin taholla neuvotteluja ja varmaan 
lähimpänä onnistumista oman kosken vuokraus 1980-luvulla oli Saarijärvenreitin Kouheroisten 
kosken kohdalla. Kävimme neuvotteluita paikallisen kalastuskunnan kanssa ja osallistuimme 
delekaationa kalastuskunnan vuosikokoukseen, missä saimme osallemme myönteisen päätöksen. 
Mutta vaikka vuokra-aikomuksestamme oli keskusteltu jo hyvissä ajoin ennen kokousta, niin 
kalastuskunta ei ollut sääntöjensä mukaisesti ilmoittanut sellaisesta hankkeesta kokouskutsussa ja 
niin asiasta pidettiin kalastuskunnan ylimääräinen kokous, jossa vuokrahanke oli ainoana 
esityslistalla. Nyt paikalle olikin sitten saapunut vain hankkeen vastustajia ja niin se hanke raukesi 
kenenkään sitä puoltamatta.  
 



1980 saimme tiedon, että Saarijärven reitin Naarakoski oli tarjolla vuokrattavaksi. Kävimme 

huonolla menestyksellä koekalastamassa kosken ja jätimme siitä tarjouksemme: 3000 
mk/vuosi. Joku toinen porukka tarjosi kuitenkin enemmän ja niin jäimme edelleen ilman omaa 
koskea. 
 
Tikkakoskelta Puuppolan kautta Alvajärveen laskeva Autiojoki oli yksi pitkäaikainen haaveemme. 
Paikalliseen kalastuskuntaan yhteyttä piti ja asiaamme yritti edistää varapuheenjohtajamme Pauli 
Lämsä. Hän osallistui kalastuskunnan kokouksiin ja keskusteli kalastuskunnan osakkaiden kanssa 
vuokraehdoista. Lopputulos näillä neuvotteluilla oli kuitenkin se, että yksi vaikutusvaltainen 
kalastuskunnan osakas ja rannan omistaja sanoi ehdottomasti ei ja niin sekin hanke raukesi. 
 
Myös Viitasaaren reitin itäisen haaran latvavesiä tiedustelimme ja kävimme jopa katsomassa 
Vahankajokea, mutta sopimusta emme saaneet.  Epäillä sopii olisiko tuollaisen kohteen asiallinen 
hoitaminen ja valvominen meidän resursseilla Jyväskylästä käsin ollut edes mahdollista. 

 

  
 
 
Oma lampi 
 
Realistisena mahdollisuutena näimme sitten vain oman istuta ja ongi lammen vuokraamisen. Ensin 
neuvottelimme kaupungin hallinnassa olevan Kolmisoppisen vuokraamisesta. Sen hankkeen kaatoi 
järven rannalla oleva mökki ja sen asukkaat, joiden myöntymisestä tai vaatimuksista ei saatu 
oikein selkoa ja lisäksi kaupungilla oli omia suunnitelmia vastaavan toiminnan aloittamiseksi. 
 
Kuusikkolampi 1983-88. 
 
1983 pääsimme sopimukseen maanviljelijä Seppo Mankosen kanssa Keljonkankaalla sijaitsevan 
Kuusikkolammen vuokraamisesta. Lammessa oli jo Mankosen pienpoikasina istuttamia siikoja, 
joita koeverkotuksessa saimme useita savupönttöön. Pienenä yksityiskohtana voin mainita, miten 
yksi siioista oli niin sanottu kaksineuvoinen, eli sillä oli mäti- ja maitikonaarit. Tällainen ei siioilla 
ole suuri harvinaisuus, mutta ensimmäinen ja ainoa minkä itse olen nähnyt. 

Yhdistyksen silloinen 

sihteeri Kari Flinkman 

tutkimassa 

Vahankajokea 
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Kuusikkolampi toimintamuotona oli alusta alkaen hyvin suosittu. Vuonna -84 lammelle tehtiin 
seuran jäsenistön toimesta 142 kalaretkeä eli lammella oli kalastajia lähinnä joka ilta koko 
kalastuskauden ajan. Lampeen istutettiin vuosittain kirjolohia ja joskus myös pienempinä erinä 
taimenia. Jäsen sai kalastaa yhden kalan ilmaiseksi käyntikertaa kohden. Toinen kala maksoi sitten 
jo vähän reilusti sen hankintahinnan ja vieraansa pyytämät kalat jäsen joutui aina maksamaan. 
 
Kuusikkolampi oli vanhojen kuusien keskellä 0,7 hehtaarin lampi. Joka oli rannoiltaan siten 
soistunut, että rannat olivat kelluvaa turvetta ja juurakkoa. Moni kastelikin jalkansa kunnolla, kun 
astui siinä oleviin aukkoihin. Vaarallisiakin rannat olivat, kun heti rannassa oli viitisen metriä syvää 
vettä. Rakensimme sinne pari kalastuslaituria ja vähän pitkospuiden tapaisia kulkuväyliä. Lisäksi 
pystytimme lammen pohjoispäähän keskelle järveä koivunrangan, estämään salakalastajien 
nuottausyrityksiä. 
 
Pienenä episodina voin taas kertoa miten toisen laiturin etupään kannatus jäi mielestäni niin 
pahasti ylös veden pinnasta, että viikolla päätin käydä sen korjaamassa. Uudella käynnilläni sitten 
naulasin vanhan kannatuspuun alapuolelle uuden.  Sitten, itse laiturilla ollen, löin vanhan 
kannatuksen irti niin, että laituri putosi uudelle poikittaiselle tuelle. Raskas paino ei kuitenkaan 
pysähtynyt siihen, vaan uuden tukipuun naulaus petti ja minä sukelsin työkalut mukanani hyvin 
syvälle tumman veteen. Siellä lammen pohjassa ovat saha ja kirves vieläkin, mutta jotain kai opin 
tuostakin tapauksesta. 
 
Taukokatoksen Kuusikkolammelle saimme kun 1987 osallistuimme omalla osastolla Jyväskylässä 
järjestettyyn valtakunnalliseen maatalousnäyttelyyn; Erä Killeriin. Näyttelyn järjestäjä teki meille 
oman paviljongin, edestä avoimen lautarakenteisen katoksen, jonkinlaisen laavun. Siellä 
esittelimme perhonsidontaa ja muuta omaa toimintaamme ja keittelimme kahvia nuotiolla. 
Vieraita kävi viikonvaihteen aika varmaankin tuhansia ja yhdistyksemme sai paljon myönteistä 
julkisuutta. Näyttelyn jälkeen saimme tämän laavun omaksemme. Pidimme talkoot ja purimme 
katoksen osiksi, jotka kuljetimme ja kokosimme Kuusikkolammelle taukopaikaksi. 

Kuusikkolammen 

koeverkosta löytyi 
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Kalaretket lammelle jatkuivat ja lisääntyivät niin, että kesällä -87 käyntejä oli jo 358. Kaudelle 1988 
Mankonen kuitenkin halusi lammen oman liiketoimintansa tueksi. Hän oli perustanut vähän 
aikaisemmin kirjolohien ongintaa tarjoavan yrityksen; Huhtalan lammet, joka toimi ensin vain 
läheisellä Huhtalammella ja nyt hän halusi lisätä tarjontaa. 
 
 

Vuorilampi 

 
Kuusikkolammen tilalle Mankonen suositteli meille, sukulaisensa omistamaa, hieman lähempänä 
kaupunkia sijaitsevaa Vuorilampea, jonka vuokrahanke lähti nopeasti myötätuuleen. Syksyllä -87 jo 
laskimme koeverkkoja lammella ja saimme saaliiksi kolme siikaa, mikä näytti erittäin hyvältä. 
Vuokrasopimuksen synnyttyä kaudelle -88 istutimme lampeen samankokoisen kirjolohimäärän, 
mikä Kuusikkolampeen oli totuttu istuttamaan.  
 
Ensimmäiset kalastajat ehtivät näistä istukkaista muutaman saada saaliikseen, kun kaloilla alkoi 
esiintyä kummallista käytöstä. Ne uivat pitkin pintaa kuin sokeat, eivätkä kiinnostuneet mistään 
perhosta. Lopuksi ne tuntuivat hävinneen koko lammesta. 
 
Ongelma alkoi selvitä, kun joku löysi kaloja kuolleena lampeen laskevasta pienestä puropahasesta. 
Syy oli lammen veden happamuus. Vielä tuohon aikaan ilman saasteet ja niiden aiheuttamat 
happamat sateet olivat sitä luokkaa, että keväällä lumien sulaessa pienten lampien happamuus 
kasvoi kaloille sietämättömäksi.  

 
Veimme vesinäytteen tutkittavaksi ja sen ph arvoksi todettiin 4,2 eli vesi oli aivan liian hapanta 

kirjolohille. Suunnittelimme ja kyselimme lammen kalkitusmahdollisuuksia, mutta sen 
lupaprosessia, hintaa, mahdollista rehevöittävää vaikutusta, sekä uusintatarvetta peläten 
päätimme luopua koko lammesta. 
 

Jari Piirainen 

saamamiehenä 

Kuusikkolammella 



Heinälampi 
 
Kesä -88 meni ilman omaa lampea, mutta jo seuraavana kesänä meillä oli uusi lampi. Pilli-Sihvolan 
Juha neuvotteli maanomistaja Veli Lahtisen kanssa sopimuksen Heinälammen vuokraamisesta.  
 
Heinälampi sijaitsee Tikkakosken lentoasemasta n. 3 km itään. Lampi oli edellisiä pienempi, 
hieman alle puolen hehtaarin kokoinen. Toinen ranta oli soistunut ja lammen pohjoiskulmalle laski 
pieni kirkasvetinen puro. Lammen vesi oli hyvin kirkasta. 
 
Heinälammessa kalat viihtyivät ja kalastajatkin sen rannoilla. Kaloja saatiin takaisin tosin vain alle 
puolet istutetuista ja epäiltiin, että läheisen Vehniän kylän työttömät myös verottivat kalojamme. 
Joku meidän porukka heitä lammella tapasikin, mutta kohteliaasti he silloin väistyivät. 
 
Kesällä -92 hallitus päätti sallia iskukoukun pidon lammessa, kun joku oli nähnyt siellä valtavan 
hauen. Hauki ei tainnut koukkuun mennä, mutta jo aikaisemmin oli koettu yllätys, kun tällaisesta 
pienestä lammesta oli löytynyt siikoja. Siiat oli ilmeisesti joku yksityinen sinne pienpoikasina 
istuttanut, aikoen hyödyntää niiden kasvun, mutta yhdistyksemme vuokraus tuli sekoittamaan 
tämän kuvion. 
 
Heinälammen sijainnissa oli se hieno puoli, että rannoilta löytyi karpaloita ja lampea ympäröivältä 
hakkuualueelta keväisin korvasieniä.  Kerran keväällä menin perheeni kanssa lammelle käymään ja 
sovittiin, että minä ongin kalat, vaimo kerää kovasienet sen höysteeksi ja poika karpaloita 
jälkiruoaksi. Niin siinä sitten sillä kertaa kuitenkin kävi, että vain hiukan jälkiruokaa saatiin, kun 
kaloja tai korvasieniä ei sillä kertaa löytynyt. 
 
Heinälampi oli yhdistyksemme hallinnassa yhdeksän vuotta aina vuoteen 1996 asti ja sen käyttö oli 
kaiken aikaa suhteellisen vilkasta. 
 
Huhtalampi 
 
1997 alkaen Yhdistys vuokrasi taas Keljonkankaalla sijaitsevan Seppo Mankosen omistaman 
lammen. Tällä kertaa oli kyseessä Huhtalampi, jossa kalastusta jatkettiin vanhoilla tutuilla 
säännöillä. Ensimmäisen kalan sai ottaa joka reissulla ilmaiseksi ja toisesta kalasta piti maksaa 10 
mk kolmannesta 20 mk jne. Tämä hinnoittelu osoittautui hyväksi tavaksi hillitä kohtuutonta 
saalismäärää haluavien intoa. Lammelle sai myös tuoda vieraansa, jonka kaloista isäntänä toiminut 
jäsen joutui seuralle maksamaan ensimmäisestä 10 mk toisesta 20 jne. Muutenkin säännöt olivat 
tarkat, kuten koko lampitoiminnan ajan olivat olleet. Eikä niitä tietääkseni suuremmin rikottu. 
 
 
Kuusikkolampi 2006 alkaen 

 
Kesästä 2006 alkaen yhdistys sai jälleen käyttöönsä vanhan tutun ja rauhallisen Kuusikkolammen. 
Siellä toiminta jatkui entiseen malliin. Tosin maanomistaja Mankonen varasi oikeuden tuoda 
lammelle ryhmiä, jotka häneltä tällaista palvelua halusi. 
 



Lammen hallinnassa tapahtui se muutos, että vuoden alussa yhdistys organisoitui uudelleen 
perustaen päätoimialueille niitä koordinoivat jaostot. Lampijaoston vetäjäksi valittiin Mikko 
Jokilahti. 
 
Lammen toimintaa ruvettiin rahoittamaan myös siten, että tähän toimintaan halukkaiden jäsenten 
tuli maksaa lampimaksu, joka oli 40 €/vuosi sisältäen oikeuden kalastuskauden aikana kuuden 
kirjolohen kalastukseen. Istukkaiden hinnan nousun vaikutuksesta vuonna2008 lampijäsenyys 
maksoi edelleen 40 e, mutta saalisrajoitus oli nyt neljä kirjolohta. 
 
Kuusikkolammella on järjestetty monia SM-karsintakilpailuja ja myös 2011 Nuorison SM-kilpailun 
järviosuus. 
 
 
Kalmukoski 2009 
 
Vuoden 2009 alusta alkaen yhdistyksemme on tehnyt yhteistyötä Saarijärven reitin Kalmukosken 
kalastuksen järjestelyissä. Seuramme jäsenet ovat saaneet luvan 30 % alennuksella ja seuramme 
jäsenet ovat suorittaneet alueella kalastuksenvalvontaa. 
 
 

Yhdistyksen kalaretket 
 
Mukava yhteishenkeä luova toimintamuoto on yhteiset kalaretket, joita aivan yhdistyksen alusta 
asti hallitus on järjestänyt jäsenistölle. Yhdistyksen alkuaikoina ei läheskään kaikilla ollut edes 
omaa autoa ja vähän kauemmaksi suuntautuneet kalaretket tehtiin porukalla jo 
kustannussyistäkin. Retket suuntautuivat yleensä oman maakunnan eri koskille, mutta retkiä 
pyrittiin järjestämään myös vähän kauempana oleville kohteille. 
 
Koirajärvet 
 
Yleisin retkikohde oli Koirajärvet ne sijaitsevat Koirasalmella; Kinnulan, Kivijärven ja Perhon 
rajamailla, Salamajärven luonnonpuiston rajalla. Kohde oli Metsähallituksen istuta ja ongi järvi, tai 
oikeastaan järvet, koska lupa-alueeseen kuului Ison ja pienen Koirajärven lisäksi pari muutakin 
pikkujärveä. 
 
Suomenselällä, jossa koirajärvet sijaitsee, luonto on kuin lapissa. On männikkökankaita 
käkkärämäntyineen ja räme suota suopursuineen. Ainakin minua tuollainen luonto puhuttelee. 
 
Paras ajankohta todettiin olevan viikkoa ennen juhannusta. Silloin järvellä kuoriutui joskus hyvin 
runsaasti Suursurviaista Ephemera Vulgataa ja kalat tietenkin söivät sitä innolla ja siinä samassa 
meidän siitä sitomiamme jäljitelmiä.  
 
Koirajärvessä oli peruskalastona hyvin runsas hieman kääpiöitynyt siikakanta ja lisäksi siihen 
istutettiin melko runsaasti, ensin taimenta ja vähän kirjolohta, mutta sitten välillä istutukset olivat 
pelkästään kirjolohta. Myöhemmin istutettiin taas vain pelkästään taimenta. (Taisi muuten se 
siikakantakin olla istutettua kalaa, tuntui että asiantuntemusta ”metsävaltiolta” puuttui). 



   

 
 
Ehkä moni muukin, mutta ainakin minä ihastuin tuolla, seisovan veden perhokalastukseen. Koskilla 
on joskus hyvinkin rauhatonta ja rauhattomuus vaan lisääntyy, kun koko ajan joutuu heittämään ja 
korjaamaan ja kahlaamaan. Veneessä järvellä sen sijaan voi lilluttaa sitä pintaperhoaan luontoa 
tarkkaillen; Milloin kalasääski mossauttaa jossain päin järveä veteen, omaa kalastustaan 
suorittaessaan, tai milloin peura käyskentelee rannalla ja etenkin, kun kalan tuikit lähestyvät ja saa 
heittää oman tarjokkaansa siihen linjalle ja sitten mukavaa jännitystä tuntien odottaa ottaako, vai 
jättääkö. Usein jätti, mutta aina silloin tällöin myös otti ja tunne oli hieno.  
 
Koirajärven retket, kuten useimmat muutkin kalaretkemme, olivat perheretkiä. Jotkut kauemmaksi 
suuntutuneet retket tosin saatettiin tehdä miesporukalla, mutta Koirajärvelläkin jäsentemme 
asuntovaunuja saattoi olla joskus jopa puoli tusinaa. Näin lähes kaikkien aktiivien jäsenten perheet 
myös ystävystyivät.  
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Olen saanut lohia yli 500 kappaletta, pari yli 15 kiloistakin rannalta perholla kalastaen. Taimenia 
olen saanut lukemattomia kappaleita, suurin yli 4 kiloa. Mutta jos minulta kysytään hienointa 
kalastustunnelmaa, niin se on jossain järvellä, veden tyyntyessä ja tuikkien ilmaantuessa. Siiat 
kulkevat reitillään aina parin metrin välein pinnasta jotain tuikaten ja kirjolohet ja taimenet ottavat 
sieltä täältä, milloin roiskahtaen, joskus ilmaan hypäten, tai vain äänettömästi pää-pyrstötuikilla 
pyörähtäen. Joskus imaisten, aivan olemattoman tuikin tehden, vaikka kala saattaa olla kiloissa 
punnittava. 
 
Tiedän että jotkut perhokalastajat pitävät järveä vain huonona korvikkeena virtaavalle vedelle, 
mutta minusta järvillä ja lammilla on koko perhokalastuksen tulevaisuus Suomessa - ja 
sopeutumattomat saavat väistyä. 
 
Erittäin hienoja retkiä teimme Heinäveden Kermankoskelle. Eräästä mukavasta retkestä Kermalle 
Veikko kirjoitti yhdistyksen 35-vuotisjuhlanumerossa. 
 

 

 
 
 
Monta mukavaa retkeä on tehty myös Huopanalle, Keskiselle, Äyskoskelle.    
 
Äyskoskella olimme kosken omistajan Kalatalousneuvos Viljo Orpanan ja etenkin kosken 
isännöitsijän Markku Jaakkolan erityisen huomion kohteena. Meihin luotettiin ja hoidimme 
vierailumme moitteettomasti. Olimme jopa kosken avajaisissa mannekiineina ja ensimmäisiä 
ulkopuolisia koekalastajia. Kutsuipa Orpana meidät kerran pitämään pikkujoulut Huuhtajan kosken 
rannalle Taimenkieppiksi nimitettyyn vanhaan Nilakkalohi oy:n pääkonttoriin. Eikä Tarjoiluissa 
kitsasteltu, kun Orpana itsekin liittyi porukkaan illan aikana. 
 
Mahtuu joukkoon myös Verdalselvalle Keski-Norjaan tehty lohenkalastusretki, josta itse kirjoitin 
35-vuotis juhlanumeroon ja toinen laihoin tuloksin Staburselvalle 1984 suuntautunut retki, joka 
huonojen tulosten myötä päättyi siihen, että osa porukasta lähti Kautokeinoelvalle ja itse lähdin 
Eskon kanssa Näätämölle. Me saimmekin Näätämöltä mukavasti meritaimenia, Kautokeinoelvalle 
lähtijöiden saaliita en muista. Myöhemmin yhdistyksen jäsenet ovat tehneet retken myös Ruotsiin. 
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Vierailijat 
 
Yhdistyksen eri tilaisuuksissa on vierailevina alustajina tai luennoitsijoina vuosien varrella ollut 
monta maamme perhokalastuksen eturivin vaikuttajaa ja asiantuntijaa. Tarkemmin heitä 
arvojärjestykseen lajittelematta voidaan mainita kouluneuvos Toivo Mäkinen, joka muun muassa 
julkaisi Suomessa ensimmäiset puhtaasti perhokalastusta käsittelevät kirjat. Hän oli 
yhdistyksemme vieraana kahdesti, vuosina 1976 ja 1980. 
 
Mäkinen oli puhetyöntekijä, jolta tuota puhetta sujuvasti tuli. 1980 tilaisuudesta, muistan miten 
ohjelmaan Nisulan Op:n saunalla oli varattu kahvin ja virvokkeiden nauttimisaika, mutta Topi jatkoi 
vaan tauotta. Parin tunnin esitelmän jälkeen rohkenin puheenjohtajana esittää, että olisiko nyt 
sopiva tauon aika, kun esitelmöitsijän kielikin varmaan on jo aivan kuiva. Tähän Topi vastasi - 
kielensä ulos työntäen, että: ”Ei se nyt ihan kuiva ole, katso vaikka itse” ja jatkoi vielä reilun 
puolituntisen. Sillä kertaa hänen esitelmänsä aihe oli hänen Lappi-sarjansa, jonka sidokset hän 
lahjoitti seurallemme muistoksi käynnistään.  
 
 

 
 
 
Näitä harrastuksemme grand of men tyyppejä maassamme oli myös seurassamme 1970 luvulla 
vieraillut Erkki Honkavuori, jonka luomiskykyä voimme ihailla etenkin hänen 
lohiperhosidoksissaan, kuten esimerkiksi Kiinan Silkki, Kirkkaan Kiitos tai Nuhanenä. Myöhemmin 
saimme kerhomme perustajajäsenen, Erkin oppipojan, seuramme pitkäaikaisen toimihenkilön ja 
lohi-teemailtojen vetäjän Pauli Lämsän kautta Erkin jäämistöstä hänen muistiinpano- ja 
luonnosvihkonsa, jonka yhdistyksemme painatti 1990 pienenä kulttuuritekona jälkipolvia ajatellen.  
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Nalle Puh perhon luoja arkkitehti Simo Lumme on esiintynyt myös yhdistyksemme kahdessakin eri 
tilaisuudessa. Viimeisen kerran hän esitelmöi ”Pintaperhokalastus”-symposiumissamme 1983 
 
Perhokalastukseen varsin filosofisesti suhtautunut ja pari kirjaakin aiheesta julkaissut Juhani Rossi 
Taivaanpankontieltä Kuopiosta vieraili yhdistyksemme tilaisuudessa v. 1978. Hän sidotutti muun 
muassa varsin ottavan näköisiä pieniä perhoja meidän läsnä olevien villapaidoista ja sukista 
nyhtämästään materiaalista. 
 

 

 
 
Perhonheittoa kilpailumuotona seurallemme oli useamman kerran esittelemässä ja opastamassa 
kaksinkertainen maailmanmestari, maamme skish-toiminnan alkuunpanija ja kantava voima Carl-
Olof Granfelt. 
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 Kuvia Honkavuoren Erkin luonnosvihosta 

 



 
Hieman myöhemmän ajan vaikuttajista ovat vieraanamme olleet muiden muassa Lauri Syrjänen ja 
yhdistyksemme kunniajäseneksikin kutsuttu Erkki Norell. 
 
Vierailijoita muilta paikkakunnilta on näiden neljän vuosikymmenen aikana yhdistyksellä ollut 
kaikkiaan yli 70 henkilöä 
   
Ulkopaikkakuntalaisen vierailijan kutsuminen on aina ollut kustannuskysymys yhdistykselle, jonka 
toimintaa on rahoitettu pääasiassa jäsenmaksuilla. Vaikka suurin osa vieraistamme onkin 
esiintynyt ilman palkkiota, tai vain matkan polttoainekulujen hinnalla, on yhdistyksellä yleensä 
ollut varaa vain yhteen tai kahteen vierailijaan vuosittain. 
 
Hyvin antoisia ja mielenkiintoisia ovat olleet muiden yhdistysten jäsenten joukolla tekemät 
vierailut ja vastavierailut. Näitä harrastettiin etenkin 1980 luvulla ja vieraina olivat vuorotellen 
Pirkanmaan, Varkauden ja Pieksämäen perhokalastajat. Hyvin mieleen painuneen vastavierailun 
teimme ainakin Varkauden urheilukalastajien keskellä kaupunkia sijaitsevalle kalastusalueelle. 
 

 
 
 
Vakiovieraamme ja -avustajamme Anssi Eloranta 
 
Vakiovieras ja -avustajia yhdistyksellämme on ollut Anssi Eloranta. Anssi onkin henkilö, joka 
varmasti on vaikuttanut positiivisesti eniten keskisuomalaisen taimenen elinolosuhteisiin 
viimeisten vuosikymmenten aikana. Anssi on Keski-Suomen ELY-keskuksen kalabiologi, jonka 
pääasiallisena tehtävänä on jo 1980-luvulta alkaen ollut Keski-Suomen Virtaavien vesien 
kalataloudellisen kunnostuksen suunnittelu ja toteutuksen valvonta. Tämä toiminta on parantanut 
huomattavasti uhanalaisten virtaavissa vesissä lisääntyvien kalojen selviytymismahdollisuuksia 
Keski-Suomessa. Virtavesien kalataloudellisten kunnostusten suorittamisesta Anssi on julkaissut 
myös hyvin ansiokkaan kirjan: Virtavesien kunnostus. Monta opastavaa ja ohjaava 
asiantuntijaesitelmää hän on yhdistyksellemme ja myös järjestämissämme valtakunnallisissa 
tilaisuuksissa pitänyt.  
 

 Veka ja varkautelaiset 

Isäntiämme Varkauden 

keskustassa sijaitsevalla 

WKU;n mökillä. 

Vasemmalla tunnettu 

”Kala Koistinen” 



 
 
 
Anssi on itse virtaavien vesien kalastaja ja myös perhokalastaja niin, että hän kaikissa esityksissään 
on pystynyt paneutumaan oleelliseen ja osannut vastata asiallisesti meidän, ei aina niin asiallisiin, 
kysymyksiimme. Palkkiota Anssi ei koskaan ole pyytänyt, mutta kun tiedämme hänet innokkaaksi 
kalastajaksi etenkin pohjoisen rautujärvillä ja Tenolla, olemme joskus yrittäneet korvata hänen 
palveluksiaan sitomillamme perhoilla. 
 

Kokoontumistilat 
 
Vuosien varrella yhdistyksellämme on ollut monia kokoontumispaikkoja. Alkuaikoina ne aina olivat 
puheenjohtajan tai jonkun muun hallituksen jäsenen työsuhteen perusteella käyttöön saatuja 
tiloja. 
 
Seitsemänkymmentäluvulla tällainen paikka oli useimmiten insinööritoimista Helander & 
Nirkkosen Työpaikkaruokala, tai insinööritoimisto E Rönkön toimisto. Myös Valmet Oy:n Tourulan 
Tehtaan ruokalassa pidimme kokouksiamme 70-luvun lopulla. 
 
1980 saimme käyttöömme Jyväskylän kaupungilta Kangaslammelta Kulottajantie 4 kerhotilat ja 
siellä kokoonnuttiin seuraavana talvena joka sunnuntain iltapäivällä. Toimintamme Kulottajantiellä 
jatkui viisi vuotta. 
 
1986 kaupunki osoitti käyttöömme Lohikoskelta Nuottakatu 3 kerhotilat ja siellä toiminta jatkui 
aina vuoteen 1995, josta asti kokoontumistilat ovat olleet Sepänaukion vapaa-aikakeskuksessa 
Protoonissa. 
 
Tiedottaminen 
 
Jäsenistölle tapahtuva yhdistyksen toiminnasta tiedottaminen on perinteisesti hoidettu jokaiselle 
jäsenelle postitetulla tiedotteella. Yhdistyksen ja vähän sihteerinkin aktiivisuuden vaihteluista 
johtuen näitä tiedotteita lähetettiin vuosittain kahdesta yhdeksään kappaletta. Keskimäärin 
lähetettiin noin neljä tiedotetta vuodessa. Moni sihteerinä toiminut muistaakin varmasti ne 

 

Kuvassa Anssi 

Killerin messu- 

osastollamme 



epämiellyttävät tunteet, kun seisoi työnantajansa kopiokoneen vieressä tuota tiedotenippua 
monistaen. 
 
Internetin ihmeelliseen maailmaan yhdistys siirtyi tiedotteineen, kun vuonna 1995 perustettiin 
yhdistyksen kotisivut. Vuonna 2000 tehtiin päätös, että tiedotteet lähetetään sähköpostin 
omaaville jäsenille sähköpostilla. Kotisivut uusittiin vuonna 2003 ja siitä asti ne ovat löytyneet 
osoitteesta www.kspk.fi 
 
Yhdistykselle perustettiin myös oma jäsenlehti; Tammukka vuonna 2006 ja myös se löytyy siitä asti 
sähköisessä muodossa yhdistyksen kotisivuilta. Tammukan päätoimittajana Jouko Keto on tehnyt 
ansiokasta työtä. 
 

Yhdistyksen hallinto 
 
Alkuperäisten sääntöjen mukaan hallitukseen kuului puheenjohtajan lisäksi kolme varsinaista 
jäsentä ja heidän varamiehensä, jotka yhdistyksen tavan mukaan kaikki aina kutsuttiin hallituksen 
kokouksiin. Varajäsenyys olisi tullut vaikuttamaan vain äänestystilanteessa, mutta seuran 
historiassa ei taida olla yhtään hallituksen äänestyspäätöstä, eli kaikki kokoukseen saapuneet 
myös pääsivät äänioikeudellaan vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan. 2005 uudistettujen 
sääntöjen mukaan yhdistyksen hallitukseen kuuluu syyskokouksen valitsemana puheenjohtaja ja 
4-6 jäsentä. Hallitus on aina ollut oikeutettu valitsemaan yhdistyksen muut toimihenkilöt ja on 
yleensä valinnut ne keskuudestaan. 
 

 
 
 
 
Puheenjohtajina ovat toiminet: 
 

1.  Paavo Hyttinen                               1972-76 ja 1979 
2.  Seppo Honkonen                            1977 

Vuosikokous ja 

sidontailta 1979 

http://www.kspk.fi/


3. Pauli Lämsä  1978  
4. Osmo Rintala  1980-89 
5.  Juha Pilli-Sihvola  1990- 94 
6.  Jouko Keto  1995-02 ja 2013-2017 
7.  Juha Liikanen  2003 
8.  Helena Voutilainen – Grönqvist 2004-07 
9.  Jukka Kuusela  2008-09 ja -12  
10.  Kalle Hakkari  2010-11 
11.  Jarkko Pirkkalainen 2018- 
   

 
 
Sihteerit : 
 

 
1.  
2. Veikko Hiltunen  1978 
3. Osmo Rintala  1979    
4. Juhani Uusitalo  1980 
5. Seppo Koivula  1981 ja -82 
6. Jari Laakkonen  1983 
7. Kari Flinkman  1984 
8. Juha Pilli-Sihvola  1985, -86 ja -89 
9. Osmo Nurmi  1987 ja -88 
10. Voitto Palovaara  1990, -91 ja -92 
11. Jouko Keto  1993 ja -94 
12. Henri Sirola  1995, -96 ja -97 
13. Jukka Keituri   1998 
14. Janne Poranen  1999 ja 2000 
15. Juha Hytönen  2001 
16. Timo Halme  2002, -03, -04 ja -06 
17.  Jukka Kuusela  2005 ja -07 
18.  Juha Liikanen  2008 
19. Kalle Hakkari  2009     
20.         

 
 Vuonna 2006 Yhdistys muutti organisaatiotaan siten, että eri päätoimialojen asioita 
valmistelemaan perustettiin jaostot. Jaostot toimivat hallituksen alaisuudessa. 
 
Jaostojen vetovastuullisia ovat olleet mm: 
 
Lohijaosta                                Kari Salmi ja Jaakko Saari 
Sidontajaosto                          Masi Hast ja Kristian Mattila 
Kilpailujaosto                           Kristian Mattila 
Lampijaosto                             Mikko Jokilahti ja 2009 alkaen Juho Strandman 
Nettivastaava                          Jyrki Hiltunen  
Nuorisojaosto                          Jukka Kuusela 



Kunnostusjaosto                     Jouni Kivinen (perustettu 2009). 
 
 

Symposiumit 
 
Pieni lisä maamme perhokalastuskulttuurin luomiseen ja vaalimiseen yhdistyksemme taholta on, 
kun aloimme 1980 luvun alussa järjestää valtakunnallisia alan asiantuntijoiden 
tapaamistilaisuuksia eli symposiumeja.   
 

1. Symposium: ”Perhokalastus tänään - huomenna” 28.03.1981 
 
Tämän tekstin kirjoitin yhdistyksen tiedotuslehden Tammukan 35-juhlanumeroon: 
 
Olikohan se Hiltusen Veikko vai Uudentalon Jussi, joka joskus 1978 vuoden lopulla toi tiedon, että 
Helsingin Hyönteistieteellinen yhdistys järjestää 16-17.03.1979 Lammin biologisella asemalla 
symposiumin Virtaavien vesien entomologiasta ja sen sovellutuksista - mennäänkö sinne? 
Aihepiiri tuntui niin mielenkiintoiselta, että sinne sitä kolmisin mentiin. 

 

 
 
 
Muistan vieläkin miten hyönteistieteilijät ottivat meidät mukavasti vastaan. Heistä näytti olevan 
suorastaan mairittelevaa, kun joku tarvitsi ja sovelsi heidän tietojaan myös käytännössä. 
Symposium olikin hyvin mielenkiintoinen. Kotimatkalla pohdimme, voisiko perhokalastajat 
järjestää omassa aihepiirissään vastaavaa tilaisuutta? Eikä siinä muuta kuin tuumasta toimeen. 
Niin alettiin ideoida ja valmistella K-S Perhokalastajien ensimmäistä symposiumia: ”Perhokalastus 
tänään - huomenna”. Valmistelutyöryhmään kuuluivat R. Kousa, V. Hiltunen ja O. Rintala. Itse 
tilaisuudesta ja sitä seuranneesta symposiumien sarjasta, tuli kylläkin koko seuran aktiivisen 
jäsenistön työnäyte. Itse tilaisuus järjestettiin Hotelliravintola Primuksen auditoriossa 28.3.1981. 
Tilaisuuden avaajaksi oli kutsuttu Keski-Suomen läänin silloinen maaherra Kauko Sipponen, mutta 
viime hetkellä hän kieltäytyi ja lähetti sijaisekseen kansliapäällikkönsä  
 
Tilaisuuden esitelmöitsijät ja heidän esitelmiensä aiheet olivat: 
 
FK Jarmo Kovanen: 

Lammilla tutustuimme mm. 

siellä esitelmöitsijänä olleeseen 

upskok. Markku Jaakkolaan, 

joka oli pro-gradunsa tehnyt 

Äyskosken ja Huuhtajankosken 

taimenten ravinnon käytöstä. 

Myöhemmin hän toimi 

Lohimaan ”Isäntänä”.  

 



- Virtaavien vesien VIRVE tutkimuksesta Keski-Suomessa 
FM Markku Jaakkola:  

- Koskien fyysisen tilan merkityksestä kalastolle ja kalastukselle 
FT Lasse Hakkari: 

- Veden laatutekijöistä ja niiden merkityksestä lohikaloille 
FM Unto Eskelinen: 

- Lohikalojen istutustoiminnasta 
Professori Pauli Bagge: 

-  Virtaavien vesien hyönteisistä 
Toimittaja Jyrki Jahnukainen: 

- Lohikalojen aisteista ja ravinnon valinnasta 
Apulaisprofessori Esko A Lind:  

- Lohikalojen syöntiaktiviteettiin vaikuttavista tekijöistä 
 
Lopuksi pidettiin noin kaksi tuntia kestänyt loppupaneeli, jossa osallistujat tenttasivat 
esitelmöitsijöiltä kaikista heitä askarruttaneista asioista. Loppupaneelin johdattelijana toimi Erkki 
Norell. 
 
Esitelmöitsijöistä voi todeta, että he todella tunsivat asiansa ja osasivat sen myös kansantajuisesti 
esittää. Vieläkin muistuu mieleen miten Jyrki Jahnukainen puhui vakuuttavasti kalan aisteista ja 
ravinnonvalinnasta maailmalla tehtyjen tutkimusten valossa, tai miten Esko A Lind vakuuttavasti 
tutkimuksiin viitaten kertoi kuinka auringon pilkkujen määrä korreloi kalakantojen runsauteen. 
Paikalle oli kutsuttuna myös muutama välinekauppias taukojen ohjelmanumeroksi. 
 

Vanha totuus on, että paras kiitos järjestäjille on runsas osanotto. Mukavalta se tuntuikin, kun 
salissa istui 135 asiasta innostunutta kuulijaa, joiden kotipaikat olivat Kotkasta Kuusamoon. 
 
Otavan Ison Tietosanakirjan mukaan symposium on: “Asiantuntijoiden kokoontuminen, joka 
lopuksi yleensä päättyy juominkeihin”. Niinpä mekin päätimme varata tilan jatkojen pitämistä 
varten. Valitettavasti tila oli melko rajallinen, Nisulan Osuuspankin pääkonttorin edustussauna, 
joten emme voineet sinne kutsua kaikkia - vaan lähinnä esitelmöitsijät ja kaukaa tulleet. Näihin 
jatkoihin liittyy myös pieni mukava episodi, kun hankimme sinne Joutsasta tonkan sahtia. Sahdin 
tekijälle kerroimme, että se tulee tilaisuuteen, jossa mukana on muun muassa maaherra - josta 
ilmeisesti johtui, että sahdintekijä kävi varovaiseksi ja sahti oli paremminkin sellaista ”naisten 
sahtia”. Prosentteja siinä ei ollut kuin nimeksi. Saunaillassa pian havaitsimme, ettei se oikein 
sopinut juotavaksi liian makeutensa ja sen aiheuttamien ilmavaivojen vuoksi. Tilaisuudesta sitä jäi 
yli 20 litraa.  
Kun se ei oikein muille kelvannut, minä vein sen kylmäkellariini tuumaten, että jospa se siellä 
paranisi juotavaksi. Sinne se melkein jo unohtui. Parin kolmen viikon päästä, kun kävin näytteen 
ottamassa, sepä oli muuttunut niin, ettei sitä tarvinnut kuin puoli litraa tempaista niin jopa tuntui. 
Muutaman päivän kuluttua pitikin uudelleen alkaa 
kavereilta kyselemään, että jospa nyt jo kelpaisi, kun en minäkään viitsi olla kuukausitolkulla joka 
ilta humalassa ja kelpasihan se. 
 
Seuraavana päivänä sitten järjestimme Jyväskylän uimahallin altaalla kansallisen perhon 
tarkkuusheittokilpailun. Kilpailun johtajina ja tuomareina toimivat Helsingin Skish–kerhon 
edustajat. Mukana olivat mm. Carl-Olof ja Bosse Granfelt sekä Reino Ihatsu, joten 



maailmanmestareitakin joukossa oli. Muistan heidän ihastelleen tilaisuutta, koska eivät omien 
sanojensa mukaan koskaan ennen olleet tätä sinänsä vetistä lajia harjoittaneet vesialtaalla - 
ainoastaan nurmikolla. 
 
Tämä tilaisuus käynnisti Keski-Suomen perhokalastajien symposiumin sarjan, joista saimme 
kiitosta monelta eri taholta. Itselläni on tallessa mm. Rikhard Sotamaan lähettämä kiitoskortti. 
 

2. symposium: ”Kalanpoikasjäljitelmät” 27.04.1982 
 
Toisen symposiumin teemaksi olimme valinneet: ”Kalanpoikasjäljitelmät”. Symposium pidettiin 
kustannussyistä Jyväskylän Yliopiston ravintola Lozzissa. Paikalla oli taas suuri joukko 
perhokalastajia kautta koko Suomen. Erityisen mielenkiintoisia ja keskustelua herättävä oli Mister 
Supertinselin, eli kyseisen perhon luojan, mikkeliläisen Hannu Pakarisen esitys. Tuohon aikaan 
vielä pidettiin lähes pyhäinhäväistyksenä tuollaisen ”joulukuusenkoristeen” käyttöä 
taimenperhona, uisteena sen olisivat muutamat mieluimmin nähneet.  
 
Tilaisuudessa oli myös pienimuotoisesti tuote-esittelyä. Väliajoilla yleisö pääsi tutustumaan 
Normark Suomen ja Perhopörssin osastoilla esillä oleviin välineisiin ja sidontamateriaaleihin. 
 
3. symposium: ”Pintaperhokalastus” 26.03.1983. 
 
Tilaisuuksien sarja, jota aloimme kutsua: ”Perhokalastajien valtakunnalliseksi kevättapaamiseksi” 
sai jatkoa tällä pintaperhokalastusta käsittelevällä tilaisuudella, joka järjestettiin Jyväskylän 
Teknillisen Oppilaitoksen auditoriossa.. 
 
Ohjelmassa oli muun muassa Nalle Puh-perhon luojan Simo Lumpeen esitelmä; 
Pintaperhokalastuksesta Pohjolassa, Anssi Elorannan esitelmä; Keski-Suomen harjuksesta; Kari 
Pylvänäisen esitelmä; Lohen pintaperhokalastuksesta ja Keijo Tuovisen esitelmä: 
Pintaperhokalastuksen ja -sidonnan ongelmat ja niksit.  
 
Tässäkin tilaisuudessa varmasti parasta antia oli, kuten muissakin symposiumeissamme lähes 
parituntinen paneeli muotoinen loppukeskustelu, jossa keskusteltiin puheenjohtajan johdolla ja 
esitelmöitsijät vastasivat paikalla olijoiden kysymyksiin. 
Esillä oli myös hyönteisnäytteitä ja seuramme jäsenten pintaperhorasioita, sekä 
näytteilleasettajien pintaperhokalastusvälineitä. 

 
 



 
 
 
4. symposium: ”Virtaavien vesien kalataloudellinen kunnostus” 23.03.1985  
 
Tämä perhokalastajien kevättapaaminen järjestettiin kuten edellinenkin Teknillisen oppilaitoksen 
tiloissa. Ohjelmassa oli vakioavustajamme Anssi Elorannan esitelmä: ”Mitä kalataloudellisella 
kunnostuksella tarkoitetaan”. Kunnostetun Puuskankosken kokemuksista esitelmöi Ilkka Harma 
Mikkelistä ja Metsähallituksen vaikutusmahdollisuuksista ylitarkastaja Ilppo Kangas. Kainuun 
Kalliojoen kokemuksista kertoi Juhani Vapeko. 
 
Tilaisuuden väliajoilla vieraat saivat tutustua monipuolisiin näyttelyihin, joista mainittakoon 
edellisen vuoden SM perhonsidontakilpailun, eli Maria Renfors sidontakilpailun mitallisijoille 
yltäneet perhot, Valter Aunesluoman jäämistöstä kerätyt perhot, Keski-Suomen Museon Keski-
Suomen virtaavien vesien näyttely, sekä jäsenemme Juhani Uudentalon Bambuvavan rakennusta 
esittelevä osasto. 
 
Taas tälläkin kertaa hyvin mielenkiintoisan ja antoisan loppupaneelin johdattelijana toimi 
yhdistyksemme jäsen, Reijo Kousa. 
 
 
 
5. symposium: ”Tutkiva perhokalastaja” 21.03.1987 
 
Yhden välivuoden jälkeen järjestettiin taas tämä perhokalastajien keväinen tapaamistilaisuus 
samassa paikassa kuin ensimmäinenkin, eli Hotelli ja Ravintolakoulu Primuksen auditoriossa. 
 
Tilaisuuden ohjelma oli: 
 
Tilaisuuden avaus; pj O Rintala 
Yhteistyömahdollisuuksia; Piiribiologi M Sipponen 
Perhokalastus metsähallituksen vesillä; Ylitarkastaja Ilppo Kangas 
Kalan iän määritys – ”tammukan” tunnistus; Kalabiologi A Eloranta 
Virtaavien vesien vesiperhoset; Tutkija J Tuiskunen 
Perhojen havaittavuudesta; Perhokalastaja L Rajaniemi 
Omia havaintoja; Perhokalastaja J Kämäräinen 
Olosuhteet joissa lohi Tenolla ottaa; Perhokalastaja J Ojanperä 

Symposiumien pääsymaksu kerättiin 

käsiohjelmia myyden ja se oli aina 

hyvin kohtuullinen  myös 

esitelmöitsijöiden talkoohengestä 

johtuen. 



Loppukeskustelun juontajana toimi taas Reijo Kousa. 
 
Tilaisuuden parasta antia oli Anssin asiapitoinen esitys, sekä filosofisesti perhokalastusta 
lähestyneiden Lauri Rajaniemen ja Jouni Kämäräisen esitykset. 
 
6. Symposium: ”Harjus” 18.03.1989 
 
Pitopaikkana oli taas Priimuksen auditorio. Esitelmöitsijöinä olivat muiden muassa Keski-Suomen 
harjusta tutkinut Anssi Eloranta ja dosentti/perhokalastaja K Kuusela Oulun yliopistosta. 
Loppupaneelin juontajana toimi Mauno Niskanen. 
 
Tämän symposiumin yhteyteen oli järjestetty SUKL:n jäsenseurojen puheenjohtajien kokous. jossa 
keskusteltiin liiton uudelleen organisoitumisesta. Ongelmana kun oli, että Liitto toimi vain 
henkilöjäsentensä edun valvojina ja seurat kokivat, että he saivat olla vain maksumiehinä. 
Ehdotukseksi tuli, että liitto olisi seurojen yhdistys ja etujärjestö ja silloiset liiton henkilöjäsenet 
muodostaisivat yhden liiton jäsenyhdistyksen: SUKL:N Henkilöjäsenet ry:n.  
 
Tämä esitys ei koskaan mennyt läpi johtuen silloisen liiton puheenjohtajan Seppo Pulkkisen 
vastustuksesta. Hän mainitsikin olevansa mieluimmin pyrökraatti, kuin demokraatti. 
 
 
7. symposium: ”Mihin menet perhokalastus” 23.03.1991 
 
Symposium järjestettiin taas Priimuksen auditoriossa ja paikalla oli runsaslukuinen 
osanottajajoukko. Teeman mukaisesti pohdittiin perhokalastuksen tulevaisuudennäkymiä. Olihan 
harrastajajoukko lähes räjähdysmäisesti lisääntynyt viimeisen vuosikymmenen aikana samalla, kun 
pääkalastuskohteen taimenen ongelmat olivat vain lisääntyneet. Tosin kalapaikkoja oli 
kunnostustoiminnan kautta saatu myös lisää, mutta ei mitenkään kalastajamäärien kasvua 
vastaavasti. 

 

 
 
Luennoitsijoista mainittakoon Moc Morgan Englannista, Welssistä.  
 

Puheenjohtajamme 

Juha Pilli-Sihvola 

avaamassa 1991 

symposiumia 



Moc toimi Edellisvuoden Perhokalastuksen MM-kisojen johtajana, joihin minullakin oli tilaisuus 
osallistua ja tuntui olevan sellainen auktoriteetti alallaan, että ehdotin häntä tilaisuuttamme 
piristämään. Perhokalastuslehden päätoimittaja Juha Pusa oli Mocin henkilökohtainen ystävä ja 
hän Perhokalastuslehden kustantamana Mocin sai tilaisuuteemme tulemaan. 
 
Itse en kielitaidottomana hänen esitelmästään mitään erikoista irti saanut. Tosin kuvista totesin, 
että kunnostustoimet joita hän esitteli, eivät pärjää Elorannan Anssin suunnittelemille, kovin olivat 
kaavamaisia kiviraitteja koskiin latoneet. Hienolta kuitenkin tuntui kun Moc esityksensä lopuksi 
lausui hyvin eläytyvästi runon perhokalastukselle ja taimenille. Hienot aploodit hän meidän 
salintäyteiseltä yleisöltämme sai ja paljon myös kysymyksiä hänelle esitettiin. 

 

 
 
 

 
 

Moc Morgan sitoi 

esityksessään myös 

perhon ilman 

sidontapenkkiä. Ismo 

Penttinen videoi 

tapahtuman.  

Moc Morganin 

esitelmän 

kuuntelijoita 



 
 
 
8. symposium: ”perhokalastuksen kuohut ja suvannot” 27.03.1993 
 
Priimuksessa järjestetyssä tilaisuudessa pääteemaksi muodostui Cats and Release, tämä ison 
veden takaa Suomeenkin rantautunut, paljon puolesta ja vastaan puhetta aiheuttanut, pyyntitapa. 
Toisten mielestä se oli täysin tuomittavaa kalojen kiusaamista ja toisten mielestä kalalle ja 
seuraaville kalastajillekin mahdollisuudet antavaa toimintaa.  
 
Täydelliseen yhteisymmärrykseen asiasta ei tässäkään symposiumissa päästy, mutta kuultiin muun 
muassa C&R kalastuksessa kalojen selviämismahdollisuuksista tehdyistä tutkimuksista. 
 
Myös yhdeksäs symposium 18.03.1995 pidettiin hotelli ja ravintolakoulu Primuksessa ja joku 
varmaan muistaa sen aiheenkin, itse olin jo silloin muuttanut pois Jyväskylästä, vaikka 
tilaisuudessa toki olin. 
 
 
10. symposium: ”Uuden vuosisadan haasteet perhokalastukselle” 10.11.2001 
 
2001 Yhdistys sai järjestettäväkseen perhonsidonnan SM-kilpailut ja niiden yhteyteen päätettiin 
järjestää kymmenes symposium. Tämä tilaisuus oli kaksipäiväinen ja pitopaikkana oli taas Hotelli ja 
ravintolakoulu Priimuksen auditorio.  Samanaikaisesti perhonsitojat kilpailivat saman ravintolan 
muissa tiloissa. 
 
Tilaisuus oli siten rytmitetty, että ensimmäisenä päivänä, kun sidottiin taimenperhoja, 
Symposiumissa puhuttiin lohesta ja sen tulevaisuudennäkymistä. Toisena päivänä taas sidottiin 
lohiperhoja ja symposiumissa käsiteltiin lähinnä taimenen tulevaisuutta. Sidontakilpailuun 
osallistuvilta symposium oli ilmainen. 
 
Lohiasiantuntijoina paikalla oli jäämeren lohen osalta RKTL:n Tenon tutkimusaseman johtaja Eero 
Niemelä ja Itämeren lohen asioista puhui Erkki Ikonen hänkin RKTL:sta. Kalastajien edustajana 
alustajina oli Pekka Kejonen ja Juha Vainio, sekä toisena päivänä Mika Pitkänen, Teemu Mäkelä, 
Jarmo Pautamo ja Jani Jokivirta Käsittelivät alustuksissaan taimeneen liittyviä asioita. 
 
 

Moc Morganin tilaisuuden ja saunan jälkeen Uudentalon Jussin luona. Mukana myös Ari 

Kuusava ja Markku Lepistö ja P-H Kurkiala Vapakalastus Oy:stä ja Vaasasta.   



 
11. symposium 14-15.11.2009 
 
Keski-Suomen Perhokalastajat ry oli taas kahdeksan vuoden tauon jälkeen saanut 
järjestettäväkseen Perhonsidonnan SM-kilpailut ja niiden yhteyteen järjestettiin edellisellä kerralla 
hyväksi todetulla systeemillä symposium. 
 
Myös asioiden käsittelyjärjestys jakautui, kuten edellisessäkin symposiumissa, eli lauantaina 
sidottiin taimenperhoja ja käsiteltiin symposiumissa loheen liittyviä kysymyksiä ja sunnuntaina 
sidottiin lohiperhoja ja symposiumissa puhuttiin taimenesta ja sen ongelmista. 
 
Varsinkin Tenon lohen tilanteesta ja sen ongelmista saatiin hyvä keskustelu aikaiseksi, kun 
käsittelyn pohjana oli vakio avustajamme, innokkaan lohenkalastajan ja Tenon villin lohen puolesta 
puhujan  Anssi Elorannan, koko valtakunnan kalastajien ja päättäjien pohdittavaksi esittämät 10 
teesiä. Anssi itse oli myös keskustelun juontajana. 
 
Paikalle olivat kutsusta saapuneet kaikki Tenon kalastuksen ohjaukseen osallistuvien 
viranomaisten sekä kalastusoikeuksien omistajien edustajat. 
 
Hyvin yksimielisiä oltiin siitä, että jotain pitäisi tehdä, mutta valtakuntien rajajoen asioiden 
hoidossa on monta osapuolta ja niin tämän tilaisuuden parhaaksi tulokseksi voidaankin katsoa 
yhteisymmärrys siitä, että hyvään lopputulokseen voidaan päästä, vain näin kaikkien näkökohdat 
huomioiden ja lohen tulevaisuus turvaamalla.   
 
 
Skish-toiminta 
 
Koska perhokalastuksen a ja o on perhon saaminen halutulla tavalla haluttuun paikkaan, on 
perhokalastajan hallittava vapansa ja siimansa. Tämän taidon voi oppia vain harjoittelemalla, 
mieluimmin hyvän opettajan ohjaamana.  Niinpä -78 talvella yhdistyksemme päätti aloittaa 
perhon tarkkuusheittoharjoittelut Jyväskylän Yliopiston urheiluhallissa. 
 
Ensimmäiset kilpailut olivat Jyväskylän uimanallin altaalla 01.04.1978. Kilpailussa oli kaksi sarjaa 
”mestarit”, eli pääkaupunkiseudulta kutsutut Helsingin Skish-kerhon jäsenet ja oman seuramme 
jäsenet. Mestarien sarjassa oli jopa suomalaisia maailman mestareita kaksittain ja muitakin 
kokeneita kilpailijoita. Skish-kerhon puheenjohtajalla Carl-Olof Granfeltillä oli maailmanmestaruus 
juuri kilpailulajiksi valitussa yhdenkäden perhovavalla tapahtuvassa tarkkuusheitossa, laji: ICF1. 
Muita mestariluokkaan osallistuneita olivat: R Ihatsu, B Granfelt ja K Tuovinen. Yleisen luokan 
voitti ylivoimaisesti Veikko Hiltunen. 
 
Huomattavaa on että yleinen luokka kilpaili omilla kalastusvälineillään, kun taas Mestareilla oli 
käytössään kilpaheittoon kehitetyt vavat ja siimat. Tosin ei niillä erikoisvälineillä tottumaton 
saanut yhtään parempia tuloksia, kuin omilla kalastusvälineilläkään. 
 
 
 



Uimahallin altailla suoritettu kilpailu oli jopa suomalaisista maailmanmestareista hyvin 
kiinnostavaa, koska he eivät olleet tottuneet kilpailussa heittämään vedessä kelluviin renkaisiin, 
vaan nurmikolla oleviin vesilautasiin. Nurmikolla tapahtuvassa kilpailussa kun koko 
rullausheittokierros veden jarruttavan ominaisuuden puuttuessa jää pois. Vaikka 
harjoittelupaikkana heilläkin aikaisemmin oli ollut Helsingin Tervasaaren lammikko ja sen 
heittolaiturit. 
 
Tästä heittokilpailusta muodostui sellainen perinne, että Alkuun vuosittain järjestetyn 
Symposiumin iltaohjelmaksi ruvettiin järjestämään tämä heittokilpailu Jyväskylän Uimahallin 
altaalla. Perinne jatkui yli kymmenen vuotta samoin kuin jokasyksyinen viikoittainen harjoittelu 
Yliopiston urheiluhallissa. Yhdistyksellemme hankittiin myös Skish-kerhon kautta erikoisvälineet 
tähän ICF1 luokkaan, mutta ei niitä kukaan kilpailussa halunnut käyttää, vaan kaikki luottivat omiin 
tuttuihin kalastusvälineisiinsä. 
 
Kävi seuramme edustajia kerran myös Helsingin Malmilla järjestetyissä SM-kisoissa, mutta 
sanottavaa menestystä emme siellä saavuttaneet. 
 
 
Vapaa-aika messut Jyväskylässä 
 
Jyväskylässä järjestettäviin vapaa-aika messuihin Yhdistyksemme on osallistunut järjestämällä 
sinne perhonsidontanäytöksiä ja ainakin alkuaikoina edustimme osastollamme myös Suomen 
Urheilukalastajien Liittoa. 
 

 
 
 
Yhdistyksen jäsenten edustustehtävät 
 
Vuosien varrella yhdistyksemme ja sen jäsenet on huomioitu niin valtakunnallisesti, kuin 
maakunnankin urheilukalastuksen asiantuntijoina.  
 
Vuonna 1990 pääsimme Helsingissä opettamaan Suomen Urheilijakalastajien Liiton hallinnolle 
yhdistysdemokratiaa, kun allekirjoittanut valittiin SUKL:n hallitukseen ensimmäisenä vaaleilla 
valittuna jäsenenä. Siihen asti hallitus oli täydentänyt itseään kutsutuilla jäsenillä. Nyt oletettiin, 
että maakunnan ääni saadaan myös kuuluviin, mutta taisi siinä ääni hävitä tuon perin 

Sihteerimme Osmo 

Nurmi sitoo perhoja 

Messuosastollamme 



Helsinkikeskeisen joukon alle. Monessakin uudistusesityksessä sai kuulla vain mitä jäsenistön 
palveleminen maksoi, miten jäsenyhdistysten jäsenmaksua pitäisi korottaa ja että: ”Eihän meillä 
vielä ole edes omaa toimitaloakaan”. 
 
Eniten vaikuttamaan pääsin, kun muita liittoja verivihollisenamme pitävä, silloinen liiton 
puheenjohtaja Seppo Pulkkinen viimein vuonna 1993 suostui Kalamiesten Keskusliiton, Suomen 
Metsästäjien ja Kalastajien liiton, sekä Suomen Urheilukalastajien Keskusliiton yhteisen 
perhokalastuskilpailuja organisoivan Perhokalastustoimikunnan perustamiseen. Toimikuntaan 
kuului kaksi jäsentä kustakin liitosta ja puheenjohtajuus oli vuorovuosina kullakin liitolla. Myös 
allekirjoittaja oli toimikunnan puheenjohtaja kahteen otteeseen. Tämän toimikunnan 
pääasiallisena tehtävänä oli Suomen edustusjoukkueen valitseminen MM-kisoihin ja se loi 
karsintakilpailu järjestelmän sääntöineen tähän maahan. Yksi hyvin keskeinen ja ikäväkin tehtävä 
oli löytää rahoitus MM-kilpailujen edustusjoukkueelle. 
 
 Aikaisempia SUKL:n lähettämiä kilpailujoukkueita oli aina peloteltu tiedolla, että SKK lähettää 
kisoihin oman joukkueensa, joka suuremman liiton valitsemana valtaa suomen edustuspaikan. 
Mutta tämän jälkeenkin SUKL:n perhokalastusseuroja edustavat jäsenet pääsääntöisesti 
miehittivät maamme edustusjoukkueen.  
 
Perhokalastuksen MM-kilpailut on foorumi, jossa monikin yhdistyksemme jäsen on maatamme 
edustanut. Lisäksi pitkäaikainen puheenjohtajamme Jouko Keto on toiminut kymmenen kertaa 
MM-kisassa Suomen edustusjoukkueen kapteenina. Myös toistaiseksi parhaiten MM-kisoissa 
sijoittuneessa Suomen edustusjoukkueessa, omissa kisoissamme Kuusamossa vuonna 1989, 
pronssille päässeessä nelikossa, oli seurallamme vahva edustus.  Nelimiehiseen joukkueeseen 
kuului yhdistyksestämme Veikko Hiltunen ja Juha Pilli-Sihvola. 
 
Kedon Joukon muita edustustehtäviä ovat olleet myös Perhokalastus- ja Urheilukalastuslehden 
toimituskuntaan kuuluminen, Suomen Vapa-ajankalastajien viestintätoimikuntaan kuuluminen ja 
myös sen puheenjohtajana toimiminen. Lisäksi Joukon luottamustehtävistä voi mainita Suomen 
toisien MM-kilpailujen pääsihteerin toimi. 
 
Kun Keski-Suomen ympäristökeskus v.1982 perusti VIRVE-työryhmän tutkimaan ja inventoimaan 
alueemme virtaavat vedet, kutsuttiin työryhmään myös allekirjoittanut, ilmeisesti siksi, että silloin 
toimin yhdistyksemme puheenjohtajana. Työryhmän kokouksiin osallistumisen lisäksi meidän 
tehtävänämme olivat maastotutkimukset. Koskien rannoilta piti havainnoida ja kirjata rantojen 
rakennukset ja muut rakenteet, sekä maastopohja. Lisäksi piti tutkia ja arvioida vesistön syvyys ja 
kasvillisuus. 
 
Yhtenä mielenkiintoisena tehtävänä VIRVE:ssä oli koekalastus ja syönnösnäytteiden kerääminen, 
eli kalojen mahalaukkujen säilöminen spriihin, tulevia tutkimuksia varten. Tähän työhön saimme 
kutsua myös ”assistentteja” eli esimerkiksi Rautalammin Kellankoskella vietimme Veka, Jussi ja 
minä ikimuistoisen yön näytteitä keräten. 
 
Varsin miellyttävä edustustehtävä oli toimia Äyskosken Lohimaan ja Kuusaankosken 
urheilukalastuksen avajaisissa ”mannekiinikalastajina”. 
 



Edustustehtäväksi voi katsoa myös osastomme Jyväskylän maatalousnäyttelyssä Erä Killerissä v. 
1987.  Sinne meidät kutsuttiin esittelemään harrastustamme. Tuon tapahtuman aikana saimme 
esitellä harrastustamme varmasti useammalle kiinnostuneelle, kuin missään muussa tilanteessa 
siihen asti. 
 
Huopana 
 
Tuo maamme ehkä kuuluisin ”lohikoski”, joksi sen teki Juhani Aho kirjoituksillaan, oli 1960 luvulla 
vielä pois yleisestä lupakalastuksesta, mutta 70-luvulla kosken omistava Huopanan voima oy alkoi 
myydä sinne päivälupia kaikille halukkaille. Lohikoskeksi Huopanaa nimitettiin, koska Aho 
aikalaisineen kutsui kaikkia yli kahden kilon painoisia taimenia lohiksi. Pienemmät olivat mullosia 
tai forelleja, kuten jotkut niitä myös kutsuivat. 
 
Huopana oli vakavasti uhattuna 1970 luvulla ja vielä 1980 luvun alussa. Huopanan voima anoi 
ensin vesioikeudelta lupaa uusia voimalaitos ja valjastaa koko koski sähkön tuotantoon ja kun sitä 
lupaa ei sille myönnetty, anoi se melkein välittömästi lupaa rakentaa voimalaitos uomaan, joka 
olisi kaivettu Vuosjärvestä alapuoliseen Muuruejärveen 700 metriä luonnonuomaa idemmäksi. 
Huopanaan olisi jätetty virtaamaa vain 0,3 kuutiometriä sekunnissa ja siihen olisi rakennettu 
pohjapatoja veden säilymiseksi koko kosken matkalla. ”Lisäksi olisi joskus voitu näytösluontoisesti 
laskea koskeen vettä vanhaan malliin ihmisten ihailtavaksi”. Eli käytännöllisesti katsoen koko koski 
poikastuotantoalueineen olisi hävinnyt. 
 
Onneksi vastustusta tuli kaikilta tahoilta. Myös Keski-Suomen Perhokalastajat ry jätti Viitasaaren 
kunnantalolla pidetyssä katselmuskokouksessa 1980 kannanoton kosken säilyttämisen puolesta.  
Taisi lopulta olla Koskiensuojelulaki 1987, joka Huopanan lopullisesti pelasti ja voimalayhtiö sai 
luvan vain turbiinien ja johdekanavan uusimiseen. Tosin sekin rakennustyö taas huomattavasti 
muutti kosken luonnetta. 
 
1980 luvun lopulla kuulimme huhuja, että Huopanan kosken kalastusoikeudet olisivat 
vuokrattavissa. Pitkään ja monelta kantilta mahdollisuuksiamme, tuon maakunnan ykköspaikan 
vuokraamiseksi, pohdimme. Selvää oli, että pieni aatteellinen yhdistys ei sitä pystyisi omaan 
käyttöönsä vuokraamaan, siihen ei suhteellisen vähälukuisen porukan varat riittäisi. Mahdollisen 
lupakosken toiminnan pyörittämisen katsoimme myös yhdistyksellemme mahdottomaksi, koska se 
vaatisi alkupääomaa ja lupien myynnin ja kalastuksen valvomisen järjestämistä paikan päällä. 
Tulimmekin siihen tulokseen, että esitämme kosken vuokraamista keskusjärjestöllemme SUKL:lle.  
 
Olin tuohon aikaan SUKL:n hallituksen jäsen ja esitin hallituksen kokouksessa kosken 
vuokraamista. Esitys sai myönteisen vastaanoton ja niin vuodesta 1991 alkaen aina vuoteen 1998 
kosken kalastusoikeuksia hallitsi SUKL. Kosken kalastuksenvalvojana, majoitusmestarina, joskus 
kesäisin myös luvanmyyjänä, ynnä muissa ”isäntärengin” tehtävissä toimi tuon kahdeksan vuoden 
ajan Jouko Keto. Varmaankin suuren osan virka-ajastaan hän vietti perhovapa kädessään. 
 
”Paikallisjärjestönä” hoidimme Liiton puolesta monta Huopanaan liittyvää asiaa. Muun muassa 
järjestimme aina keväisin talkoot pihan haravoimiseksi ja muutenkin siivosimme ja kunnostimme 
aluetta. Rakensimme tulipaikan ja kannoimme polttopuut liiteriin. Kaivoimme saunan 
tukkeutuneen viemärin auki. nuottasimme voimayhtiöltä kaupan mukana tulleet lammikossa 
elävät kalat ja punnitsimme ne, ynnä muuta. 



 
 

 
 

 
 
 
SUKL korvasi talkootyön kyseisen viikonvaihteen ilmaisella majoittumisella ja kalastusoikeudella. 
Työntekijöitä näihin talkoisiin riitti niin, että välillä oli pihassa viisikin jäsentemme asuntovaunua ja 
loput majoittuivat Niskalaan. Tämä keväinen tapahtuma oli aina äitienpäivänä ja sinne olivat 
kutsuttuina kaikkien kalamiesten puolisot. Taisi ne äidit kuitenkin itse ne äitienpäiväkahvit keittää, 
jotka heille siellä tarjosimme. Tilaisuutta juhlisti Kedon Joukon trumpettifanfaari.  Kalastus koskella 
kuului tietenkin myös tilaisuuden ohjelmaan. 
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Huopanan pikkujoulut    
 
Heti SUKL:n vuokrakauden alusta, vuodesta 1991 alkaen, yhdistyksemme ryhtyi järjestämään, 
taimenen rauhoitusajan päätyttyä, pikkujoulut Huopanalla. Ensimmäisen päivän ohjelmaan kuului 
saunan ja majoitustilojen lämmitystä, puuron keittoa, vähän kalastusta, saunomista, puuron 
syömistä, virvokkeiden nauttimista ja ”lopuksi puolitoista tuntia tanssia, maailman parhaiden 
orkestereiden tahdissa” eli C60 kasettien musiikin tahdissa.  
 

 
 
 
Seuraavana päivänä sitten kalastivat ketkä kynnelle kykenivät, joskus yli kymmenen asteen 
pakkasessa vaparenkaista jäitä rapsutellen ja joskus saatiin jopa kalojakin. 
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Näistä pikkujouluista tuli niin suosittuja kalastajien ja heidän perheidensä keskuudessa, että niitä 
on ehkä muutamaa välivuotta lukuun ottamatta, jatkettu aina näihin päiviin asti, vaikka tanssit on 
tainnut jäädä pois ohjelmasta.  
 
Konsuli Conrad Rosenlewin kalastusvälineet 
 
Tämän tekstin kirjoitin Yhdistyksemme tiedotuslehteen no. 2/2006 
 
Vuonna 1982 saimme anomuksesta työryhmällä Erkki Markkanen, Jarmo Kovanen ja 
allekirjoittanut, Suomen Kulttuurirahastolta pienen apurahan“ Monitieteellisen tutkimuksen 
tekemiseksi Huopanan koskesta”. Idean isä oli oikeastaan Seutukaavaliitossa työskennellyt FK 
Jarmo Kovanen ja perimmäisenä tarkoituksena oli tuoda voimalaitosrakentamisen uhan alla 
olevan Huopanan kosken kulttuurihistoria kaikkien tietoon ja näin saada lisäperusteita 
suojella arvokas koski. Itse ajatus tutkimuksesta syntyi KeskiSuomen virtaavien vesien 
inventaariotyöryhmän työskentelyn aikana.  
 
Dos Erkki Markkanen oli historioitsija, joka oli kirjoittanut muun muassa Viitasaaren kunnan 
historian. FK Jarmo Kovanen toimi K-S Seutukaavaliitossa ja oli kutsuttuna VIRVE -työryhmän 
sihteeriksi. Tähän työryhmään allekirjoittanut oli kutsuttuna urheilukalastajien edustajana.  
 
Tässä tutkimuksessa minun osa-alueenani oli urheilukalastuksen historia Huopanan koskella. 
Ensimmäisiä tutkimuskohteitani oli Huopanan Urheilukalastusklubin aika. Sitä selvittääkseni otin 
yhteyttä kaikkiin tietooni saamiin Klubin jäsenten jälkeläisiin. Pienenä episodina voin kertoa miten 
soitin jalkaväenkenraali Adolf Ehnrootille ja aloitin asiani esittämisen sanoilla: ” Tehän olette 
professori Ernst Ehnrootin poika” johon Aatu hieman narisevalla tyylillään että: ”No jaa poika ja 
poika, olenhan minä jo kahdeksankymmentä ja minulla itselläni on jo poika ja…” En voinut muuta 
kuin pyytää anteeksi asian esittämistapaani, ja sain asiallisen vastauksen tiedusteluuni, eli kaikki 
Ernst Ehnrootin välineet olivat kuluneet jälkeläisten käsissä loppuun, eikä muutakaan 
dokumentaatiota Huopanasta olut hänellä säilynyt. 
 
Juhani Ahon kalakaverina ja ”hovihankkijana” olleen Conrad Rosenlewin pojalta (no jaa pojalta ja 
pojalta, oli hänkin jo varman kahdeksankymmentä) Stuart Rosenlewiltä sain vastauksen, että kyllä 
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hänellä jotain isänsä aikaisia kalastusvälineitä on varastossaan. Sovimme tapaamisesta ja minä 
ajelin Porin Yyteriin, jossa Stuart asui. Vanha, pitkä ja laiha kultivoitunut herra otti minut 
ystävällisesti vastaan, ja ennen pitkää hän kantoi varastostaan nipun vapoja ja muita isältään 
perimiä kalastusvälineitä. Keskusteluissa selvisi, ettei välineillä ollut kalastanut kukaan Conradin 
kuoleman jälkeen. Conradin ainoan pojan Stuartin harrastus oli aina ollut meri ja purjehtiminen, ja 
siitä sainkin kuulla pitkät muistelot siinä kahvitellessamme. Esineiden lisäksi löytyi perhealbumista 
kuvia Conradin Huopanan retkiltä. Muun muassa kuva Rolls Roysesta, jossa oli Stuartin kertoman 
mukaan jopa kahvin keittoa varten uloke moottorin lohkon sivussa.  
 
Aikamme pohdimme välineiden oikeaa sijoituspaikkaa olisiko se jokin museo, ehkä jossain 
keskusteluissa väläytelty Huopanalle mahdollisesti perustettava Suomen Urheilukalastusmuseo. 
Siihen Stuart sanoi vain: ”Minähän voisin lahjoittaa ne sinulle”. En kuitenkaan katsonut voivani 
yksityishenkilönä ottaa vastaan niin arvokasta lahjoitusta, mutta esitin että Keski-Suomen 
Perhokalastaja ry, jonka puheenjohtaja olin, voisi ottaa esineet lahjoituksena vastaan ja sitoutua 
esittelemään niitä jälkipolville ja lahjoittamaan ne edelleen Huopanalle mahdollisesti 
perustettavaan valtakunnalliseen Urheilukalastusmuseoon. Ajelin takaisin Jyväskylään ja siellä 
laadimme allekirjoituksia vailla olevan lahja- kirjan ja suunnittelimme myös muut asiaan kuuluvat 
muodollisuudet. Esineet kävimme vastaanottamassa delekaatiolla Osmo Rintala, Veikko Hiltunen 
ja Pertti Kaira sekä taisi mukana olla vielä Uudentalon Jussikin. Pertin halusimme mukaan, koska 
hän Saksassa opiskelleena puhuu sujuvasti saksaa ja halusimme että myös Stuartin vaimo saa 
puhua omalla äidinkielellään. Luovutustilaisuus oli lyhyt kahvihetki ja juttelutuokio lahjakirjan 
allekirjoituksineen - ja niin matkasivat arvokkaat museoesineet mukanamme Keski-Suomeen.  
 
Puheenjohtajana säilytin välineitä muutaman vuoden komerossani hieman peläten tulipaloa ja sen 
sellaista, koska välineitä ei mitenkään ollut vakuutettu. Niinpä käännyin ystäväni, Riihimäen 
Metsästysmuseon amanuenssin Jukka Peltosen puoleen, ja hän esitti säilytyspaikaksi 
Metsästysmuseon holvia. Niin sovimme säilytyksestä ilman varsinaista deponointisopimusta 
ehdolla, että esineet ovat vain meidän luvalla esiteltäviä eikä niitä saa lainata edelleen. Suomen 
Metsästysmuseossa oli ainakin tuolloin, ennen Vääksyn museon perustamista, paljon kalastukseen 
liittyvää esineistöä holvissaan. 
 
Esineistä on vielä todettava, että Conrad Rosenlewin ja Juhani Ahon suhde oli sen luonteinen, että 
Rosenlew mielellään hankki ja lahjoitti ”köyhälle kirjailijalle” ja Klubin puheenjohtajalle Aholle 
kalastusvälineitä ja ehkä usein juuri samanlaisia, joita hän myös itselleen hankki. Niinpä näissä 
välineissä on lähes käyttämättömänä myös pintaperhovapa: ”Palakona Extra Light” jonkalaisen 
Aho halusi ja sen saatuaan matkusti Huopanalle sitä testaamaan ja kirjoitti tapahtumasta lastun 
Lohivapa. Samanlainen vapa minkälainen Ahon kuoltua hänen toivomuksesta sijoitettiin myös 
hänen arkkuunsa. Varmaan välineissä on myös muita samanlaisia, joilla Aho kalasteli. Rosenlew 
myös toki kalasteli ainakin Kokemäenjoen koskilla, joten kaikki välineet eivät ehkä ole juuri 
Huopanalle hankittuja. 
 



 
 
 
 
Haaste ERÄ-lehdelle 
 
Kysymyksen, kumpi on tehokkaampi kalastusmuoto perho vai uistin haimme vastausta, kun 
haastoimme keväällä 1980 ERÄ-lehden kolmimiehisellä joukkueella kilpailemaan uisteilla meidän 
kolmimiehistä perhojoukkuettamme vastaan. Kilpailu käytiin kaksiosaisena, ensimmäinen jakso 
perjantai-iltana Keskisen koskella ja toinen jakso lauantaina Koirajärvellä.  
 
Meidän joukkueeseemme kuuluivat: Veikko Hiltunen, Juhani Uusitalo ja allekirjoittanut. ERÄ-
lehden joukkueesta muistan joukkueenjohtajan, lehteen jutun kirjoittaneen Matti Jansonin nimen. 
 
Palkintojen jako Koirajärven saunalla jäi mieleen, kun kisassa oli huonosti kalaa saatu, eikä 
ottiperhoa oikein ollut löytynyt, niin hyvän vinkin antoi Jansonin Matin tupakan tumppi, jonka hän 
saunan verannalta lopuksi nippasi järveen.  Siitä kirjolohi sen välittömästi pinnasta kävi ottamassa, 
niin tuumattiin, että niitähän perhon olisi pitänyt jäljitellä. 
 
Ehkä kilpailuajankohdasta, varhaisesta keväästä, johtuen kalaa tosiaan tuli melko kehnosti, mutta 
täpärästi me perhojoukkueena voitimme kisan. No olihan meillä myös melkoinen kotikenttäetu, 
eikä kalastuksessa muutenkaan tällaisissa asioissa totuuksista voida puhua. Mielenkiintoinen 
tapahtuma kuitenkin, jonka itsekin haluaisin kokea uudelleen. 
 

Tutustumismatkat 
 
Vuosien varrella seura on tehnyt tutustumismatkoja eri kohteisiin. 70-luvun lopulla tutustuimme 
Laukaan keskuskalanviljelylaitokseen sen silloisen johtajan Olli Sumarin opastuksella. Tutustuimme 
emokalojen säilytykseen ja poikastuotantoon laitoksen altaissa. Sumari esitteli meille muun 
muassa miten lohenpoikasia opetetaan pelkäämään matikkaa, jonka on Ruotsissa tehdyssä 
tutkimuksessa todettu olevan pahin mereen vaeltavien smolttien tuholainen. Altaaseen, jossa oli 
parvi lohenpoikasia, tuotiin hetkeksi näkyviin puinen matikka ja samalla poikasille annettiin pieni, 
mutta kivulias sähköisku. Tutkijoiden mukaan se saa smoltit heti pakenemaan, kun näkökenttään 
ilmestyy matikka. Ovelaa ja ehkä on toimivaakin. Tästä Veka sai aiheen ehdottaa, että 
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lohenpoikaset opetettaisiin pelkäämään myös Rapalaa, jotta meille perhomiehille jäisi enemmän 
kalastettavaa. 

 

 
 
 
1980 keväällä päätimme tehdä tutustumisretken kaikille niillekin Keski-Suomen suurille koskille, 
joille ei lupia myydä. Siikakoski, Kellankoski Simuna jne. Muutamalla kävimmekin ja 
mielenkiintoisin näistä varmasti oli Simuna. Tiesimme, että sen rannat oli luonnonsuojelulain 
nojalla rauhoitettu Serlaciusten yksityiskäyttöön. Niinpä soitin Serlaciuksen Kankaan tehtaan 
isännöitsijälle, jonka tiesin myös Simunan koskitilan isännöitsijäksi ja kysyin mahdollisuutta päästä 
kosken rantoja kävelemään.  
 
Isännöitsijä, jonka nimeä en enää muista, kertoi sen olevan hyvinkin mahdollista, kun vain päivästä 
sovitaan. Tästä myötämielisyydestä innostuneena varovasti kysyin voimmeko ottaa myös vavat 
mukaan pientä koekalastusta varten ja sain vastauksen: ”Kuulkaas minä olen ollut yhdeksän vuotta 
kosken isännöitsijänä, mutta en vielä ole saanut kertaakaan kalastaa koskella”. Eli tuli täysin 
selväksi, että koskella kalasti vain R Erik ja Bror Serlacius vieraineen, joihin kuului muiden muassa 
myös presidentti Kekkonen.  
 
R Erikin kuoltua sain eräältä ystävältäni viestin, että nyt saattaisi olla mahdollisuutta päästä 
Simunaan kalalle, hän kun oli Brorin nuoruudenystävä. Kuitenkin myöhemmin asiaa häneltä 
tiedustellessani sain vastauksen, että nyt koskella kalastaa ilmeisesti vain yksi kalastaja, kun 
Kekkonenkin oli silloin jo kalastuksensa kalastanut. 
 
Kyllä me Simunan rantoja vähän kävimme tutkimassa ilman isännöitsijän opastusta, vaikka kyltit 
rannalla liikkumisen kielsivät asiattomilta. Tuumasimme, että meillä on asiaa, kun haluamme sen 
kosken nähdä. 
 
Hyvin mielenkiintoinen oli tutustumismatka myös Nilakkalohen tuotantolaitokselle Tervoon 
Huuhtajankoskelle. Siellä minä puheenjohtajana sain ottaa myös perhovavan mukaani. Ensin sain 
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kalastaa juuri tyhjennetystä nieriäaltaasta ja ottihan sieltä, välpän edestä, yksi laiha nieriä minun 
perhooni. Sitten Markku Jaakola käski minun heittää kosken alla olevaan verkkoaltaaseen, jossa oli 
koko laitoksen sen vuoden tuotanto odottamassa teurastusta, ilmeisesti 400 000kg kalaa. Sinne 
kun ison pintaperhoni heitin, niin kova oli kilpailu kuka sen saa ja vaikeaa oli kalaa väsytellä, kun 
koko ajan siimaan törmättiin sivullisten toimesta. 
 
Mukava oli myös pikkujoulureissu samaiseen osoitteeseen Nilakkalohen pääkonttorille 
”Lohikieppiin”. Siellä meitä pidettiin kuin piispaa pappilassa ja vaikka toimitusjohtaja Markku 
Jaakkola ei tarjonnut kuin ruokaa ja ruokajuomat sekä saunaoluet, niin paikalle saapunut laitoksen 
omistaja, kalatalousneuvos Viljo Orpana itse avasi vaatehuoneen kokoisen ”baarikaapin” niin, että 
tarjottava ei sen jälkeen loppunut. 
 
Perhonsidontakilpailut 
 
Yhdistyksen ensimmäisinä vuosina ei kilpaperhojen sitomiseen kovin paljon aikaa käytetty. Yleinen 
tarve oli oppia sitomaan hyviä ja ottavia kalastusperhoja. Varmasti myös puheenjohtajan ja 
hallituksen enemmistön mielipiteet johtivat enemmänkin kalastusperhojen suuntaan. 
Perhonsidonta on kuitenkin niin monipuolinen laji, että se kiehtoo täydellisyyteen pyrkiviä ja niin 
muutamat yhdistyksen jäsenet aivan oma-aloitteisesti ryhtyivät myös näitä kilpasidoksia tekemään 
ja niillä kilpailuihin osallistumaan. 
 
Yhdistyksen osuus ja kannustus tähän toimintaan rajoittui suurelta osin siihen, että useana vuonna 
Kajaanin SM-kisoihin osallistuneiden osanottomaksut yhdistys maksoi. 
 
Pertti Kaira menestyi ensin kansainvälisissä lohiperhonsidonnan kirjekilpailuissa, joissa sidoksen sai 
tehdä kotonaan kaikessa rauhassa ja sitten postittaa tuomariston arvosteltavaksi. Tällaisessa 
kisassa hän saavutti jopa maailman mestaruuden. Pertti saavutti myöhemmin myös 
lohiperhonsidonnan SM kultaa vuonna 1988.  
 
Pertin taitoja ja tietämystä lohiperhojen sidonnasta käytettiin sitten hyödyksi niin, että lohiperhon 
sidontaillan vetäjänä hän usein yhdistyksessämme esiintyi, kuten myös SM-voittonsa jälkeen Maria 
Renfors kilpailujen tuomaristossa. 
 
Sitten alkoi kuulua myös juttuja, että Tikkakoskella on henkilö nimeltään Kari Salmi, joka myös on 
paneutunut lohikilpaperhojen sitomiseen ja erityisesti klassisten perhojen mittasuhteisiin. Hän 
voitti Lohiperhon sidonnan Suomen mestaruuden vuonna 1996. Kari on myös ansiokkaasti 
toiminut yhdistyksemme kilpaperhosidonnan saralla. Hän on toiminut vastuullisessa tehtävässä 
muun muassa 2001 ja 2009 järjestämissämme Maria Renfors perhonsidonnan SM-kilpailuissa. Kari 
on muiden mestareiden ohella myös opettanut ja valmentanut sitojiamme niin, että nyt 
yhdistyksemme tunnetaan jo hyvistä sitojistaankin. 
 
Omat sidontataitoni tiedän ja tunnen, olen ne testannut Kajaanin kilpailuissakin 80-luvulla. Olen 
maan toiseksi huonoin, sen sijan saavutin lohiperhosarjassa viimeisissä kisoissa, joihin olen 
osallistunut. En tiennyt, että Lady Carolain on katkajäljitelmä ja että sen siipi on lyhyt ja alaspäin 
kaartuva ja että haikaran höyhen pitää sitoa koukun mutkaan tyvestään jne. Mutta olen saanut 
useita lohia omalla sidoksellani - no tätähän tämä on. 
 



Taimenperhosarjassa menestystä seuramme jäsenet ovat saavuttaneet enemmänkin, vaikka 
Suomen mestareita taitaa olla vain kaksi: Jari Laakkonen voitti Suomen mestaruuden vuonna1993 
ja Tuomo Pietarinen saavutti tuon tittelin vuonna 1986 voitettuaan jo parina edellisenä vuotena 
hopeaa.  
 
 

 
 
 
 
Kalastuskilpailut 
 
Jo vuonna 1979 hallitus päätti aloittaa seuran järjestämillä kalaretkillä paras perhokalastaja 
kilpailun, jossa eri kalalajeille oli annettu kertoimet, joilla sen ajan tavan mukaan kalan paino 
kerrottiin. Palkintona oli kiertopalkinto, jonka voittaja sai vuodeksi haltuunsa ja nimensä sen 
hopealaattaan. Kiertopalkinnoksi hankittiin Vehniäläisen George Öhmanin taideveistämön 
pienoispatsas. 
 
Öhmanilla oli tarkoitukseen tarjolla ”Kalavale”-patsas, jossa mies kantaa selässään melkein itsensä 
mittaista haukea. Patsas tilattiin, kun taiteilija vakuutti, että kyllä hän tietää ja tuntee taimenen ja 
voi helposti veistää tuon hauen näyttämään taimenelta. Kun patsas sitten saatiin, niin vähän 
hilpeyttä herätti, kun hauki edelleenkin näytti lähinnä talvikkolohelta. 
 
Samalla aloitettiin kilpailu kalalajeittain suurimmasta perhokalastuskalasta, mutta se ei 
saavuttanut koskaan sellaista mielenkiintoa kuin Paras perhokalastaja kilpailu ja myöhemmin 
nämä kilpailut sitten yhdistettiinkin. 
 
Yhtenä sarjana oli ”Paras perhokalastuskokemus kirjallisena”. Tähän sarjaan ei osanottoa kovasti 
ollut, mutta sitten tuli tavaksi palkita hallituksen mielestä paras seuramme jäsenen kirjoittama 
juttu alan lehdissä ja näitä palkintoja muutama jaettiinkin. 
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Järjestämiämme valtakunnallisia kalastuskilpailuja. 
 
Järjestimme v 1991 Maamme ensimmäiset virallisesti SM-statuksen saaneet perhokalastuksen SM-
kilpailut. Nämä kilpailut olivat vasta perustetun kolmen liiton yhteisen Perhokalastustoimikunnan 
yhdistyksellemme myöntämät. Kilpailuun sai osallistua kymmenen parasta kustakin kesän aikana 
järjestetyistä kolmesta karsintakilpailusta. Kilpailu käytiin kaksiosaisena Koirajärvellä ja Huopanan 
koskella. 
 Aikaisempien perhokalastuksen SM-kisojen status oli hieman hataralla pohjalla, kun Lohimaan 
Kultakoukkukilpailujen perhokalastusosuutta oli vain ruvettu myös tuolla nimellä kutsumaan. 
Tosin en koskaan kenenkään ole kuullut nimitystä vastustavan ja Kultakoukkukilpailut olivat 
valtakunnalliset kaikille avoimet kilpailut ja tietääkseni ainoat tämän tasoiset lajissaan 
maassamme. 
 
Kisojemme järjestelyt onnistuivat erinomaisesti ja lieneekö kotikenttäetu vaikuttanut tuloksiin, 
kun Suomen mestarina palkittiin seuramme jäsen Juhani Uusitalo ja hopealle selvisi myös 
yhdistyksemme jäsen Jouko Keto. Kun vielä pronssille pääsi Jukka Levänen, joka tosin vielä silloin ei 
ollut yhdistyksemme jäsen ja viidenneksi Juha Pilli-Sihvola, sekä kahdeksanneksi Veikko Hiltunen, 
niin muu Suomi jäi suorastaan nuolemaan näppejään. 
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Joskus 2000 luvun alussa ruvettiin järjestämään seurajoukkueiden SM-kilpailuja. Yleensä ne 
järjestettiin järviperhokalastuksena esimerkiksi Koirajärvellä. Yhdistyksestämme niihin osallistui 
joskus kaksikin joukkuetta; Juniorijoukkue ja Seniorijoukkue eli ”Pappatiimi”. Itse osallistuin 
ainakin kaksi kertaa Koirajärvellä tuohon ”pappatiimiin” Vekan ja Pilli-Sihvolan Juhan kanssa ja 
kummallakin kerralla saavutimme hopeiset mitallit. 
 
Nuorison SM-kisoja ruvettiin järjestämään vielä vähän myöhemmin ja niissäkin yhdistyksemme 
jäsenet ovat saavuttaneet mainetta ja kunniaa. Parhaiten on sijoittunut Jukka Strandman ollen 
kahdesti hopealla. Nämä nuorten kisat on järjestetty myös kerran yhdistyksen toimesta. Vuonna 
200? ne järjestettiin seuramme hallinnassa olevalla Kuusikkolammella ja Muuramejoella. 
 
SM-karsintakilpailuja on yhdistyksemme toimesta järjestetty sen omalla Kuusikkolammella hyvällä 
menestyksellä useita kertoja. 
 
 
 
Yhdistyksen tulevaisuus 
 
Suomi on yhdistysten luvattu maa ja perhokalastus on yksi harrastus, joka myös on synnyttänyt 
näitä yhdistyksiä ympäri maata. Perhokalastusta voidaan syystä pitää myös ”hyvänä 
harrastuksena”. Perhokalastus kun on terveellistä liikuntaa luonnossa, luonnon havainnointia, 
luontoelämyksiä antavaa, sekä joskus myös terveellistä ravintoa suova harrastus. 
 
Valitettavasti on myös uhkatekijöitä. Trendikkäälle harrastukselle ei ole riittävästi 
laajenemismahdollisuuksia. Maamme virtavesikohteet eivät riitä laajenevalle harrastajajoukolle ja 
ennen kaikkea lohikalojemme kannat ovat siinä määrin hiipuneet, että välillä on pohdittava koko 
harrastuksen mielekkyyttä ja oikeutusta. 
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Sillä olemmehan me perhokalastajat myös yksi, ehkä nykyisin jopa pahin uhka virtakutuisille 
lohikaloillemme. Miten voi taimenen poikanen esimerkiksi Huopanankoskella varttua, kun se 
toistuvasti, ehkä päivittäin tai ainakin viikoittain, geeniperimästään opitulla 
ravintokäyttäytymisellä jää kiinni koukkuihimme. Oppiihan se varomaan, mutta ovelia olemme 
myös me ja yksikin aivot lävistävä tai kidusvaurion tai kunnon verenvuodon aiheuttava tartutus, tai 
huolimaton käsittelijä riittää tappamaan yksilön.  
 
Yhdistysten tulisi varmasti enemmän paneutua myös harrastuksensa pääkohteen hyvinvoinnin 
takaamiseen. Väkänen perhokoukussa on lähinnä pyhäinjäänne, ajalta jolloin pyrittiin saaliin 
maksimoimiseen. Yhdistysten tulisi vaatia vaikka lakia tuon etenkin alamittaisen kalojen jopa 
kuolemaakin aiheuttavan yksityiskohdan poistamisesta. Kaikkien koskien paras 
poikastuotantoalue, tai poikasten esiintymisalue tulisi myös vaatia rauhoitettavaksi. 
 
Mielestäni myös jatkokasvatettujen taimenten istutukset tulisi hämäävinä ja hyödyttöminä 
lopettaa. Minun mielestäni niissä on kysymyksessä vain lähinnä kalatalousviranomaisen 
itsepetoksesta. He kun haluavat näyttää, että heidän toimenpiteidensä avulla koskissamme riittää 
kalastettavaa. Mutta niin moneen kalastuskohteeseen näitä istutuksia on suoritettu kymmeniä 
vuosia ilman lisääntyvän kannan voimistumista, että voidaan selvästi todeta näiden isojen 
taimenten istutusten hyödyttömyys.  
 
Perhokalastajat voisivat myös ryhtyä asiantuntijoiden opastuksella keinoemoiksi, eli sijoittamaan 
hedelmöitettyä mätiä mätibokseissa kosken kutusoraikkoihin. Tällainen toiminta toisi 
vastuuntunnon jokaiselle konkreettiseksi ja mielenkiintoa esiintyviin poikashavaintoihin. Mädin 
hankintavastuu ja sen laadun takaaminen jäisi viranomaisille. 
 
Mielestäni jatkokasvatettuja taimenia parempi vaihtoehto olisi istuttaa kirjolohta, joka tosin on 
vieraslaji, mutta hyväksi sellaiseksi todettu. Se kun ei osaa lisääntyä. eikä kunnolla ruokailla 
vesissämme, eikä näin ollen vie tilaa syönnöksellä olevilta kaloilta, tai niiden poikasilta. Siiman 
päässä se kuitenkin on villimpi ja pannulla parempi, kuin istukastaimen, eikä tunnistamisessa olisi 
sellaisia ongelmia mitä nyt luonnon taimenilla / istukkailla esiintyy. Tietenkin istukas kirjolohissa 
tulisi panostaa myös laatuun, lihavuus ei ole hyve kaloillakaan, joskin ei myös liika laihuuskaan. 
 
Jopa vesistörikkaassa Suomessa on virtavesien vähyydestä tullut harrastustamme rajoittava tekijä, 
mutta järviä ja lampia meillä riittää. Seisovan veden kalastuksen on moni muukin itseni lailla 
todennut, jopa rauhoittavammaksi koskiveteen verrattuna. Toisinaan se taas on kihelmöivän 
jännittävää, kun pintovan kalan tuikit lähestyvät ja oman perhon ottavuus tulee testiin. Eikä tässä 
kalastusmuodossa luonnonkalakantakaan ole vaarassa. Kalastuskilpailuissakin koskikalastus usein 
perustuu enemmän arpaonneen kuin kalastajan taitoon, mutta järvellä kaikki ovat oikeastaan 
samalla viivalla. 
 
Keski-Suomen Perhokalastajat ovat toimineet lähes neljäkymmentä vuotta ja vaikka netti 
tiedonhankintakeinona onkin osallistumista yhdistyksen tilaisuuksiin verottanut, ei mikään netti 
korvaa hyvän kalakaverin kanssa jutustelua. Ja ”Perhokalastuksen perusteet” on kurssi, jota 
tarvitaan vielä seuraavan neljänkymmenen vuoden jälkeenkin ja toivottavasti myös vesistöjemme 
tila ja viranomaisten päätökset luovat kestävän pohjan tämän mielenkiintoisen ja antoisan 
harrastuksemme jatkumiselle. 

 



 
PS. 
Jos nyt ajattelette, että paljon se äijäpahanen muistaakin, niin ei kysymys ole muistista, vaan 
minulla on tuollainen A4-mania ja niinpä olen taltioinut kaikki jäsentiedotteet yhdistykseen 
liittymisajakohdastani 1977 alkaen.   Näissä tiedotteissa on toiminnasta tiedotettu ja useimmiten 
sitten jälkikäteen kerrottu retkistä ja tuloksista. Näistä tiedotteista olen tämän varmasti monelta 
kohdin epäjohdonmukaisen tarinani aikani kuluksi koonnut tuolla Teneriffalla, jossa olen viime 
vuosina pakoillut tätä suomen pimeää ja kylmää talvikautta. 


