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Ahven on arvokala
Tämän jutun aihetta mietiskelin itse  
asiassa matikkapilkiltä tullessa helmikui-
sena pyry-yönä. Repussa oli kasa avannol-
la verestettyjä matikoita ja tiedossa ma-
koisa kalasoppa. Matikan kutuaika on 
kuitenkin tämän kirjoituksen julkaisuai-
koina jo lähihistoriaa, mutta ahvenen par-
haat pilkkikelit edessäpäin. 

■ ■ ■

Suomen kansalliskala on ahven, jonka 
tuntevat varmaan kaikki kalastusta har-
rastavat. Monen kalastajanalun ensim-
mäinen saalis on ollut juuri ahvenensirri 
mökkilaiturin päästä. ahven on levinnei-
syydeltään miltei kaikkiruokainen, sillä 
sitä tavataan pienistä suolammen putrak-
keista aina meren karikkopakoille saakka. 
Erityisesti pilkkikalana se on saavuttanut 
suuren suosion. Useissa kilpailuissa on 
vain ahvensarja, ja vapaa-ajallakin valta-
osa pilkkijöistä käy juuri ahvenpilkillä. 

matti Kettunen

ALAkertA

M  aa- ja metsätalousministeriö 
esittää luopumista nykyisistä ka-
lastusalan neuvontajärjestöjen 

yleisavustuksista ja siirtymistä hankerahoi-
tukseen, jolla voitaisiin ”ohjata rahoitusta 
paremmin ja joustavammin strategisesti tär-
keisiin hankkeisiin”. Esitys sisältyy luonnok-
seen kalastuslain kokonaisuudistukseksi.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjär-
jestö saa maa- ja metsätalousministeriöltä 
yleisavustusta vuosittain hieman yli 400 000 
euroa. Avustus käytetään ministeriön tulos-
ohjauksen mukaisesti muun muassa harras-
tuksen ylläpitoon, kestävän käytön mukai-
sen kalastuksen edistämiseen, kalan käytön 
opettamiseen ja kalastuksen ohjaukseen la-
kien edellyttämällä tavalla. 

Kestämätön ratkaisu
Kalastuksen alkeiden ja kalastusmenetelmi-

en opettaminen on pitkäjänteistä työtä ja pe-
rustuu henkilökohtaiseen ohjaukseen, johon 
vuosittain osallistuu tuhansia kalaseurojen jä-
seniä. Ilman vapaa-ajankalastajien järjestötoi-
mintaa ei ole käytettävissä riittävän suurta ja 
osaavaa talkootyöntekijöiden joukkoa.

Vapaa-ajankalastajien järjestötoiminnan tu-
keminen kalastuksen harrastajilta itseltään 
kerätyillä kalastuksenhoitomaksuilla on kus-
tannustehokas tapa taata harrastuksen suo-
sio myös tulevina vuosina. Pelk-
kä hankekohtainen rahoitus olisi 
kestämätön ratkaisu, joka vai-
keuttaisi kalastusharrastuksen 
pitkäjänteistä ylläpitoa.

Yleisavustus ei tietenkään riitä tähän toi-
mintaan, vaan sitä rahoitetaan jäsenmak-
suilla, joita keskusjärjestölle kertyy vuosittain 
yleisavustusta vastaava summa.  Tämän li-
säksi kalaseurojen jäsenet maksavat jäsen-
maksuja myös omille seuroilleen arviolta 
500 000 euroa vuodessa.

Nämäkään rahat eivät riitä ilman vapaa-
ehtoistyötä. Esimerkiksi yli 40 000 lapsen ja 
nuoren perehdyttämiseen kalastukseen 
vuodessa tarvitaan palkatun työvoiman li-
säksi kahtatoista henkilötyövuotta vastaava 
määrä asiantuntevaa talkootyötä. Mistä 
muualta ja millä rahalla ministeriö kuvittelee 
saavansa vastaavan määrän asiansa taita-
via työntekijöitä kalastusharrastuksen edis-
tämiseen? 

ilkka mäkelä

Helppo syyllinen 

 K 
aksi vuotta sitten, Vapaa-ajan Kalastajan 5/2010 pakinassa 
(Savolainen mielenmuutos) ironisoin silloista tilannetta, 
viiksiniekkojen veijareiden ja savolaisten herkkää suhdetta. 

arvelin savolaisten päätyneen valaistumisen kautta pienemmän 
pahan hyväksymiseen, tosin nuristen ja venkoillen.

Sittemmin tilanne Saimaalla on rauhoittunut. ajalle 15.4.-30.6. 
sovittu verkkokielto on pitänyt ja yksipuolinen käsitys norppatu-
hojen syistä on torpattu. Tuolloinhan vitsailtiin, että jos tiettyihin 
tutkijoihin on uskomista, norppa on maailmankaikkeuden ainoa 
eläin, jolla on vain yksi kuolinsyy.

joensuun yliopiston tutkimus osoitti muun muassa, että kuut-
tien (kuten muidenkin eläinten jälkeläisten) kuolemilla on useita 
syitä. Vähälumisina/heikkojäisinä talvina pesäkuolemat ovat ylei-
siä. Kuolleita kuutteja on löydetty myös pesien lähettyviltä. Sai-
rauksia, epämuodostumia ja yleisemmin perimän rappeutumista 
ei voida sulkea pois (valistunut arvaus). paikallisten mukaan joil-
lekin pesille on osunut petoja. Lumisina ja vahvajäisinä talvina 
poikaskuolleisuus on vähäisempää. Luonto on väkevä toimija, ku-
ten ihminenkin ja eritoten Imatran Voima. Kuutteja on kuollut 
myös pyydyksiin.

■ ■ ■

norppakannan lähdettyä kasvuun ja elinalueen nopeasti laajetessa 
jotkut tahot ovat, saavutetun konsensuksen hyläten, lähteneet vaa-
timaan pyydysrajoitusten pidentämistä syksyyn. Sopii toivoa, että 
järki sanelee tulevat päätökset. jos ei, saatamme joutua todistamaan 
suoraa kansalaistoimintaa.

Verkkopyyntiä on säädeltävä, kuten kaikkea muutakin kalastusta. 
Teno odottaa saaliskiintiötä, kuhan kutulahdet kutuaikaista rauhoi-
tusta. Tarvittaessa voidaan turvautua alueittaisiin, ajallisiin ja pyyn-
titapakohtaisiin rajoituksiin ja kieltoihin. Tämä meille niin rakas 
vapakalastuskin voi menestyä vain, jos noudatamme kohtuullisuut-
ta ja yhteisiä sääntöjä. Luonnon oman kirjanpidon kannalta saalis-
kaloilla on sama painoarvo, on ne saatu passiivisella pyydyksellä tai 
aktiivisin vapavälinein.  

Yleisöosastoja, nettikeskustelua ja eräiden vaikuttajayksilöiden 
mielipiteitä pitkään seuranneena minua kaihertaa epäilys, että vaik-
ka olemme menossa parempaan suuntaan, ongelmien ilmaannuttua 
niistä syytetään harvinaisen usein vain verkkoja. 
jostain syystä verkkopyynti on helppo syyllinen.

paitsi kohtuullinen saalisvarmuus myös 
suurten körmyniska-ahventen saannin 
mahdollisuus ovat olemassa. Viime vuo-
sina monissa järvissä näyttäisi siltä, että 
ahventen keskikoko ja etenkin suurah-
venten määrä olisi ollut kasvussa.

■ ■ ■

Vuosi sitten talvella kansakoulu- ja kala-
kaverini sai liki kahden kilon ahvenen 
pilkillä. Tämän talven suurin kamerakän-
nykän kuvasta näkemäni pilkkiahven oli 
repun päälle nostettuna vieläkin mahta-
vamman kokoinen. puntarin nokkaan 
nostettuna kala ei jäänyt kuin muutaman 
kymmenen gramman päähän kahdesta ja 
puolesta kilosta. nykyajan tiedonkulkua 
kuvaa hyvin se, että kuva saaliskalasta vä-
littyy miltei reaaliajassa vaikka toiselle 
puolelle maapalloa. Tuon jättiahvenen 
saantipaikan tarkempia koordinaatteja 
edes järven tarkkuudella en pilkkimiehen 
pyynnöstä kuitenkaan lähde julkaise-
maan.

paitsi kalastettavana, on ahven vieläkin 
maukkaampi suussa sulavana herkkuna. 

pienistäkin ahvenista saa erinomaista 
ruokaa, saati sitten suurem-

mista. ahven on vesiemme 
arvokala. Eikä syyttä...



Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön jäsenlehti
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Siikatyöryhmä jätti  
ristiriitaisen mietinnön
Suomen eliölajien uhan-
alaisuutta tarkastellut 
työryhmä arvioi vuon-
na 2010 vaellussiian 
luonnonkantojen olevan 
erittäin uhanalaisia. Jat-
kotoimenpiteenä WWF 
kehotti kuluttajan kala-
oppaassaan välttämään 
vaellussiian syömistä. 
Soppa oli valmis.

Hannu LeHtonen

Tilanteen korjaamiseksi maa- ja 
metsätalousministeriö asetti 
viime elokuussa työryhmän, 
jonka tehtävänä oli antaa esi-
tyksiä siitä, miten merellisten 
siikakantojen kalastuksen kes-
tävyyttä voitaisiin parantaa. Sii-
katyöryhmän raportti valmistui 
15. helmikuuta. 

Mitä raportista jäi käteen? 
Valitettavasti hyvin vähän. 
Yleisvaikutelmaksi jää, että te-
kemällä joitakin muodollisia 
viilauksia halutaan antaa käsi-
tys, että ratkaiseva muutos olisi 
saatu aikaan. Työryhmän esi-
tykset vaikuttavat tähtäävän yk-
sinomaan nykyisen kaltaisen 
vaellussiian merikalastuksen 
säilyttämiseen.

Keskeisin ongelma 
tiheäsilmäiset verkot

Vaellussiikakantojen heikon ti-
lan syiksi on tunnistettu väärän-
lainen, liian pieniin siikoihin 
kohdistuva voimakas kalastus, 
lisääntymisalueiden huonontu-
minen, vaellusesteet ja veden 
laadun heikentyminen. Siika-
kantojen tilan kohentaminen 
edellyttäisi uhanalaisuutta ai-
heuttavien syiden poistamista.

Haittatekijöistä voidaan ly-
hyellä tähtäyksellä vaikuttaa 

vain kalastukseen. Keskeisin 
ongelma on liian tiheäsilmäis-
ten verkkojen käyttö. 1950-lu-
vulla verkot olivat yleisimmin 
50-65 -millisiä ja saalissiiat 1-3 
-kiloisia. nykyisin vaelluksella 
olevia siikoja pyydetään yleensä 
38-45 -millisillä verkoilla. 

Verkkopyynnissä nopeakas-
vuisimmat siiat joutuvat aina 
ensimmäisinä pyydystetyiksi. 
Tämä ilmenee muun muassa 
perämeren jokiin nousevien 
vaellussiikojen määrän ja keski-
koon pienenemisenä. Esimer-
kiksi 8-vuotiaiden emosiikojen 
keskipituus on pienentynyt 

1980-luvun noin 50 sentistä 
noin 44 senttiin ja paino vastaa-
vasti noin kilosta 600-700 
grammaan.

Tilanne olisi helppo korjata 
nostamalla käytössä olevien 
verkkojen silmäharvuutta. 
Muutoksesta hyötyisivät niin 
ammatti- kuin vapaa-ajankalas-
tajat sekä erityisesti vaellussii-
kakannat. Siikatyöryhmässä 
näinkin yksinkertainen ja jär-
keen käypä esitys ei saanut tulta 
alleen. Tehtyjä esityksiä, joiden 
tavoite oli siikakantojen elin-
voimaisuuden palauttaminen, 
ei pääsääntöisesti tälläkään ker-

taa otettu huomioon työryh-
män mietinnössä.

Sekavat silmäkoot

Siikatyöryhmän ehdotukset 
ovat kauttaaltaan riittämättö-
miä. Muun muassa kalastusase-
tukseen ehdotetaan tehtäväksi 
lisäys, jonka mukaan verkkojen 
solmuvälin tulee siikaa meressä 
pyydettäessä olla leveysasteen 
64° pohjoispuolella 27-30 mil-
limetriä tai vähintään 43 milliä. 
Saman leveysasteen eteläpuo-
lella vastaavat solmuvälit olisi-
vat 30-35 milliä tai vähintään 

Työryhmän ehdottama 40-43 millin verkkojen solmuväli on riittämätön. Vasta 50-55 millin vähimmäissolmuväli turvaisi 
sukukypsien emosiikojen pääsyn kutujokiin. Kuva: Jaana Vetikko.

43 milliä sekä leveysasteen 
63°30´ eteläpuolella vähintään 
40 milliä ja leveysasteen 62°30´ 
eteläpuolella vähintään 43 mil-
liä.

Ota nyt tuosta sitten selvää. 
Vaellussiian luonnonkantojen 
elvyttäminen edellyttäisi, että 
jokiin pääsee riittävästi emoka-
loja. naaraiden sukukypsyys-
koko on noin 40 senttiä. Ehdo-
tettu 40-43 millin solmuväli 
alkaisi kohdistua merkittävästi 
jo 33-36-senttisiin yksilöihin. 
Vasta 50-55 millin vähimmäis-
solmuväli turvaisi sukukypsien 
emosiikojen pääsyn kutujokiin. 
Siikojen keskikoko on 50 millin 
verkoissa noin 42 senttiä ja 55 
-millisissä noin 45 senttiä.

Merenkurkussa sallittaisiin 
tiheämmät verkot

Erikoisinta siikatyöryhmän ra-
portissa on se, että kutuvaelluk-
sella olevien vaellussiikojen 
pyynti sallittaisiin Merenkur-
kussa muuta rannikkoa tiheäm-
millä verkoilla (40 mm). asia 
korostuu, kun tiedetään, että 
alueelta heinä-elokuussa saadut 
siiat ovat miltei yksinomaan ku-
tuvaelluksella olevia vaellussii-
koja. Merikutuinen karisiika 
oleskelee tuohon aikaan vael-
lussiikaa syvemmällä ja on huo-
mattavalta osin pyynnin ulottu-
mattomissa.

Suomen kalastushallinnolle 
on ollut pitkään ominaista, ettei 
tutkimuksen tuomiin haastei-
siin haluta vastata. Tutkijoiden 
tulokset usein jopa kiistetään 
epämiellyttävinä. Siiankalas-
tuksessa tarvitaan kuitenkin nyt 
pikaisia toimenpiteitä, joilla jo-
kiin nousevien kalojen keskiko-
koa ja siikamääriä voidaan kas-
vattaa. parhaiten tämä toteutui-
si nostamalla verkkojen pienin 
solmuväli vähintään 50 milliin. 
Tällöin myös WWF:n antama 
liikennevalo voisi muuttua pu-
naisesta keltaiseen tai jopa vih-
reään.

Onnistunut SM-pilkin esikisa nosti kisakuumeen
marcuS WiKStröm

SM-pilkin esikisa kisattiin sunnuntaina 
3. maaliskuuta Keski-Suomessa Viita-
saarella. Mainiot olosuhteet houkutteli-
vat paikalle ennakoitua enemmän kil-
pailijoita, 480 henkeä. Edellisviikon 
lauha sää ja viikonlopun kylmeneminen 
sai aikaan nk. lentokelin, eli jäällä liikku-

minen oli helppoa. Yleisen sarjan voitto 
meni Kyröskalan Kalle Paavolalle 6,4 
kilolla ja naisissa suurimman saaliin, yli 
kolme kiloa, kiskoi ylös yli 65-vuotiai-
den sarjassa kilpaillut Sirpa Vuohelai-
nen Oriveden Onkijoista. alle 12-vuo-
tiaiden sarjassa voitto tuli hyvällä 2,3 
kilon saaliilla viitasaarelaiselle Jere 
Kuusiselle. alle 18-vuotiaiden sarjan 

voitti Ville Lappi pielavedeltä 3,8 kilon 
saaliilla. Tulokset ovat luettavissa www.
smpilkki2013.com sivuilta. Hienot saa-
liit luovat kovia odotuksia varsinaiselle 
kisapäivälle. 

Runsaaseen osallistujamäärään ar-
vioitiin vaikuttavan Viitasaaren keskei-
sen sijainnin lisäksi myös esikisan jäl-
keen alkavan harjoittelukiellon, joka on 

alueella voimassa kaksi viikkoa eli SM-
pilkkiin asti. SM-pilkkiin odotetaan yli 
2000 kilpailijaa, kun ennakkoilmoittau-
tuneita on 1850 pilkkijää.

SM-pilkin Viitasaarella järjestävät 
Ylä-Keiteleen Koukku ja Viitasaaren 
Kalakaverit yhteistyössä Keski-Suomen 
Vapaa-ajankalastajapiirin ja SVK:n 
kanssa. 
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toni Stenbergistä mormuskoinnin maailmanmestari
Suomen joukkue pokkasi hopeaa

Järvilohelle mahdollisuus
Ala-Koitajoen ja Pielisjoen vesivoimalaitoksille kalataloudelliset lupaehdot

riSto tariKKa

pohjois-Karjalan TE-keskuk-
sen vuonna 2002 käynnistämä 
hanke Koitajoen ja pielisjoen 
voimalaitosten, pamilon, Kalti-
mon ja Kuurnan kalatalousvel-
voitteiden muuttamiseksi sai 
ratkaisun Korkeimmalta Hal-
linto-oikeudelta tammikuun 
lopussa. Kun vesilain 8 luvun 
10 b §:n mukaisessa selvityk-
sessä ei päästy yksimielisyyteen 
tarvittavista toimenpiteistä, 
niin vuonna 2005 TE-keskus 
toimitti hakemukset pamilon, 
Kaltimon ja Kuurnan voima-
laitosten kalataloudellisten vel-
voitteiden muuttamisesta. Voi-
mayhtiöt valittivat sittemmin 
lupaviraston vuoden 2008 sekä 
Vaasan hallinto-oikeuden vuo-
den 2010 päätöksistä.

pielisjoessa oli luonnontilan 
aikana noin 240 hehtaaria kos-
ki- ja virta-alueita. Koskia tu-
houtui pamilon voimalaitok-
sen rakentamisen yhteydessä 
yli 60 hehtaaria, Kaltimon voi-
malaitoksen rakentamisen yh-
teydessä lähes sata hehtaaria ja 
Kuurnan voimalaitoksen ra-
kentamisen yhteydessä noin 70 
hehtaaria. nyt koskialueita on 
jäljellä yhteensä noin kymme-
nen hehtaaria. 

”Muutos oli niin dramaatti-
nen, että virtakutuiset kalat; 
järvilohi, järvitaimen, siika ja 

Seppo pönni

Toni Stenberg toi henkilö-
kohtaisen maailmanmestaruu-
den Suomeen 16.-17. helmi-
kuuta USa:n Wausaussa pide-
tyistä mormuskoinnin MM-
kisoista. Myös Suomen joukkue 
menestyi hienosti ottaen ho-
peamitalit. Suomen hopeajouk-
kueessa pilkkivät Tonin lisäksi 
Petri Ahola, Harri Nikula, 
Kimmo Lintilä, Jussi Rossi ja 

Vesa Kuusela. joukkuetta oli-
vat tukemassa Elmo Olkkola 
valmentajana, Seppo Pönni 
kapteenina ja Maria Olkkola 
delegaattina ja kilpailun tuoma-
rineuvoston jäsenenä.

Suomen joukkue saapui 
Wausauhin, joka sijaitsee noin 
400 kilometriä pohjoiseen Chi-
cagosta sunnuntaina 10. päivä 
myöhään illalla. Treenit alkoi-
vat heti maanantaiaamuna jat-
kuen perjantaihin asti. Kilpai-

Maailmanmestarin 
tyylinäytettä. Tykkää-
köhän ne tästä vai 
nypytänkö liikaa? 
(Crappie ainakin tyk-
käsi.) Kuva: Elmo 
Olkkola.

harjus lähes hävisivät. nyt pää-
tökseen saadut kalataloudellis-
ten lupaehtojen muutokset tu-
kevat pyrkimyksiä säilyttää 
Saimaan järvilohi osana suo-
malaista kalastoa”, toteaa kala-
talouspäällikkö Veli-Matti 
Kaijomaa pohjois-Karjalan 
ELY-keskuksesta. 

Lisää vettä poikasalueelle

KHO:n päätöksessä on merkit-
tävintä järvilohen kannalta, että 
Vattenfall pamilon voimalai-
toksen on juoksutettava ala-
Koitajoen vanhaan uomaan 
vettä vähintään 4 m3/s ajalla 
1.10.-31.3. ja vähintään 6 m3/s 
ajalla 1.4.-31.9.  päätöksellä ke-
säaikainen virtaama kolmin-
kertaistuu ala-Koitajoessa pa-
rinkymmenen kilometrin mat-
kalla. Vähimmäisjuoksutuksia 
koskevat määräykset ovat voi-
massa seitsemän vuotta päätök-
sen lainvoimaisuudesta. 

”Tämä virtaus riittää jo lo-
hen kutemiseen. nyt on oikeu-
den päätöksellä seitsemän 
vuotta aikaa seurata, saadaanko 
järvilohi luontaisesti lisäänty-
mään”, kertoo erikoistutkija 
Jorma Piironen Riista- ja ka-
latalouden tutkimuslaitokselta.

Merkittävä ratkaisu

pielisjoella UpM-Kymmenen 

Voisimme saada 10 000- 
20 000 poikasta lisää. Voimme 
käyttää varoja myös suunnitte-
luun ja seurantaan, mihin ei 
tähän saakka ole ollut mahdol-
lisuutta”, Kaijomaa sanoo. 

”Kevään kuluessa alkaa neu-
vottelu ja suunnittelu. päätös 
on osa isompaa kokonaisuutta, 
jolla Saimaan järvilohen kalas-
tusta pyritään ohjaamaan.”

Ympäristöoikeuden profes-
sori Tapio Määttä Itä-Suo-
men yliopistosta pitää KHO:n 
päätösnippua merkittävänä lin-
jaratkaisuna. Ensimmäistä ker-
taa KHO teki päätöksen, jossa 
kalatalousviranomainen pystyi 
selvityksillään osoittamaan, et-
tä sen ehdottamilla toimenpi-
teillä olisi merkitystä järvilo-
hen suojelulle. Kaikki päätök-
set pyrkivät suojelun edistä-
miseen voimalaitosten 
taloudellisten etu-
jen kustannuk-
sella.

Pielisen kutuasuinen 
järvilohikoiras. Kalata-
loudellisten lupaehto-
jen muutokset tuke-
vat pyrkimyksiä säilyt-
tää Saimaan järvilohi 
osana suomalaista 
kalastoa. Kuva: Timo 
Hartikainen.

on maksettava tämän vuoden 
alusta lähtien Kaltimon voima-
laitoksen rakentamisesta kala-
kannoille ja kalastukselle ai-
heutuvien vahinkojen vähentä-
miseksi pohjois-Karjalan ELY-
keskukselle vuosittain tammi-
kuun loppuun mennessä kala-
talousmaksua 68 900 euroa. 
ELY-keskuksen on käytettävä 
varat kalojen istutukseen ja 
muihin kalakannan säilyttämis-
tä tarkoittaviin toimenpiteisiin 
pielisjoella ja sen kalataloudel-
lisella vaikutusalueella Sai-
maalla.

Kuurnan Voiman on mak-
settava niin ikään vuoden alus-
ta lähtien Kuurnan voimalai-
toksen rakentamisesta kalakan-
noille ja kalastukselle aiheutu-
vien vahinkojen vähentämisek-
si pohjois-Karjalan ELY-kes-
kukselle vuosittain tammikuun 
loppuun mennessä kalatalous-
maksua 39 500 euroa.

Kalatalousmaksuilla lisätään 
muun muassa poikasten istu-
tusmäärää. 
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RETKITUKKU.fi
Nettohintaan suoraan tehtaalta

Kevään parhaat pilkkivarusteet Retkitukusta

Shokkitarjous

100kpl erä!

FishPoint Fishfi nder
pilkkitutka

JÄTTIMENESTYS!

Suosittu! Tehokas apu 
pilkkimiseen. Löydä kalaparvet 
ja maksimoi kalasaalis 
FishPoint -pilkkitutkalla. Laske 
luotain pilkkiavantoon ja näet 
heti onko reiällä kalaa. Laite 
kertoo syvyyden, lämpötilan, 
pohjanmuodot ja kalahavainnot. 
Pienikokoinen ja helppokäyttöinen. 
Sopii myös kesäkalastukseen. 
Toimii AAA-paristoilla. 

NETTIHINTA

299 €€€€€

FISHPOINT
FISHCAM COBRA pilkkikamera
Uutuus! Pilkkikameralla seuraat reaaliaikaisesti mitä 
pilkin ympärillä tapahtuu. Kamera on helppo laskea 
veteen kaapelin varassa. Suuri 7” vesitiivis ja pakka-
senkestävä värinäyttö ja häikäisysuoja. Kamerassa 
tehokkaat ledit pimeäkuvaukseen. Toimii 12V lyijyhyy-
telöakulla. Mukana kätevä kantolaukku.

Huippusuositut Fishpoint pilkkitutkat  ja -kamerat

NETTIHINTA

 159 €

Uutuus! Suuri värinäyttö ja 2 keilaa. Erittäin monipuo-
liset ominaisuudet pilkkimiseen ja kesäkalastukseen. 
Näyttää kalat, syvyyden, veden lämpötilan ja pohjan 
muodot. Kahden keilan ansiosta entistäkin tarkempi 
kaiku. Suomenkielinen valikko. Toimii AAA-paristoilla. 

FISHPOINT
FISHFINDER PRO pilkkitutka

Koot: M, L ja XL

Huippusuositut Fishpoint pilkkitutkat  ja -kamerat

pilkkitutka

Värinäyttö
ja 2 keilaa!

telöakulla. Mukana kätevä kantolaukku.

NETTIHINTA

129 €

telöakulla. Mukana kätevä kantolaukku.

129 

BAFFIN MELTWATER
talvisaappaat

Huippumukavat Baffi n Meltwater talvisaappaat pitä-
vät sinut kuivana ja lämpimänä kylmän vuodenajan 
yli jopa -20° C pakkasilla, alkusyksystä loppukevää-
seen saakka. Kevyt ja lämmin neopreenivarsi.

VENTUREHEAT EPIC
ladattavat lämpöhanskat 
Pitää sormet lämpimänä kovalla pakkasella! Arktisiin 
olosuhteisiin suunniteltu laadukas kalvollinen lämpö-
hanska kelkkailijalle, pilkkijälle ja talviulkoilua harrasta-
valle. Säädät hanskan lämpöä helposti 3-portaisella 
säädöllä napista. Kämmenosa nahkaa, vanu 100 g 
Thinsulate. Maksimi akun kesto 8 h. 

 104 €
norm. 149 €

ALE 
30 %

-20°C

Kevään parhaat pilkkivarusteet Retkitukusta
Pilkkitutkan tai -kameran ostajalle kaupan päälle lupakotelo 0 €(arvo 15€)

Shokkitarjous 79€
norm. 99 €

Kutsu 
MM-morri

2014 
karsintaan
MM-morri 2014 
karsintakilpailu käy-
dään 6.-7.4. Sievin 
Aartaminjärvellä.
Molempien päivien kilpailut 
käydään kaksieräisinä. 

Lauantain ensimmäinen erä 
kisataan klo 10-13 ja toinen 
erä klo 14.30-17.30. 

Sunnuntain ensimmäinen 
erä kisataan klo 9-12 ja toi-
nen klo 13.30-16.30. Kaikki 
kilpailevat täydet 4 erää eli 
molemmat päivät. 

Aartaminjärven löydät tästä 
linkistä: http://kansalaisen.
karttapaikka.fi/kartanhaku/
osoitehaku.

Ilmoittautumiset  
1.4. mennessä:  
elisa.saarela@centria.fi,  
puh. 044 0478 601. 

Lisätietoja karsinnoista saa 
myös Tapani Kurjelta  
p. 0400 613 510. 

Mahdollisista kisaa koskevis-
ta muutoksista ilmoite-
taan SVK:n kotisivuilla.
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toni Stenbergistä mormuskoinnin maailmanmestari
Suomen joukkue pokkasi hopeaa

Niukasti kalaa alueella

Treeniviikon aikana selvisi, että 
merkittävät kilpailukalat tule-
vat olemaan black crappie, kel-
taeväahven ja bluegill. Tree-
neissä saatiin myös pari sattu-
makarppia ja valkosilmäkuhaa, 
mutta näihin ei kuitenkaan 
kannattanut panostaa. Hou-
kuttelu ei tuntunut toimivan 
lainkaan, ellei sitten muutaman 
kärpäsen toukan pudottelu ke-
rännyt yksittäisiä pikkuahve-
nia. 

Sallitut syötit olivat kärpä-
sentoukat, vahamadot ja nor-
maalit madot. Crappielle par-
haaksi syöteiksi osoittautuivat 
vahamadot ja oranssit kärpä-
sentoukat. ahvenille ja bluegil-

leille tehokkaimmat 
syötit olivat valkoinen 

ja keltainen kärpäsen-
toukka. Mormuskoista par-

haaksi osoittautui Elmon val-
mistama violetti-vaalea Finlan-
dia. Crappieita kannatti alkuun 
yrittää isommalla morrilla, 
mutta sen jälkeen piti vaihtaa 
pienempään ahvenia ja bluegil-
leja varten. 

Kalaa ei alueella ollut paljoa 
ja ne olivat selvästi pienissä 
ryhmissä suppealla alueella.
niitä ei ollut tasaisella pohjalla, 
vaan ne oleilivat ainoastaan 
penkoissa, joita ei kilpailuruu-
duissa ollut montaa. Tulisi siis 
olemaan hyvin tärkeää osua 
kalapaikalle ja kalastaa se tar-
kasti ja tehokkaasti. Vaikeutta 
lisäsi myös se, että osa crap-
piesta uiskenteli välivedessä 
jopa kolme metriä pohjasta yl-
häällä. näillä eväillä ja Elmon 
piirtämällä ruutukohtaisella 

piella ja jatkui bluegilleillä ja 
ahvenilla antaen lopulta toisen 
sijan. Tonin (493 g) alku oli taas 
nihkeä, mutta loppu sitäkin pa-
rempi ja sijoituksena jälleen 
toinen sija. jussi (257 g) suorit-
ti MM-debyyttinsä hienosti ja 
tasaisen varmasti päätyen 4. 
sijalle. Harri (69 g) oli tasaisen 
tiukassa ruudussa ja sai tyytyä 
sijaan kahdeksan pelkillä ahve-
nilla. Kimmon kohtalona oli 
joutua kaikkein vähäkalaisim-
paan ja vaikeimpaan ruutuun 
lopputuloksena 10,5 pistettä. 

Kärkijoukkueiden sijoituk-
set eivät muuttuneet, sillä Ve-
näjä voitti (42 p), Suomi oli 
toisena (48,5 p) ja Liettua kol-
mantena (49 p).  Henkilökoh-
taisen kisan voitti Toni Sten-
berg (4 p). Toisena oli Venäjän 
Sergei Bolyakhin (5 p) ja pros-
sin otti isäntämaan riemuksi 
Chad Schaub (6 p). Muista suo-
malaisista petri ahola oli 17. 
(10 p), Harri nikula 23. (11 p) 
ja Kimmo Lintilä 25. (11,5 p). 
Vesa ja jussi onkivat molemmat 
vain toisen osakilpailun.

Suomen joukkue kiittää tu-
kijoitaan Tuontirengas arcti-
xia, ponssea, Kalastuskolmiota, 
Hyötypaperia ja Stora Ensoa.

oletussyvyyskartalla lähdimme 
kisaan.

Joukkuekisa tasainen

Lauantaina kisaan lähdettiin 
hieman sekavin ajatuksin, sillä 
Vesa ja Harri olivat vielä osit-
tain joukkuetta viikolla piinan-
neen rajun mahataudin kouris-
sa. Heti kisan alussa sekä Kim-
mo että Harri saivat hyvän alun 
vetäen pari crappieta tasatah-
tiin. Hyvä tahti jatkui loppuun 
asti, sillä Kimmo (288 g) voitti 
ruutunsa ja Harri (178 g) oli 
kolmas. 

Tonin (174 g) alku oli vähän 
nihkeä, mutta hän veti hyvän 
lopun, kun vihdoin löysi kalan, 
ja tuli ruutunsa toiseksi. petri 
(80 g) ja Vesa (75 g) joutuivat 
molemmat tyytymään pelkkiin 
ahveniin. Molempien sijoitus 
oli kahdeksas. Ensimmäisen 
päivän jälkeen joukkuekilpailu 
oli tasainen. Venäjä johti 17,5 
pisteellä, Suomi oli toisena 22 
ja Liettua kolmantena 23 pis-
teellä.

Sunnuntain kisaan joukkue 
päätti jatkaa samalla taktiikalla. 
jussi tuli mukaan tuorein voi-
min Vesan tilalle. petrin (299 g) 
kisa alkoi hienosti parilla crap-

lujärvenä oli Big Eau pleine, 
joka sijaisi noin 40 kilomet-
rin päässä Wausan kes-
kustasta. järvi on teko-
järvi, jonka keskellä kie-
murtelee vanha jokiuo-
ma. Vesi on varsin kir-
kasta sisältäen kuitenkin 
hieman humusta. Kilpai-
luruudut oli tehty keskelle 
järveä vanhan jokiuoman 
alueelle ja syvyys vaihteli ruu-
duissa 2,5-5 metrin välillä.

Jussi on saapunut ih-
mettelemään Vesan 

0,09 millin siimalla ke-
himällä ylösottamaa 
kilon karppia. Näitä 
vonkaleita ei sitten 
kisassa enää näky-
nytkään. Kuva: Elmo 

Olkkola.

Joukkue valmistautuu 
kisaan kuunnellen 

Jussin sooloa 
Maamme-

laulusta. 
Kuva: El-
mo Olk-
kola.
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Kevään parhaat pilkkivarusteet Retkitukusta

Shokkitarjous

100kpl erä!

FishPoint Fishfi nder
pilkkitutka

JÄTTIMENESTYS!

Suosittu! Tehokas apu 
pilkkimiseen. Löydä kalaparvet 
ja maksimoi kalasaalis 
FishPoint -pilkkitutkalla. Laske 
luotain pilkkiavantoon ja näet 
heti onko reiällä kalaa. Laite 
kertoo syvyyden, lämpötilan, 
pohjanmuodot ja kalahavainnot. 
Pienikokoinen ja helppokäyttöinen. 
Sopii myös kesäkalastukseen. 
Toimii AAA-paristoilla. 

NETTIHINTA

299 €€€€€

FISHPOINT
FISHCAM COBRA pilkkikamera
Uutuus! Pilkkikameralla seuraat reaaliaikaisesti mitä 
pilkin ympärillä tapahtuu. Kamera on helppo laskea 
veteen kaapelin varassa. Suuri 7” vesitiivis ja pakka-
senkestävä värinäyttö ja häikäisysuoja. Kamerassa 
tehokkaat ledit pimeäkuvaukseen. Toimii 12V lyijyhyy-
telöakulla. Mukana kätevä kantolaukku.

Huippusuositut Fishpoint pilkkitutkat  ja -kamerat

NETTIHINTA

 159 €

Uutuus! Suuri värinäyttö ja 2 keilaa. Erittäin monipuo-
liset ominaisuudet pilkkimiseen ja kesäkalastukseen. 
Näyttää kalat, syvyyden, veden lämpötilan ja pohjan 
muodot. Kahden keilan ansiosta entistäkin tarkempi 
kaiku. Suomenkielinen valikko. Toimii AAA-paristoilla. 

FISHPOINT
FISHFINDER PRO pilkkitutka

Koot: M, L ja XL

Huippusuositut Fishpoint pilkkitutkat  ja -kamerat

pilkkitutka

Värinäyttö
ja 2 keilaa!

telöakulla. Mukana kätevä kantolaukku.

NETTIHINTA

129 €

telöakulla. Mukana kätevä kantolaukku.

129 

BAFFIN MELTWATER
talvisaappaat

Huippumukavat Baffi n Meltwater talvisaappaat pitä-
vät sinut kuivana ja lämpimänä kylmän vuodenajan 
yli jopa -20° C pakkasilla, alkusyksystä loppukevää-
seen saakka. Kevyt ja lämmin neopreenivarsi.

VENTUREHEAT EPIC
ladattavat lämpöhanskat 
Pitää sormet lämpimänä kovalla pakkasella! Arktisiin 
olosuhteisiin suunniteltu laadukas kalvollinen lämpö-
hanska kelkkailijalle, pilkkijälle ja talviulkoilua harrasta-
valle. Säädät hanskan lämpöä helposti 3-portaisella 
säädöllä napista. Kämmenosa nahkaa, vanu 100 g 
Thinsulate. Maksimi akun kesto 8 h. 

 104 €
norm. 149 €

ALE 
30 %

-20°C

Kevään parhaat pilkkivarusteet Retkitukusta
Pilkkitutkan tai -kameran ostajalle kaupan päälle lupakotelo 0 €(arvo 15€)

Shokkitarjous 79€
norm. 99 €
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Kalojen vapauttaminen
Mieti etukäteen, jotta osaat toimia nopeasti mutta rauhallisesti

Vapautusvälineet

Kalan vapauttamista varten on kehitetty erilaisia välineitä. 
Se, mitä välineitä tarvitaan, riippuu kalastusmenetelmäs-
tä, lajista ja paikasta sekä kalastajan mieltymyksistä. 

Yleisin ja myös tarpeellisin väline on koukunirrotuspihdit. 
Niiden avulla koukun irrottaminen kalan suusta on nopeaa 
ja ennen kaikkea turvallista, niin kalan kuin kalastajankin 
kannalta. Pihtejä hankkiessa kannattaa valita pitkävartinen 
malli, joilla ylettyy turvallisesti irrottamaan koukun hieman 
syvemmältäkin kalan kidasta. Etenkin hauenkalastajalle 
pitkävartiset pihdit ovat ehdottoman tärkeät. Muutaman 
euron maksavia peltisiä halpapihtejä ei kannata hankkia.

Kilpaonkijat käyttävät pihtien sijaan koukunirrotuspuik-
koa. Niitä on tarjolla erikokoisia ja -mallisia koukun koon 
ja kalastajan mieltymysten mukaisesti.

Joskus koukut ovat hauen kidassa niin syvälle, että nii-
tä ei pysty pihdeilläkään irrottamaan. Silloin otetaan 
avuksi pitkävartiset katkaisupihdit. Katkaisupihdeillä kat-
kotaan koukut, jolloin ne on helppo poistaa kalan kidas-
ta. Poista katkaistut koukun haarat sitä mukaan, kun kat-
kot niitä.  

Usein kala joudutaan koukun irrottamisen, kalan mit-
taamisen tai jonkin muun syyn takia nostamaan ylös ve-
destä. Kalaa ei silloin tule laskea maahan, paljaalle jäälle 
tai muulle sellaiselle alustalle, missä sen iho ja ihoa suo-
jaava limapinta voi vaurioitua. Siksi on kehitetty erilaisia 
vapautusmattoja, jotka suojaavat kalan ihoa käsittelyn ai-
kana. Vapautusmattoja löytyy markkinoilta erikokoisia ja 
-mallisia. 

Joskus tulee tilanne, että kalaa halutaan säilyttää jon-
kin aikaa ennen vapauttamista. Tätä varten on olemassa 
erilaisia vettä läpäisevästä kankaasta valmistettuja säkke-
jä ja punnituspusseja. Niissä kala säilyy hyväkuntoisena 
sen aikaa, kun laitetaan kameraa ja punnitusvälineitä 
kuntoon tai odotetaan kaveria paikalle avustamaan valo-
kuvaamisessa ja punnituksessa.

Kalan vapauttamisessa tarvittavia välineitä myydään 
hyvin varustetuissa kalastusvälineliikkeissä. Löydät niitä 
myös SVK:n kaupasta osoitteessa 
www.vapaa-ajankalastaja.fi/
kauppa.

JuHa oJaHarJu

Miksi sinä päästit kalan mene-
mään? Miksi et ottanut sitä 
ruoaksi? näihin kysymyksiin 
on saanut vastailla moni kala-
mies. Vastaukset liittyvät usein 
kalan kokoon. Kala on ollut ala-
mittainen ja se oli lain mukaan 
vapautettava. Tai kala on ollut 
niin iso ja hyväkuntoinen, että 
kalamies on halunnut palauttaa 
sen kasvamaan ja jatkamaan su-
kua. Yleinen syy on myös kalan 
laji. Tavoitteena on ollut saada 
esimerkiksi ahvenia, mutta saa-
liiksi on tullut vaikkapa hauki. 
Voi myös olla, että koukkuun 
tarttunut kala on ollut uhan-
alainen ja se on siksi vapautettu.

nyt emme pohdi syitä kalo-
jen vapauttamiselle, vaan keski-
tymme itse kalan vapauttami-
seen. 

Vähemmän koukkuja

Mitä enemmän koukkuja ja mi-
tä suurempi väkänen koukussa, 

sitä vaikeampaa on koukkujen 
irrottaminen. Monet kalan 
elintärkeistä elimistä, kuten sy-
dän, kidukset, sieraimet ja sil-
mät, sijaitsevat hyvin lähellä 
suuta. Useampikoukkuista vie-
hettä käytettäessä on suuri vaa-
ra, että jokin koukuista tarttuu 
väärään paikkaan, kuten sil-
mään. 

Viime vuosina moni kala-
mies on vähentänyt koukkujen 
määrää vieheissä. Esimerkiksi 
kolmikoukkuisesta vaapusta 
voidaan poistaa etummainen 
koukku ja peräkoukku. jäljelle 
jäävän keskikoukun kiinnitystä 
jatketaan leikarilla. näin saa-
daan kalaystävällinen koukutus 
ja kala pysyy leikarin ansiosta 
hyvin kiinni. Yksihaarakoukun 
käyttö on yleistä pohjois-ame-
rikan uistinkalastajien keskuu-
dessa.

Myös moni suomalainen ka-
lamies on korvannut vieheis-
sään kolmihaarakoukut yksi-
haaraisilla. 

Koukun haarojen lukumää-
rän lisäksi kannattaa huomio 
kiinnittää koukun väkäseen. Ei 
ole mitään syytä käyttää suurel-
la väkäsellä varustettua kouk-
kua, sillä kala pysyy kyllä kiinni 
vaikka väkänen olisi pieni. Mo-
ni on siirtynyt kokonaan väkä-
settömien koukkujen käyttöön. 
Väkäsetön tai pienellä mikro-
väkäsellä varustettu koukku 
tarttuu helpommin kalaan ja on 
toisaalta myös helppo irrottaa.

jos koukkujen uusiminen ei 
heti onnistu, voi aloittaa puris-
tamalla pihdeillä väkäset pie-
nemmiksi tai kokonaan kasaan.

Mitoita välineet oikein

Muiden kalastusvälineiden 
osalta on tärkeää, että ne on 
oikein mitoitettu; eivät liian 
keveät, mutta eivät toisaalta 
myöskään liian järeät. 

Liian keveitä välineitä käy-
tettäessä on vaarana niiden rik-
koontuminen. jos siima kat-
keaa tai viehelukko pettää kes-
ken väsytyksen, tietää se kouk-
kujen jäämistä kalan suuhun. 
Liian keveillä välineillä voi 
myös väsytysaika muodostua 
hyvin pitkäksi, jolloin kala vä-
syy tarpeettoman paljon. 

Toisaalta ylimitoitetuilla ka-
lastusvälineillä siiman kautta 
välittyvä tuntuma huononee, 
eikä kalastus ole silloin kovin 
tuloksellista. Muista siis valita 
kuhunkin tilanteeseen parhai-
ten sopivat kalastusvälineet, 
näin kalastaminen on paljon 
hauskempaa.

Kylmyys vaurioittaa kalaa

Kalastuspaikka ja vallitsevat 
olosuhteet asettavat tiettyjä ra-
joituksia kalan vapauttamiselle. 
Ennen kalaan lähtöä on hyvä 
miettiä ennalta tulevaa reissua. 
Miten toimin, jos vapautan ka-
lan? Mitä välineitä tarvitsen ja 
voiko kalan vapauttaa niissä 
olosuhteissa hyväkuntoisena ja 
elinvoimaisena? 

Olosuhteiden asettamista 
rajoituksista merkittävimpiä 

Perusvälineistöä kalan vapauttamiseen: matto, säkki/punnitus-
pussi, katkaisupihdit ja koukunirrotuspihdit. Vaakakin on hyvä pi-
tää aina mukana, jos vaikka se ennätyskala sattuisi nappaamaan. Pitkävartiset pihdit kuuluvat myös onkijan vakiovarusteisiin.

Kuha kuuluu umpirak-
koisiin kaloihin, eikä 

siis kestä suuria pai-
neenvaihteluita. Ku-

van kala tuli täkyonki-
malla parin metrin sy-

vyisestä vedestä ja 
lähti hyvinvoivana ta-
kaisin elementtiinsä.

Vapautusmatto eristää kalan alustastaan.    Punnitus hoituu kätevästi punni-
tuspussilla.
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Kalojen vapauttaminen
Mieti etukäteen, jotta osaat toimia nopeasti mutta rauhallisesti

LISätIetoA kalan vapautta-
misesta löytyy SVK:n You-
Tube -kanavalla olevalta vi-
deolta Kalojen vapauttami-
nen. Kannattaa tutustua 
myös Vastuullinen vapaa-
ajankalastaja-sivustoomme:
■ www.youtube.com/ka-

lastusvideot
■ www.vapaa-ajankalasta-

ja.fi/vastuullinen

Lohikalojen 
vapauttaminen
 
antero VirKKunen

Lohikalakantojen huo-
nosta tilanteesta johtuen 
yhä useampi kalastaja 
päättää vapauttaa uhan-
alaisen saaliinsa. Saaliik-
si saadaan myös alamit-
taisia kaloja, jotka on lain 
mukaan pakko vapaut-
taa. Vapautuksen yhtey-
dessä on muistettava, 
että lohikalat ovat Suo-
men kaloista herkimpiä 
korkeille lämpötiloille ja 
hapettomuudelle.

Oikeanlainen ja nopea 
toiminta vapautustilan-
teessa on tärkeintä juuri 
lohikalojen kohdalla. 
Varsinkin lämpimän ve-
den aikaan, kalat joutu-
vat todella koville. Lohi-
kalojen vapauttaminen ei 
ole vaikeaa ja perusoh-
jeilla selviää erinomai-
sesti. 

Tärkeintä on pyrkiä 
minimoimaan väsytys- ja 
pinnalla oloaika. Parasta 
on irrottaa kala jo vedes-
sä, mutta esimerkiksi 
oman ennätyskalan ku-
vaus ja punnitus on ym-
märrettävää. Kala punni-
taan punnituspussissa 
tai solmuttomassa haa-
vissa ja sitä kosketaan 
ainoastaan kostutetuin 
käsin. Vapautustilanne 
on hyvä miettiä etukä-
teen, jotta osaa toimia 
tilanteessa nopeasti, 
mutta rauhallisesti.

ovat kylmyys ja kalastussyvyys. 
Kylmällä pakkassäällä vedes-

tä nostetun kalan limakalvot 
jäätyvät nopeasti. Vaaravyöhyk-
keessä ovat erityisesti silmät, 
iho ja kidukset. jos aikomukse-
na on vapauttaa kaloja talvella, 
on viisainta pidättyä kalasta-
masta kaikkein kylmimmillä 
keleillä. Yleisenä pakkasrajana 
valikoivaa kalastusta ja C&R 
-tyylin kalastusta harrastavien 
keskuudessa pidetään –10 astet-
ta. Kuitenkin aina, kun keli on 
pakkasen puolella, tulee vedestä 
nostetun kalan vapauttamisen 
tapahtua erittäin nopeasti. Va-
pautettavaa kalaa ei missään 
vaiheessa saa laskea jäälle tai 
hangelle, seurauksena on iho-
vaurio ja siitä aiheutuva vesiho-
metartunta. Koukku on parasta 

irrottaa jo, kun kala on avan-
nossa tai vaihtoehtoisesti va-
pautusmaton päällä. Talvella 
vedestä nostettua kalaa tulee 
käsittelyn ajan suojata mahdol-
lisimman hyvin tuulelta.

Vastaavaan tapaan tulee toi-
mia myös kesällä. Kuuma au-
ringon paahde ja lämmin tuuli 
kuivattavat kalan nopeasti. Ke-
sällä tulee myös ottaa huo- 
mioon, että vesi on lämmintä ja 
siinä on vähemmän happea. 
Kala joutuu siis siiman päässä 
kovalle rasitukselle.

Ei liian syvästä

Myös kalastussyvyys ja sitä 
kautta johtuva paineen vaihtu-
minen asettavat omat rajansa 
kalan vapauttamiselle. Moni on 

varmasti huomannut, että sy-
västä vedestä pilkillä tai jigillä 
saadulla ahvenella tai kuhalla 
on uimarakko työntynyt suu-
hun. Oikein syvältä kalastet-
taessa se voi olla jopa puhjen-
nut. Tämä johtuu paineen no-
peasta pienentymisestä. Syvällä 
kovassa paineessa uimarakon 
sisältämät kaasut mahtuvat pie-
nempään tilaan, mutta pintaan 
nostettaessa kaasut laajenevat 
ja uimarakko pullahtaa ulos. 
Tämä ilmiö tapahtuu umpirak-
koisilla kaloilla, joihin kaikki 
ahvenkalamme kuuluvat.

avorakkoiset kalat pystyvät 
paremmin säätelemään uima-
rakkonsa painetta ja mukautu-
maan paineenvaihteluihin.

avorakkoisiin kaloihin kuu-
luvat muun muassa hauki, lohi-
kalat ja särkikalat. Silti näiden-
kin lajien kanssa tulee syvältä 
kalastaessa noudattaa varovai-
suutta. Kalaa ei tule vetää no-
peasti kohti pintaa, vaan toimi-
taan maltillisesti, jotta kala ehtii 
sopeutua paineen muutoksiin. 

ahvenkalojen kohdalla pätee 
max. 10 metrin nyrkkisääntö. 
Sitä syvemmältä ei tule kalas-
taa, jos on aikomuksena va-
pauttaa kaloja. Ulkomaisissa 
tv-ohjelmissa näkee joskus, 
kuinka syvältä nostetun kalan 
suuhun pullistunut uimarakko 
puhkaistaan neulalla ja kala 
päästetään takaisin uimaan. Ui-

marakon puhkaisemisesta ei 
ole kalalle hyötyä, sillä rakko 
on silloin toimintakyvytön ja 
kala kuolee pian.

Toiminta  
vapautustilanteessa

Vapautettavan kalan kannalta 
on tärkeää, että se pääsee mah-
dollisimman nopeasti takaisin 
uimaan. parasta on, jos kalaa ei 
nosteta lainkaan pois vedestä. 
jos kala nostetaan ja siihen käy-
tetään haavia, tulee haavin ver-
kon olla valmistettu solmutto-
masta havaksesta. perinteinen 
solmullinen havas vaurioittaa 
kalan limakerrosta. Hauenka-
lastajat käyttävät nostamiseen 
usein ns. liplock-otetta, jossa 
kalaa tartutaan kädellä alaleuan 
alta. Myös leukapihdit ovat 
haukimiesten käytössä. Lip-
lock-otteella tai leukapihdeillä 
nostettaessa tulee toinen käsi 
viedä aina kalan vatsan alle, jol-
loin kala lepää kahden tukipis-
teen päällä. pelkästään ala- 
leuasta roikottaminen vahin-
goittaa helposti leuan luita.

Mitä vähemmän kalaa käsi-
tellään, sen parempi. Kaikkia 
kaloja ei tarvitse punnita tai 
mitata, mutta omista ennätys-
kaloista tai muuten erityisen 
hienoista yksilöistä on mukava 
saada valokuva. pyri toimimaan 
mahdollisimman nopeasti, 
mutta silti hellävaroin. Opette-
le oikeat otteet kalan käsittelys-
sä ja tutustu kunnolla kameran 
toimintoihin, etenkin itselau-
kaisimen käyttöön. 

Vapautustilannetta kannattaa 
miettiä jo etukäteen ja suunni-
tella valmiiksi omia toimintata-
poja. Kun on hyvin valmistau-
tunut, sujuu kalan vapauttami-
nen yleensä helposti.

Muista aina käsitellä kalaa 
kostutetuin käsin ja kostuta 
myös vapautusmatto ennen 
käyttöä. Itsestään selvää on, että 
elävää kalaa ei ikinä aseteta 
puntarin koukkuun roikku-
maan, vaan käytetään punnitus-
pussia, haavia tai muuta vastaa-
vaa välinettä. 

Vapautusmatto eristää kalan alustastaan.    Punnitus hoituu kätevästi punni-
tuspussilla.

Iso väkänen on helppo painaa pihdeillä alas.

Talvella koukut kannattaa irrottaa jo kun kala on reiässä.

Liplock-ote sopii hyvin hauen nostamiseen. Muista aina nostaessasi tukea 
kalaa toisella kädellä vatsan alta.
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PerhonurkkA
JOuKO KetO Keskisenkoski  

nostalgiaa ja modernia 
kunnostussuunnittelua

Kesä 1976. Olin asunut jyväs-
kylässä neljä vuotta ja löytänyt 
virtaavat vedet. Se on eräs tär-
keimmistä syistä, miksi edel-
leen asun täällä. Koskikalastuk-
seen minut oli tutustuttanut 
ystäväni Tapio Saarinen, jon-
ka kanssa olin ensimmäistä ker-
taa Keskisenkoskella, Hanka-
salmella. Se oli tuolloin yksi 
maakunnan kolmesta tai neljäs-
tä korttikoskesta. 

Sain ensimmäisen taimeneni 
kuparisella, punapilkkuisella 
kolmosen Mepsillä. Myöhem-
min samana iltana väsyttelin 
ensimmäiset taimeneni perho-
vavalla, jonka hoito oli uskottu 
minulle, veneessä kun olimme. 
Kokemukset ovat unohtumat-
tomia. Tällaisten elämysten 
jälkeen on monesti myös siihen 
paikkaan, jossa ne koettiin, 
muodostunut ainutlaatuinen 
suhde. näin ei Keskisen koh-
dalla käynyt.

niska näytti matalalla vedel-
lä kuolleelta. Sen alta keski-
osaan ulottuva alue on edelleen 
monipuolisin alue. Sieltä löy-
tyy pintakivien takaisia kuohu-
ja, erilaisia peilimäisiä alueita, 
matalampaa virtaa, isompia 
monttuja, kutusoraikoita ja eri-
laista pocket-vettä. Veneväylä 
näkyy selvästi etenkin matalalla 
vedellä, joskaan ei haittaavan 
selvästi. ja sen reunassa on tai-
menten hyvä kelliä…

Koskimaisuus palautettu

alakosken keskiuomaan on ra-
kennettu sopivilla lohkareilla 
isommille kaloille käypäisiä 
asentopaikkoja ja ranta-alueille 
on tehty täysremontti. Kodan-
puoleisella rannalla, puiden 
katveessa on toistametrinen, 
mutkitteleva, vuoroin kapene-
va ja levenevä uoma. Ranta on 
tuettu eroosion estävällä kiviai-
neksella ja pohja verhoiltu 
penkkasoralla. ”poikaspuron” 
ja pääuoman väliseltä terassilta, 
joka aiemmin jäi veden laskies-

pussa lämpötila huiteli lähellä 
neljääkymmentä, joten koeka-
lastus jäi syyskuulle.

Kala oli tiukassa

Syyskuun päiväkin sattui ole-
maan aurinkoinen, mikä antoi 
aikaa tarkkailla kunnostuksen 
jälkeä matalalla vedellä. jälki 
oli tyypillinen yksittäisten ki-
vien, kiviröykkiöiden ja kuop-
pien alaston mosaiikki. Veden 
kirkkauden ansiosta koko poh-
jarakenne paljastui sitä mukaa, 
kun rantaa tallustin. Vesikasvil-
lisuutta ei vielä näkynyt. Vesi 
virtasi koko uoman leveydeltä. 
Kalastusalue näytti vähintään 
kaksinkertaistuneen, lupaavan 
näköisiä ottipaikkoja löytyi 
runsaasti.

Kalastus kertoi muuta, jos 
kohta kelikin vaikutti siihen, 
että taimenta ei lupaavimmis-
takaan paikoista tullut. Vesi-
hyönteiset puuttuivat, samoin 
tuikit. Kalastin kosken melko 
nopeasti niskalta alas perhoja ja 
taktiikoita vaihdellen. Tulokse-

Fasaani- 
simputtaja
 
Koukku: #4-6 pitkävar-
tinen streamerkoukku
Sidontalanka: valkoi-
nen ja musta
Silmät: palloketju
Kierre: soikea hopea ja 
siima siiven kiinnittämi-
seen
Runko: peitinhöyhenes-
sä, sen takana kiinni 
oleva untuva 2-6 kpl 
koukun koosta riippuen
Siipi: 4 kpl naarasfasaa-
nin peitinhöyhentä, har-
tioissa lisäksi levennyk-
senä irtosiikasia samas-
ta otuksesta
Kurkku: oranssi/punai-
nen marabou
Pää: silmien takana 
vaalea naarasfasaanin 
peitinhöyhen, silmien 
edessä teeren peitinhöy-
hen, 4-8 kpl pään ja 
koukun koosta riippuen
Sidokseen voi käyttää 
myös naarasteertä, kop-
peloa tai ukkometsoa, 
jolloin perho on tum-
mempi.

Keskinen on keskisuomalai-
sittain iso virta, jossa kuohut 
ovat harvassa. Sen keskivirtaa-
ma on 60 kuutiometriä sekun-
nissa. Venettä tarvitaan rannal-
ta toiselle siirtymisen ohella 
usein myös kalastukseen var-
sinkin alkukesästä, jolloin vesi 
on korkeimmillaan. perhoka-
lastajana tunnen olevani yhtä 
koskeni kanssa vasta, kun pys-
tyn hallitsemaan sen kahlaa-
malla. Majoittuminenkaan ei 
perhokalastusta aloitellessani 
onnistunut, joten Keskinen on 
jäänyt vähemmälle kalastuksel-
le. Hyvä kalapaikka se kuiten-
kin on aina ollut.

Lisää kuohupaikkoja

Korholan reitin koskiin kuulu-
van Keskisen kunnostus saatiin 
loppuun vuonna 2010. Kävin 
siellä muutaman vuoden tauon 
jälkeen kahdesti, ensin Anssi 
Elorannan kanssa kesäkuun 
alussa tutustumassa hänen joh-
dollaan tehtyyn kunnostukseen 
ja myöhemmin syyskuussa ka-
laonnea kokeilemassa. jo itä-
rannan parkkipaikalta näkyi, 
ettei muutos ainakaan korkeal-
la vedellä ollut kovin silmiin-
pistävä. alavirran lenkkikivi oli 
entisellä paikallaan, muuten 
näköpiirissä oli vain virtaavaa 
vettä. Vasta rannalla muutok-
sen saattoi aistia ja jopa nähdä-
kin. niskan alapuoliselle  
alueelle oli ilmaantunut lisää 
kuohupaikkoja, samoin alavir-
taan. Sileäpintaiseen ylänivaan 
oli ilmestynyt pyörteitä, jotka 
kielivät uusista kivistä, joita 
kuumotti veden läpi kaikkialla 
koskialueella.

Yläniva oli muuttunut. Se 
oli aiemmin sileä virta, jonka 
pohjassa toki oli kuoppia ja 
päänkokoisia kiviä, mutta ei 
muuta. nyt sieltä löytyi harva-
lohkareisia väyläpaikkoja iso-
muksille ja poikasille moni-
puolisia rantalaitumia. Mutkan 
ja niskan aluetta kivettäessä 
erityisesti pintaperhokalastajia 
silmällä pitäen harvakseltaan 
muutaman kiven tai yksittäis-
ten lohkareiden avulla niin, 
että keskivedellä asentopai-
koista kertovat kivet jäävät juu-
ri veden pinnan alapuolelle.

sa kuiville, löytyy kolme eri 
matalikkoaluetta, joille on oh-
jattu vettä pääuomasta. näin 
alaosan koskimaisuus on saatu 
palautettua; poikasille löytyy 
rannan tuntumasta suojapaik-
koja, ulompaa isommille kaloil-
le asentopaikkoja.

”Itse pidän Keskisenkoskea 
parhaiten onnistuneena kun-
nostuskohteenamme. Se ryt-
mittyy hyvin eri osiin. Vanhat 
ottisyvänteetkin onnistuttiin 
säilyttämään. Kalastuspaikat 
ovat kaksinkertaistuneet ja poi-
kastuotantoalueet moninker-
taistuneet”, kertoi Eloranta.

Tällä käynnillä en itse kalas-
tanut, toki kalamiehiä koskella 
oli. Toinen oli kahlannut kes-
kelle kosken ehkä voimakkain-
ta virtausta – miten, sitä ihmet-
telen tänäkin päivänä – toisen 
kalastaessa veneestä heittämäl-
lä. Kalaa en heidän nähnyt saa-
van, mutta mielenkiinto heräsi. 
Loppukesästä ei ollut järkeä 
yrittää Keskisen kaltaiselle, 
avoimelle virralle kalaan. pala-
tessani Tenolta heinäkuun lo-

Kalamies Alakosken isolla montulla.

Keskisen alaosan pintamosaiikkia.
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Vene on tarpeen korkealla vedellä niin liikkumiseen kuin kalastukseen.

SVK

takasiipinen 
Koukku: #14-8  
pintaperhokoukku
Sidontalanka:  
Benecchi 12/0
Kierre: sidontalanka
Tuntosarvet: häkilä-
höyhenen ruodot
Takarunko: jäljiteltävän 
vesiperhosen värinen 
dubbing
Siivet: pehmeä, pitkä-
siikasinen höyhen
Hartiat: peurankarva
Häkilä: laskuvarjohäkilä 
kukkoa
Eturunko: takarunkoa 
tummempi dubbing
Pää: sidontalanka

Kalanpoikasjäljitelmät toimivat
Keskinen tunnetaan siitä, että erilaiset kalanpoikasjäljitelmät toi-
mivat siellä hyvin. Tämä ei sinänsä ole ihme, onhan koski vääräl-
lään sopivankokoista 5-8 sentin mittaista salakkaa ja ahvenen-
poikasta. Jari Liljeroosin suosikkiperho on kuitenkin Skater ja 
Keskisellä, jos missään, sille sopivaa vettä löytyy riittämiin. Seu-
raavana tulevat erilaiset salakkajäljitelmät, ei kuitenkaan Supertin-
seli. 

Itse olen perhokalastajana saanut yli puolet kaloistani erilaisilla 
streamereilla ja toisen puolen pintaperhoilla, pupasidokset mu-
kaan lukien. Viinipunamusta Matuka oli aikoinaan kova peli. Nyt-
temmin, kuten koereissullani, sen ovat korvanneet erilaiset salak-
ka- ja simppusidokset. Pintaperhoista omia suosikkejani ovat 
olleet erikokoiset Nalle Puhit, Klinkhämerit ja peurankarvarunkoi-
set vesiperhosjäljitelmät sekä oma perhoni Takasiipinen.

na oli vain pari pientä taimenta, 
kumpikin Klinkhämerin muun-
noksilla. Kahlaaminenkin oli 
luultua vaikeampaa. pohja oli 
tasainen vain kutusoraikoilla. 
Muualla tasaiselta näyttävä alue 
oli yllättävän syvä ja monipuo-
linen. Koskessa tasapainoa ha-
kien totesin, etteivät kunnoste-
tut kosket ehkä taida olla enää 
ikäiselleni perhokalastajalle. Oli 
aika pitää tauko ja suunnitella 
uusia kujeita.

Länsi- vai itäranta

jyväskyläläinen Jari Liljeroos 
on kalastanut Keskisellä pikku-
pojasta lähtien. Koski on hänen 
mielestään parantunut ja par-
haimmillaan pilvisinä päivinä 
sekä iltaisin ja aikaisin aamulla, 
ennen kuin aurinko alkaa pais-
taa joen suuntaisesti. Kivien 
määrän lisäys, aiempien kuivil-
le jäävien rantamatalien vesitys 
ja kosken monimuotoisuuden 
kasvu kuuluvat myönteisiin 
seikkoihin. Korkean veden ai-
kainen piirteettömyys tekee 
ottipaikat vaikeasti havaittavik-
si ja alakosken syvä veneuoma 
ovat asioita, joille ehkä olisi 
pitänyt tehdä jotain. Minä itse 
kuulun itärannan miehiin, mu-
kavuussyistä ehkä, sillä luvan-
myynti sattuu olemaan sillä 
rannalla. jari puolestaan pitää 
länsirantaa parempana.

”Länsiranta on kokonaisuu-
dessaan monipuolinen. Toissa-
kesänä sain sieltä useampia 
kunnon kaloja, joista suurin 60 
-senttinen. Se on mukava myös 
siksi, että sitä yleensä kalaste-
taan vähemmän.

Loppuliuku on aina ollut hy-
vä. Vanhasta muistista ei kui-
tenkaan kannata kahlata keski-
virtaan. Rannat ovat nykyään 
aiempaa syvemmät ja kalat 
viihtyvät lähellä rantaa, minkä 
itsekin huomasin”, hän kertoo.

Iltajaksoni meni kuten aiem-
pikin, sillä erotuksella, että ta-
pahtumia oli enemmän. aurin-
ko oli kääntynyt länteen, laske-
nut puiden latvuksiin ja koskes-
ta löytyi niiden luomia varjo-

paikkoja. Ensimmäinen kook-
kaampi taimen otti heti niskan 
jälkeen isoon nalleen ja sen 
jälkeen niitä tuli tasaisesti. Vii-
meinen hyppäsi irti alakosken 
niskamontussa. pyrin kalasta-
maan alueeni niin leveältä kuin 
pystyin, mikä oli sinänsä tar-
peetonta. Kaikki viisi koukutta-
maani taimenta otti veneväylän 
sivusta. Myös niiden käyttäyty-
minen oli samanlaista: täyttä 
vauhtia veneuomaa alas seuraa-
vaan miedompivirtaiseen paik-
kaan, jossa oli mukava hieroa 
väkäsetön perho irti leukapie-
lestä. Vain kaksi tuli haaviin asti, 
50-senttisiä kumpainenkin.

Kalat levittäytyivät

päivän kylmimpänä hetkenä, 
aamukuudelta tilanne oli toi-
nen, mitä osasin odottaa. Kalat 
olivat levittäytyneet veneväy-
lästä paikkoihin, joista en en-
nen kunnostusta ollut saanut 
kaloja; länsirannan pellon tie-
tämiltä, keskivirran ja rannan 
välistä sekä alakoskelta. niiden 
käyttäytyminen ei ollut muut-
tunut. nyt lisämausteena oli 
kivien kiertely ja pohjassa jun-
naaminen. Ylössaantiprosentti-
kaan ei kohentunut, päinvas-
toin. Kahdeksasta kuusi va-
pautti itse itsensä, minä vain 
kaksi.

Matalan veden lyhyt, nopea, 
muutamalla luottoperholla ja 
yksinomaan itärannalta tapah-
tunut kokeilu antoi myönteisen 
kuvan uudesta Keskisenkoskes-
ta. jos kahlaaminen monin pai-
koin oli töksähtelevää, uskon 
senkin ajan myötä korjautuvan 
kivien hakeutuessa pysyville si-
joilleen.

”Suotuisat kunnostustulok-
set näkyvät koskella tietyllä vii-
veellä. Monen vesieliöryhmän 
tilanne voi kunnostuksen jäl-
keen huonontua. Osa toipuu 
muutamassa viikossa, toisilla, 
kuten vesisammaleilla, toipu-
miseen voi kulua 10-15 vuotta. 
Keskimäärin voidaan sanoa 
kunnostuskohteen saavuttavan 
hyvän rakenteellisen ja toimin-
nallisen tasapainon 6-10 vuo-
dessa kunnostuksesta”, kertoo 
Eloranta.

Ville Strandman ja tyypillinen Keski-
sen taimen.

Kalenterin myyntikilpailun voitto jälleen Kemiin
Jaana VetiKKo

Vapaa-ajankalastajan kalente-
rin myyntikilpailun voitti vii-
me ja edellisvuoden tapaan 
Kemin Seudun Urheilukalas-
tajat myymällä 80 kalenteria. 
Seura palkitaan suoritukses-
taan 60 euron arvoisella tava-
rapalkinnolla. Hyväksi kakko-

seksi sijoittui Kaukopään Kala-
miehet 70 kalenterillaan. Seura 
saa palkinnoksi 60 euron ar-
voisen tavarapalkinnon. Kaik-
kien kilpailuun osallistuneiden 
kesken arvottiin yksi 60 euron 
arvoinen tavarapalkinto. Tällä 
kertaa arpaonni suosi Kotkan 
Kalamiehiä. Onnittelut voitta-
jille!

AVOINNA:
pe 17.5. klo 12-19, la 18.5. klo 10-18,
su 19.5. klo 10-17, outdoormessut.fi   

LIPUT:
aikuiset 13 €, lapset (7-15) 5 €, 
perhelippu 26 €, ilmainen pysäköinti

OSALLISTU KILPAILUUN JA
VOITA HIENOJA PALKINTOJA!
www.outdoormessut.fi

Kymmeniä lajeja, tuhansia 
tuotteita. Näkemistä, tekemistä 
ja kokemista. Välineet, varusteet 
ja viimeisimmät vinkit.

Tervetuloa uuteen luontoon ja 
ulkona liikkumiseen keskittyvään 
messutapahtumaan.

Portti 1

Portti 2

Ohjelma-areena

Myyrmäki-halli

Energia
Areena

Järjestäjä: Riihimäen Messut Oy. Paikka: Myyrmäen Urheilupuisto, Vantaa.
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Kari Nyberg ja jaaNa VetiKKo

Valmista  
saaliskalasi

Paistetut lahnafileet suppilovahveroiden kera

Pähkinät tuovat 
mukavaa ra-

kennetta sieni-
sipuliseokseen. 

Kerma sitoo 
maut yhteen.

Lahnafileet saavat 
väriä ja makua cur-
rysta sekä paprika- 
ja chilijauheesta.

Kalaherkkuja
Kari Nyberg ja jaaNa VetiKKo 4 lahnafileetä isohkosta 

lahnasta
2 tl suolaa
1 tl currya
1 tl paprikajauhetta
½ tl chilijauhetta
1 l suppilovahveroita 
1 dl cashew-pähkinöitä
1 uusi sipuli varsineen
2 dl ruokakermaa
rypsiöljyä paistamiseen

Kuumenna muurikka tai paistinpannu ja laita sii-
hen rypsiöljyä. Laita lahnafileet pannulle ja maus-
ta ne suolalla (1 tl), currylla, paprika- ja chilijau-
heella. Ruskista fileet ja siirrä ne sivuun.

Silppua sipuli varsineen ja halutessasi suppilo-
vahverot. Laita sipuli ja sienet kuumalle pannulle 
ja paista kokoon. Mausta suolalla (1 tl).

Lisää pannulle pähkinät ja ruokakerma. Anna 
kiehahtaa. Nosta varovasti lahnafileet mukaan ja 
anna lämmetä. 

Tarjoa vaikkapa uusien perunoiden kera.

Wokki, muurikka ja parilapannu tarjoavat 
runsaasti kalan valmistusmahdollisuuksia

Korvakkeilla varustettu valu-
rautainen muurikkapannu alkaa 
olla maamme kesäisillä grilli-
paikoilla lähes yhtä yleinen vä-
line kuin makkaratikku. Myös 
valurautaiset paistourilla varus-
tetut parilapannut ovat yleisty-
neet. 

Kaukomaamatkailun yleis-
tyessä moni suomalainen koti-
kokki on päässyt tutustumaan 
muun muassa Thaimaassa ylei-
seen ja suosittuun wokkiruo-
kaan, joka on nopeasti voittanut 
sydämet puolelleen. Tämän 
seurauksena wokkipannu kuu-
luu yhä useamman ruoanlaitta-
mista harrastavan perusväli-
neistöön. 

Kaasupoltin paras 
lämmönlähde

Muurikka- ja parilapannu ovat 
paksun valurautaisen runkonsa 
vuoksi paistamisominaisuuksil-
taan hyvinkin samankaltaisia 
litteähköjä levyjä, kun taas 
ohuesta teräslevystä valmistettu 
pyöreäpohjainen wokkipannu 
eroaa näistä. Tämän vuoksi 
käytettäessä erilaisia lämmön-
lähteitä niillä on suuria eroja 
myös kypsennettävään kalaruo-
kaan. 

Kaikilla näillä pannuilla pa-
ras kypsennystulos ja tasaisin 
lämpötila saavutetaan käyttä-
mällä kaasupoltinta. Kaasuliek-
ki voidaan säätää täsmälleen 
sopivaksi ihanteellisen paisto-
lämpötilan aikaansaamiseksi. 
Liekki lämmittää tasaisesti sekä 
litteän pannun valurautapohjan 
että wokkipannun ohuen ja lä-
hes puolipallonmuotoisen poh-
jan. Lisäksi kaasu palaa puh-
taasti eli nokiongelmista tai 

polttopuiden jatkuvasta lisää-
misestä ei tarvitse huolehtia. 

Sähköhellan keittolevyn 
päällä voidaan kypsentää kalaa 
parilapannulla tai sähköhellal-
le suunnitellulla wokkipannul-
la, mutta pohjaltaan jopa hie-
man kuperalla muurikalla tämä 
ei onnistu pienen kontaktipin-
nan vuoksi. nuotion avotuli on 
kaasun ohella lähes yhtä suosi-
teltava vaihtoehto lämmönläh-
teeksi, vaikka polttopuupilkkei-
den lisäämisestä tuleen on huo-
lehdittava jatkuvasti, ja vaikka 
puuliekki synnyttää aina jonkin 
verran nokea. Kuitenkin aito 
savuinen nuotiotuli antaa ruo-
kaan autenttista savunmakua 
maustaen kalaruoan vastusta-
mattomalla aromillaan.

Paistaminen, pariloiminen 
hiillostaminen

Muurikka- ja parilapannu vas-
taavat paisto-ominaisuuksil-
taan valurautaista paistinpan-
nua, jonka asemesta nykyisin 
käytetään usein sen teflonpin-
taista korviketta. Silti monen 
paistetun kalan ystävän mieles-
tä ”oikea” paistettu kala kypsyy 
ainoastaan aidolla voilla valu-
rautapannussa, kun kalan pinta 
käristyy tummanruskeaksi ja 
aromikkaaksi. 

Kalaa voidaan paitsi paistaa 
myös pariloida tai hiillostaa va-
lurautapannulla. Erilaisia kyp-
sennysmenetelmiä voidaan so-
veltaa paistolämpötilan muu-
toksilla tai rasvan laadulla ja 

määrällä. Esimerkiksi kypsen-
nettäessä jo itsessään paljon ras-
vaa sisältäviä lohikyljyksiä kuu-
malla parilalla ilman rasvaa 
voidaan puhua vielä paistami-
sesta. Mutta mikäli kyljysten 
asemesta kypsennetään vaikka-
pa kokonaisia muikkuja, ne pa-
riloituvat tai jopa hiillostuvat 
vähäisen rasvan ja korkean läm-
pötilan yhteisvaikutuksesta. 
Kun kypsennyslämpötilaa pie-
nennetään ja rasvan määrää li-
sätään, muikutkin paistuvat 
rapsakan ruskeiksi. 

Muurikkapannulla kalaa 
paistettaessa sen pinnan voi 
halutessaan paneroida jauhoil-
la ja paistaa öljyssä rapeaksi. 
parilapannun pohjan uriin pa-
neerauskerros takertuu ja palaa 

helposti, ellei käytetä pannun 
tasaista paistopuolta. Etenkin 
avotulella kokatessa kannattaa 
lisäksi ottaa huomioon, että 
ruokaöljyä saattaa roiskua liek-
keihin muurikan matalan reu-
nan yli, mikä voi aiheuttaa öl-
jypalon. Tilannetta kannattaa 
ennakoida varaamalla tulisijan 
viereen pannun kokonaan tii-
viisti peittävä kansi, joka tu-
kahduttaa tehokkaasti öljypa-
lon alun. 

Kokemus on osoittanut, että 
muurikkapannu ei oikeastaan 
voi olla liian suuri. Vaikka 
muurikan pohjan alla oleva tu-
li ei lämmittäisikään koko pan-
nua, se ei haittaa, sillä pannun 
reunaa voidaan pitää kypsen-
nettyjen kalojen lämmitys- 
alueena, missä ne säilyvät kuu-
mina ja mehukkaina, kunnes 
kaikki kalat on saatu valmistet-
tua.

Wokilla nopeasti

Wokkipannu on usein varus-
tettu levyn reunan sisäpuolelle 
ripustettavalla metalliritilällä, 
jonka päälle kypsennetty kala 
voidaan latoa suoraan pannusta 
valumaan ylimääräisestä ruo-
kaöljystä, tai jonka päällä voi-
daan kypsentää tai lämmittää 
muun muassa herkästi kuivuvia 
ja sitkistyviä katkarapuja. 

Ruokaöljyllä on oleellinen 
merkitys wokkiruoan valmis-
tuksessa, sillä etenkin kypsen-
nettävät kasvikset pyritään saa-
maan korkeassa kuumuudessa 
pinnaltaan kypsän rapsakoiksi. 
pannun reunoja pitkin ylös 
nouseva liekki kypsentää te-
hokkaasti ja nopeasti wokki-
pannun sisällön, jolloin öljypa-
lon vaara on otettava huo- 
mioon. Wokkiruoan perusaja-
tus on se, että etenkin kasvisten 
kuuluu jäädä sisältä sopivan 
kiinteiksi, jotta niissä olisi vielä 
kypsennyksenkin jälkeen ”suu-
tuntuma”.  

Kuuma ruokaöljy antaa 
myös kalalle sille tyypillisen kä-
ristetyn maun, jota itämaiset 
mausteet täydentävät. Kypsen-
nyksen lopuksi kala ja kasvikset 
sekoitetaan pannussa ja tarjoil-
laan välittömästi, usein suoraan 
pannusta lautasille.   

Muurikan saa ”viritettyä” useimpien grilli-/tulipaikkojen päälle. 
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A L A N  L I I K K E I S TÄ 
J A  O S A S T O I LTA 
K A U T TA  M A A N

Laatusiima
ei pakkasta

pelkää!

vahvuus vetolujuus
0.10 mm 1.2 kg
0.12 mm 1.6 kg
0.14 mm 2.0 kg
0.16 mm 2.4 kg
0.18 mm 3.3 kg
0.20 mm 3.8 kg
0.22 mm 4.2 kg
0.25 mm 5.6 kg
0.30 mm 7.5 kg
0.35 mm 8.4 kg (Unyl 25 m 
   punainen)

Uudistunut 
pakkaus!

Pilkkisiima Unyl 50 m 
fl uorikeltainen,
punainen ja sininen

www.kalastuskolmio.� 

Wokki, muurikka ja parilapannu tarjoavat 
runsaasti kalan valmistusmahdollisuuksia

pannujen 
puhdistus
Koska wokkipannu on val-
mistettu tavallisesti ohuesta 
ruostumattomasta teräsle-
vystä, johon kiinni palanut 
ruoka ei tartu kovin hanakas-
ti, sen puhtaanpito on help-
poa. Wokkipannun teräksi-
sen pinnan karstat voi vaivat-
tomasti liottaa pesuaineliuok-
sella ja pestä pois. Sen sijaan 
etenkään äskettäin käyttöön 
otettua muurikka- tai parila-
pannua ei pidä koskaan pes-
tä pesuaineilla, sillä valurau-
dan huokoset imevät itseen-
sä nestettä (myös pesuainet-
ta) tehokkaasti. 

Valurautaisten pannujen si-
sälle kannattaa laittaa paista-
misen jälkeen pelkästään 
puhdasta vettä. Mikäli pannu 
on erittäin karstoittunut, pan-
nua voi lämmittää muutaman 
minuutin liekin päällä, jolloin 
lämmin vesi irrottaa pintty-
neen karstan. Myös karhun-
kielellä tai teräsvillalla hink-
kaamalla pannun saa puh-
taaksi. 

Toisin kuin wokkipannu, 
muurikka- tai parilapannu 
kannattaa sivellä puhdistami-
sen jälkeen ohuella ruokaöljy-
kerroksella. Kun pannua käy-
tetään seuraavan kerran, se 
on käyttövalmis lyhyen kuu-
mennuksen jälkeen, kunhan 
pannun pinta pyyhitään öljys-
tä puhtaaksi.

Lisämakua marinoimalla
Ennen kypsentämistä marinoidun kalan maku 
on täyteläisempi kuin tuoreen kalan, sillä mari-
nointi antaa kalalle lisämakua ja lisää sen me-
hukkuutta ja rasvaisuutta. Kalalle perusmarinadi 
voidaan valmistaa esimerkiksi valkoviinistä, soi-
jakastikkeesta, ruokaöljystä (rypsi- tai oliiviöljy), 
hienoksi leikatusta sipulista ja mausteista (erilai-
set pippurit tai pippuriseokset, laakerinlehti, per-
silja ja tilli). Hieno suola sekä sen vastapainoksi 
hunaja tai sokeri ovat myös marinadin perusai-
neksia.

Yrttimausteiden tarkoitus on korostaa kalan 
makuja. Samaan marinadiin ei kannatta käyttää 
enempää kuin kahta tai kolmea yrttiä. Kalama-

rinadeissa voidaan käyttää joko kuivattuina tai 
tuoreina vahvan makuisia yrttejä, kuten laakerin- 
sekä kaffirlimettilehtiä, rosmariinia, timjamia, 
minttua, korianteria, oreganoa sekä miedompi-
makuista ja tuoretta tilliä, persiljaa tai basilikaa.

Marinoitavat kokonaiset kalat tai niistä leikatut 
kalafileet laitetaan joko astiaan tai muovipussiin 
ja kastike lisätään niiden päälle. Marinoitavia ka-
loja käännellään siten, että kastiketta takertuu 
tasaisesti joka puolelle. Pussia tai astiaa kään-
netään ylösalaisin vähintään kerran marinoinnin 
aikana, johon kuluu kalapalojen koosta riippuen 
2-8 tuntia. Ylimääräinen marinadi pyyhitään pois 
kalan pinnalta ennen sen kypsentämistä.

Muurikassa on kiva paistaa isompiakin kaloja kokonaisena. 
Kun kalat marinoi ennakkoon saa maut menemään tasaisesti 
koko kalan läpi. Tässä muurikkalahnaa Välimeren tapaan.

Kaikki kalat  
sopivat pannuille

Kaikki kotimaiset kalamme so-
veltuvat kypsennettäviksi muu-
rikka-, parila- tai wokkipannus-
sa. Varsin suuretkin kalat voi-
daan kypsentää kokonaisena 
parila- tai muurikkapannussa, 
mutta myös kalafilee, fileepalat 
tai -suikaleet ja pienet kokonai-
set kalat muhivat meheviksi pa-
rilalla – etenkin jos niitä valel-
laan ruokaöljyllä terästetyllä 
kalaliemellä muutaman kerran 
kääntämisen yhteydessä.

Wokkipannulla kala kypsen-
netään nopeasti korkeassa läm-
pötilassa ja siksi wokkiruokiin 
kannattaa käyttää joko kuutioi-
tua tai suikaloitua kalafileetä. 
Vähärasvainen vaalealihainen 
hauki tai runsaasti pieniä ruoto-
ja sisältävät erilaiset särkikalat 

ovat etenkin fileoituina tai pa-
loiteltuina ja erilaisilla marina-
deilla maustettuina paljon mai-
nettaan parempia. 

Lisukkeet valmistuvat 
samaan aikaan

Kun kala kypsyy parila- tai 
muurikkapannulla, lisukkeet 
valmistuvat samanaikaisesti. 
Kalan kanssa maistuvat pan-
nulla kypsennetyt perunaviipa-
leet tai muut vihannekset (mm. 
maissi, ananas, tomaatti ja eri-
laiset sipulit). Kasviksia on hyvä 
valella pannulla yrttimausteilla 
ja hienolla suolalla terästetyllä 
ruokaöljyllä kypsymisen aikana, 
eikä niitä pidä kypsentää liian 
suurissa erissä, etteivät ne peh-
mene mössöksi. 

Wokkipannulla kypsennetyn 
kalan lisukkeeksi soveltuvat jo-
ko esikeitetyt tai wokkipannulla 
öljyssä kypsennettävät riisi sekä 
nuudelit ja helposti rakenteel-
taan pehmenevät kasvikset, ku-
ten sokeriherneen palot, pavut, 
ohuiksi tikuiksi leikatut porkka-
nat tai muut juurekset, sipuli- 
tai ananasrenkaat, tuoreet mais-
sinjyvät, paprikasuikaleet tai 
erilaiset kaukoitämaiset valmiit 
wokkivihannessekoitukset. 

Wokkipannulla kalan rinnal-
la valmistettaviksi sopivat myös 
erilaiset äyriäiset ja simpukat, 

jotka kypsyvät nopeasti ja pysy-
vät lämpiminä sekä mehukkaina 
wokkipannun ritilällä annosten 
kaikkien ainesosien yhdistämi-
sen aikana. näin niistä ei niistä 
tule kumimaisen sitkeitä.

Wokkipannulla kypsennetyt 
kalat ja kasvikset eivät tarvitse 
juurikaan lisäkastiketta, jota to-
sin voi tarjoilla erillisestä astias-
ta. Öljyisen perusluonteensa 
vastapainoksi wokkikalan kas-
tikkeeksi sopii vastapuristettu 
sitruunanmehu sekä thai-
sweet- ja soijakastike unohta-
matta monenlaisia, viinietikka-
pohjaisia ja happamankirpeitä 
kastikkeita. 

Muurikalla tai parilapannulla 
kypsennetyn kalan ja erilaisten 
kasvisten kyytipojaksi nautitta-
vaksi sopivat niin ikään thai-
sweet- tai soijakastike ja sitrus-
hedelmien mehulla terästetyt 
etikkapohjaiset kastikkeet. Eikä 
kannata unohtaa kermaviili- tai 
jogurttikastikkeita, joita voi 
muunnella monenlaiseen ma-
kuun muun muassa sinapilla, 
ketsupilla tai erilaisilla mauste-
tahnoilla.

Kokonainen kala kypsyy 
tasaisemmin, kun viillot-
taa sen kyljet ennen kyp-
sennystä. Muurikassa 
saa samalla kertaa tehtyä 
myös lisukkeet kalalle.

Nopean wok-
kiruoan voi 
tehdä ka-
lasta ja 
kasviksis-
ta. Jos 
haluat wo-
kista ruo-
kaisamman, 
lisää nuude-
leita. Tässä kir-
jolohi-kasvis-
wokki.
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SVK

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjär-
jestö etsii iktyonomia tai muutoin vapaa-
ajankalastukseen perehtynyttä henkilöä

 

Kalatalouskonsulentin toimeen
Työtehtäviin kuuluu 

- keskusjärjestön hanketoiminnan suunnittelu ja osallistuminen hankkei-
siin, joilla edistetään kestävän käytön mukaista vapaa-ajankalastusta, 

- käytännön vapaa-ajankalastusmenetelmien opettaminen ja 

- vapaa-ajankalastajien seuratoiminnan ohjaus-, josta työntekijä vastaa 
erityisesti Kaakkois-Suomen Vapaa-ajankalastajapiirin alueella.

Toimipaikkana on SVK:n toimisto Helsingissä.

Edellytämme hakijalta

- iktyonomin tutkintoa, tai vastaavaa tutkintoa ja vapaa-ajankalastuksen 
riittävää tuntemista

- kalastusmuotojen ja kalankäsittelyn monipuolista hallintaa,

- kalastusta koskevan lainsäädännön hyvää tuntemusta ja

- hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa.

Hakijan ansioksi luemme kokemuksen järjestötoiminnasta, nuorten ja 
lasten kanssa työskentelystä sekä kalastukseen liittyvien artikkelien kir-
joittamisesta ja valokuvauksesta. 

Vapaamuotoiset kirjalliset hakemukset, joita ei palauteta, tu-
lee lähettää 15.4. mennessä sähköpostiin ilkka.makela@vapaa-
ajankalastaja.fi tai kirjeenä osoitteeseen: SVK/ Ilkka Mäkelä, Vanha talvi-
tie 2-6 A 11, 00580 Helsinki.

Asiaa koskevat tiedustelut:

Ilkka Mäkelä, puh. 050 309 7204,  
sähköposti ilkka.makela@vapaa-ajankalastaja.fi

Vapauta rasvaevälliset kalat
antero VirKKunen

Rasvaevä on joillekin kalalajeil-
le kehittyvä pehmeä evä, joka 
sijaitsee kalan selässä, pyrstö-
evän ja selkäevän välissä. Suo-
messa esiintyvistä kaloista ras-
vaevä löytyy lohikaloilta sekä 
pohjois-amerikasta tuodulta 
piikkimonnilta. Rasvaevän 
merkitystä kaloille on tutkittu 
useaan otteeseen, mutta edel-
leenkään ei varmuudella tiede-
tä, minkä takia se joillekin kala-
lajeille on kehittynyt.

Rasvaeväleikkaus on proses-
si, jossa istutettavalta kalalta 
kirjaimellisesti leikataan ras-
vaevä pois. Evä ei enää kasva 
takaisin ja näin ollen pystytään 
erottamaan kalastettavaksi tar-
koitetut istutetut yksilöt lisään-
tymisen kannalta äärimmäisen 
tärkeistä luonnossa syntyneistä 
kaloista ja joki-istukkaista. 

Useimmat vapaa-ajankalas-
tuksen kohteena olevista lohi-
kaloista on uhanalaisia. Osa 
kannoista on jo niin äärimmäi-
sen uhanalaisia, että yhtäkään 
luonnossa syntynyttä yksilöä ei 
olisi varaa tappaa. Istutettavien 
yksilöiden rasvaeväleikkaus on 
keino, jonka ansiosta kalalajin 
kalastusta ei täydy lopettaa ko-
konaan, kun kalastus voidaan 
kohdentaa istutettuihin yksi-
löihin. Tekemällä rasvaeväleik-
kauksia saadaan myös säilytet-
tyä kuva kalakantojen luonnol-
lisesta tilasta ilman istutusten 

toivalan Pilkkikerho  
täytti viisikymmentä vuotta
ieriKKa 

Seuratoiminnankin merkkipaaluja ovat synttärit ja tasa-
kymmenet. Silloin on usein tapana muistella menneitä 
ja katsella vähän tulevaisuuteen. Yksi pohjois-Savon pit-
käikäisimmistä seuroista on Toivalan pilkkikerho, jolle 
tuli viisikymppinen täyteen 28. joulukuuta. 

juhlassa leijaili monenlaista ”ilimoo”, sillä se oli toi-
seksi viimeinen tapahtuma TpK:n historiassa. Se viimei-
nen oli juhlaa seuraavana päivänä ollut 50 -vuotisjuhla-
pilkki. näin maineikas Toivalan pilkkikerho siirtyi ”mu-
seoon” ja vuoden alusta lähtien seuran nimi on Siilin 
Kalakerho. nimenmuutoksen taustalla oli myös Siilin-
järven pilkkikerhon toiminnan loppuminen. Kun TpK 
on myös kotoisin Siilinjärveltä. TpK:n porukka jatkaa 
uuden nimen alla ja entiset Siilinjärven pilkkikerholaiset 
voivat liittyä omassa kunnassa olevaan seuraan. 

juhlassa muisteltiin menneitä puheenjohtaja Ari Ko-
lehmaisen ohjauksessa. Oli pieniä muistelupuheenvuo-
roja ja jaettiin ansiomerkkejä. SVK:n tervehdyksen juh-
laan toi hallituksen edustajana Timo Hartikainen 
Lieksasta. Kerhon myöntämät standaarit ”hyville kave-
reille” saivat paikallislehti Uutis-jousi ja Tavinsalmen 
Kalastusalue Maaningalta.

Kuvassa ansiomerkkien saajia: vas. Jussi Ryynänen, Väinö Hut-
tunen, Ari Kolehmainen, Raija Itkonen, Aimo Räsänen ja Matti 
Lyytinen. 

luomaa harhaa. Esimerkiksi 
Ruotsin Vänernillä menetelmä 
on ollut käytössä jo parikym-
mentä vuotta erinomaisin tu-
loksin.

Suosio kasvaa

nykyään kaikki Suomenlah-
teen istutettavat taimenet ovat 
rasvaeväleikattuja ja menetel-
män suosio kasvaa myös Suo-
men muilla merialueilla sekä 
sisävesissä. Rasvaeväleikkaus-
ten johdosta Uudenmaan- ja 
Kaakkois-Suomen ELY-kes-
kukset rajoittivat meritaime-
nen kalastusta Suomenlahden 

yleisvesialueella tämän vuoden 
alusta alkaen. nyt kaikki ras-
vaevälliset taimenet tulee va-
pauttaa ja alamitta on nostettu 
65 senttimetriin. 

Vastaavanlaisia rajoituksia 
on toivottavasti tulossa muille-
kin vesialueille, mutta päätök-
siä odotellessa yksittäisen va-
paa-ajankalastajan omat valin-
nat ovat tärkeässä roolissa. 
Vastuullinen vapaa-ajankalas-
taja vapauttaa uhanalaiset ras-
vaevälliset kalat, jotta kalakan-
nat pystyvät toipumaan ja ka-
lastettavaa riittää myös seuraa-
ville sukupolville.

Istutetuilta kaloilta on leikattu rasvaevä, jolloin ne harvat luonnonkalat voi-
daan tunnistaa saaliista ja vapauttaa ne. Kuva: Veli-Matti Paananen.

Kalatiet HiitolanjokeenKotimaa

KotimaaKotimaa

riSto tariKKa

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi 
tammikuun lopussa Vantaan 
Energian ja Hiitolanjoen Voi-
man valitukset Hiitolanjoen 
kalateistä. KHO:n päätös jättää 
voimaan hallinto-oikeuden 
tuomion, joka hyväksyi Itä-
Suomen ympäristölupaviraston 
päätöksen kalateistä. päätöksen 
mukaisesti Vantaan Energian ja 
Hiitolanjoen Voiman on raken-

nettava voimaloihinsa kalatiet, 
luovutettava niihin vesi ja jär-
jestettävä kalan kulun seuranta. 

aiemmin ympäristölupavi-
rasto määräsi Hiitolanjoen Voi-
man ja Vantaan Energian teke-
mään selvityksen Ritakosken ja 
Kangaskosken voimalaitosten 
padot ohittavien kalateiden 
vaihtoehdoista, suunnitelmat 
kalateistä ja hakemukset kala-
teiden rakentamisesta. KHO 
pidensi päätöksellään voimayh-

tiöiden määräaikaa toimien 
suorittamiseen tämän vuoden 
loppuun.

Hiitolanjoesta 45 kilometriä 
virtaa Venäjän puolella ja kah-
deksan kilometriä Rautjärvellä 
Suomen puolella. Lisäksi Hii-
tolanjokeen laskee pohjoisesta 
hyvälaatuinen ja kunnostettu 
Silamusjoki. Laatokan järvilohi 
ja -taimen ovat päässeet nouse-
maan vain lähellä rajaa olevalle 
Kangaskosken voimalalle asti.

Liity sinäkin  
kalastuksenhoito- 
maksurekisteriin
Jaana VetiKKo

Maa- ja metsätalousministeriö 
ylläpitää kalastuksenhoitomak-
surekisteriä palvellakseen ka-
lastuksen harrastajia parem-
min. Rekisterissä oleville hen-
kilöille lähetetään vuosittain 
joulukuussa esitäytetty kalas-
tuksenhoitomaksulomake sekä 
hyödyllistä informaatiota. ne 
rekisterissä olevat, jotka maksa-
vat kalastuksenhoitomaksun 
käyttäen kotiin lähetettyä hen-
kilökohtaista maksulomaketta 
tai siinä mainittua viitenume-
roa, saavat postitse kotiin käte-
vän muovitetun kalastuskortin.

Rekisteriin voit ilmoittautua 
maa- ja metsätalousministeriön 
kotisivuilla (www.mmm.fi). 

tenojoen lohisaalis kasvoi yli sataan tonniin
petter niSSén

Riista- ja kalatalouden tutki-
muslaitoksen mukaan Teno-
joen vesistön kokonaislo-
hisaalis viime vuonna oli 110 
tonnia, josta vähän yli puolet 
kalastettiin Suomen puolel-
ta. Saalis oli kolmanneksen 
suurempi kuin edellisvuon-
na, mutta pienempi kuin pit-
kän aikavälin keskisaalis 129 
tonnia. Hieman yli puolet 
saaliista kalastettiin va-
papyynnillä ja loput erilaisil-
la verkkopyydyksillä. 

Vesistön Suomen puolei-
nen lohisaalis oli kaikkiaan 
60 tonnia, joka oli noin 40 
prosenttia enemmän kuin 
edellisvuonna. Suomen puo-
leen saaliista noin puolet 

pyysivät paikalliset kalastajat 
ja puolet ulkopaikkakuntalai-
set kalastajat. norjan puolei-
sesta 50 tonnin lohisaaliista 
valtaosan pyysivät paikka-
kuntalaiset kalastajat. 

Kalastusmatkailijoiden 
osuus lohisaaliista oli nor-
jassa vain kahdeksan pro-
senttia. Suomen puolella 
Tenojokivarren paikkakun-
talaiset lunastivat noin 800 
kalastuslupaa kuten edellis-
kesänäkin. joella kävi 8 800 
ulkopaikkakuntalaista kalas-
tusmatkailijaa, joista 900 lu-
nasti nuorisoluvan. Ulko-
paikkakuntalaiset ostivat yh-
teensä reilut 32 000 kalastus-
vuorokautta, joista hieman 
yli puolet lunastettiin vene-
kalastukseen. 
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ottipaiKKa -palsta on tarkoitettu toistuville 
pikkuilmoituksille (vähintään kolme toistoa), joiden 
koko voi olla 1x25, 1x50, 2x25, 1x100 tai 2x50 mm.ottipaikka

Laadukkaat tuotteet
kalastukseen ja metsästykseen

vuodesta 1896.

Unioninkatu 23, 00170 Helsinki
09-656 656, fax 09-7257 2720

Avoinna: 
ark. 9.30–18.00, la 9.30–16.00

info@schroder.fi

ERÄ-LINDROOS
Kalastuksen ja retkeilyn tavaratalo
Launeenkatu 84 – LAHTI
p. 03-7525 696 – Tervetuloa
www.era-lindroos.fi

Säilykepurkit
Painekeittimet 
Purkinsulkimet

www.savoset.com • p. 02-2761 330

Wärtsilänkatu 12 A, 
Järvenpää

KALASTUKSEN
ERIKOISLIIKE

Puh. (09) 2794 3450
Avoinna ark. 10-17.30

Katso tarjouksia 
www.pekanapaja.fi

PEKAN  
APAJA

Morrit, vertical-jigit (USA), Akara testivoittaja -jigit ja laaja 
valikoima paljon muuta. Tule tutustumaan: www.mekaro.fi

NeTTikAUpASTA

puh. 0400 847175
kauppa@mekaro.fi

Haukka-Pilkki Oy
Syötit ja välineet

p. 050 538 0714
www.haukka-pilkki.fi

iLmoituSmYYnti: mark anssi mustonen oy,  
tapani mäkelä, p. (0400) 709 239,  
tapani.makela@saunalahti.fi

www.korkiakoskenuistin.fi

Monipuolinen
KALASTUS- 

TARVIKELIIKE

Tehtaankatu 2, Riihimäki, 019-724700

Hki-Tre moottoritieltä n. 2 minuutin 
ajomatka (Riihimäki eteläinen liittymä).

Ilmaiset isot parkkipaikat. 
Avoinna ark. 8–17, la 9–13.

•	Verkot	ja	rysät
•	Kairojen	vaihtoteräpalvelu
•	Kellunta-	ja	pelastautumispuvut

Avoinna
ark. 10-18 
la 10-14

KALASTUSTARVIKKEIDEN ERIKOISLIIKE

WIRGINIA	OY
Sturenkatu 40, 00550 Helsinki

Puh. (09) 753 7272

w w w. w i r g i n i a . f i

•	Elävät	syötit
•	Kaikuluotaimet
•	Kalastusluvat
	 Helsingin	vesille

TAPSA-PILKIT

Valmistaja:TAPSA-PILKIT
Matkapuh. 0400 676 231  www.tapsa-pilkit.fi

KAIKKEA
PILKINTÄÄN

 

Ota Ottipaikka onkeesi!   

ONKIMATOJA, SURVIAISIA,
KÄRPÄSEN TOUKKIA,

KAIRANTEROITUKSET yms.
Kuusamon Syötti ja  

Teroituspalvelut T:mi
Ari Ronkainen p. 040 591 4116

Jurmu

LohiJurmu Oy     Eetunkuja 2 

77700 RAUTALAMPI   0400-125 258 

 www.lohijurmu.fi

"Karviainen"

Mäskiennakot 
31.3 mennessä 

Onkitukku ROD  
Puh. 045 138 8888 
www.onkitukku.fi 

 

Kalastustarvikkeet
Aseiden patruunat

Perhovavan rakennusosat

www.grosari.fi

Kiviportintie 6 Helsinki
p. 040 9655 922 • Ark. 10-17

UUSI OSOITE
Ristipellontie 21, 00390 Helsinki

Konalan MotorCenter
puh. 09-665 001

www.wobbleri.fi
www.facebook.com/wobbleri

KÄRPÄSET JA 
SURVIAISET
edullisesti!

Kysy tarjous: Toukkakasvattamo
Pentti Koskinen, p. 040 5212 046

Inarijärven lohipetokalojen saalis laski hieman

petter niSSén

Riista- ja kalatalouden tutkimuslai-
toksen uusimman Inarijärven tark-
kailuraportin mukaan järvitaime-
nen, nieriän ja harmaanieriän saalis 
jatkoi laskuaan vuonna 2011, mutta 
järvilohen saalis kasvoi hieman. pu-
nalihaisten petokalojen saalis 34 
tonnia oli enää puolet 2000-luvun 
parhaiden vuosien tasosta. Saaliin 

lasku ei johdu ravinnon puutteesta, 
koska järvitaimenen, nieriän ja har-
maanieriän kasvu on ollut erin-
omaista. 

Taimenen vuosiluokissa 2004-
2007 villien taimenten määrä on 
ollut keskimääräistä pienempi. Tä-
mä ei kuitenkaan selitä kokonaan 
saaliin puoliintumista. Inarijärvessä 
luonnostaan elävä kalojen ulkoloi-
nen sukasjuotikas runsastui voi-

makkaasti erityisesti 2009-2010 
pääosin alamittaisissa taimenissa, 
mutta myös nieriöissä, siioissa ja 
muikuissa. Sukasjuotikkaan aiheut-
tama kuolevuus on ollut yksi mah-
dollinen syy saaliiden laskuun. 

alamittaisten taimenten kalas-
tuskuolevuus on todennäköisesti 
kasvanut jonkin verran, koska siika-
verkkojen pyyntiponnistus kasvoi 
etenkin vuosina 2007-2010.

Lisäksi vetouistelussa pyyntipon-
nistus oli varsin suuri vuosina 2007-
2009. nämä kolme syytä yhdessä 
voivat selittää punalihaisten saaliin 
voimakkaan laskun. Sähkökoekalas-
tusten perusteella taimenen luon-
tainen lisääntyminen on ollut vuo-
sina 2009-2011 aiempaa runsaam-
paa ja taimensaaliin odotetaan 
kääntyvän nousuun lähivuosina. 

Kotimaa

Kotimaiset lohiperhot
Mätimöykyt
Mätimorrit

www.heikinlohiperhot.fi

www.tampereenkalastusvaline.fi

Pituus16cm 
37gr uppoava 
33gr kelluva

Uutuus!
 

p. 0400 709 239  tapani.makela@saunalahti.fi



Nro 2  ■  Maaliskuu 201314

Vapaa-ajan 

Kalastaja

pieni lista 
lajikalastusta 
aloittelevalle

■ Opettele tunnistamaan 
kalalajeja.

■ Kokeile erilaisia kalas-
tustapoja (onkiminen, 
perhokalastus, onkimi-
nen, virveli, onkimi-
nen…).

■ Selvitä mitä kalalajeja on 
niissä vesissä missä ka-
lastat.

■ Tutki vesistösi kalojen 
elintapoja eri tietolähteis-
tä ja mieti miten niiden 
kanssa pääsisi tekemi-
siin.

■ Lue eri blogeja ja eri in-
ternet-sivustoja kalas-
tuksesta ja lajikalastuk-
sesta (Kalakerho Silo-
neula, unelmahommeja, 
Skes, Fongaus jne.).

■ Älä usko muiden puhei-
siin, vaan tuumaile, ko-
keile ja havainnoi.

■ Tutustu vastuullisen va-
paa-ajankalastuksen pe-
rusteisiin. Vapauta kalat, 
jos niille ei ole käyttöä. 
Se on pidemmän päälle 
kivempaa. Vesistön hoi-
toa voi tehdä erikseen.

■ Nauti kalastuksesta lap-
sen lailla. Silloin, kun et 
nauti, tee välillä jotain 
muuta.

Lajikalastus on monipuolista kalastusta
Pienen kalastajan ensimmäiset omat saaliit; jättimäi-
sen hauen pyörähdys toiveikkaasti kelattuun lippaan, 
perhon pintapeilistä nappaava kala ja kauniit aurin-
gonnousut ongella. epäuskon ja väsymyksen vaihtu-
mista salaman nopeasti suureen riemuun ja onnistu-
misen iloon. Luonnon kauneudesta huumaantumista. 
etsimistä ja löytämistä. Syvä kokemus 
siitä, että kalastajaa ja kalaa 
yhdistää joku muukin 
kuin siima. Kalastus 
on parhaimmillaan.

JerrY tapio

Kalastuksesta moni-
puolisesti nauttiminen 
tuottaa myös saaliina eri-
laisia kaloja. Kun kalastaja 
ryhtyy tarkkailemaan saamiaan 
lajeja, on hän vaaravyöhykkees-
sä muuttua lajikalastajaksi. Oi-
keastaan kyse on vaan näkökul-
man vaihtamisesta määrästä 
laatuun tai kappaleista ja kilois-
ta lajeihin.

Fongaus, lajikalastus,  
lajimääräkalastus…

Koska vapaa-ajan harrastuk-
sessa ei liene tarvetta tur-

hiin määritelmiin tai 
rajauksiin, voita-

neen mistä 

tahansa kalastuslain ja paikal-
lissääntöjen puitteissa tapahtu-
vasta, saalislajien kartuttami-
seen tähtäävästä kalastuksesta, 
puhua lajikalastuksena. jos esi-
merkiksi ammattikalastaja 
tarkkailee nuotasta saamiaan 
kalalajeja, voitaneen hänen kat-
soa harrastavan jonkinlaista 
lajikalastusta. Useat kalojen pa-
rissa työskentelevät tutkijat, 
iktyologit tai jotkut vesibiolo-
gian harrastajat ovat puuhail-
leet tavalla tai toisella tämän 
hienon aiheen parissa vuosisa-
toja. Vapaa-ajankalastajien ylei-
semmäksi harrastukseksi lajika-
lastus on noussut vasta viime 
vuosikymmeninä ja varsinkin 
viimeisen kahdentoista vuoden 
aikana, jolloin vuosittaisia laji-
kalastuskilpailuja on järjestetty 
Helsingissä.

Mutta kuten sanottu: Tästä 
harrasteesta nauttiminen ei 
määritelmiä tai kilpailuja kai-
paa. Lajikalastaja voi yhtä hyvin 

teemulle jo neljäs voitto Specimenkilpailussa

Teemulla on konstit hallussa 
jättiruutanoita varten. Kesän 
2012 toiseksi suurin ruutana 
painoi 2,558 kiloa.

olla kolmesataa lajia pyytänyt 
hain vapauttaja kuin nimettö-
män-lammesta kaikki vesistön 
neljä lajia kalastanut tytön tyl-
lerökin. Lampiruutanan nar-
raaminen rantahetteessä seis-
ten on toki kalastuksellisesti 
usein vaativampaa kuin tärpin 
odottelu charterin takakannel-
la, mutta siitähän tässä ei ole 
kyse. Kyse on kalastajan omas-
ta kokemuksesta ja kosketuk-
sesta luontoon.

Lajien tunnistaminen

Kun lajikalastuskärpänen pu-
raisee, rupeaa useimpia ensin 

Ohje Joka Poika-leh-
destä vuodelta 1941

"Kalamiehellä pitää olla 
aina kaikki vehkeet kun-
nossa. Kuta paremmat 
ovat välineet, sitä pa-
rempi on tulos. Mutta 
tärkeintä on tietysti taito, 
joka saavutetaan pitkit-
tyvällä harrastuksella." 

Härkäsimppu 
(Myoxocephalus 
quadricornis), 
pilkki. Kuva: We-
sa Karsikas.

kiinnostamaan, mitä lajeja on 
jo tähän mennessä onnistunut 
pyydystämään. ahven, särki, 
lahna ja hauki nousevat helpos-
ti mieleen. Sitten saattaa olla jo 
vaikeampaa. Hankkimalla kala-
lajeja esittelevän kirjan tai tut-
kimalla asiaa internetistä pää-
see eteenpäin. Voi olla, että 
joutuu siinä mielessä myös 
taaksepäin, että se särki ei ehkä 
ollutkaan särki, vaan se saattoi 
olla seipi tai salakka. ja oliko se 
sittenkään lahna vai kuitenkin 
pasuri? Saattoipa tuo olla sul-
kava, sorva tai vimpakin. 

Melko pienellä pänttäämi-
sellä lajeja oppii erottamaan 
toisistaan omiksi tarpeiksi. Ka-
lantunnistus on osa lajikalas-
tusta ja jollain tarkkuudella 
välttämättömyys. Kaloja tutki-
malla alkaa myös helposti kiin-
nittämään huomiota yksityis-
kohtiin ulkomuodossa sekä 
väreissä ja havaitsee kaloissa 
sellaista kauneutta mitä ei ehkä 
ole ennen tullut katsoneeksi.

Paljonko on paljon

jos ei erityisemmin keskity la-
jikalastukseen, melko tavalli-
nen ”mökkikalastajan” sisävesi-
saaliin lajimäärä voisi olla vaik-
kapa viisi lajia vuodessa. jos 
Etelä-Suomen rannikolla kesä-

Piikkikampela 
(Scophthalmus 
maximus), on-
ki. Kuva: Wesa 

Karsikas.

Piikkimonni (Ameiurus nebulosus), 
onki. Kuva: Wesa Karsikas.

Ruutana (Carassius carassius), onki. Kuva: Wesa Karsikas.

JuHa oJaHarJu

neljä voittoa viidestä mahdollises-
ta kertoo selvää kieltään. Teemu 
Etelä-Aho tietää, kuinka kalaste-
taan suuria kaloja. Kisan edetessä 
näytti pitkään siltä, että voiton vie 
tällä kertaa joku muu kuin Teemu, 
mutta niin vaan tuttu mies nousi 
kesän edetessä kisan kärkeen ja py-
syi siellä vuoden loppuun saakka.

Eniten pisteitä Teemulle toivat 
4,41 kiloa painanut lahna sekä 2,63 

kiloa painanut ruutana. Kyseinen 
ruutana oli myös vuoden 2012 ki-
san suurin pistekala, sekä samalla 
tiettävästi myös suurin Suomesta 
ongella saatu ruutana. Teemulle 
meni siis ansaitusti yleisen sarjan 
voitto.

nuorten sarjassa voi-
ton vei ylivoimaisesti 
Juho Mustonen. Hä-
nen käyttämänsä nimi-
merkki Suurkalastaja 
oli varsin osuva, sillä 

nuoren miehen kisakalat olivat 
ruutana 1,59 kiloa, suutari 1,91 ki-
loa, säyne 1,76 kiloa ja hauki 8,0 
kiloa. 

joukkuekisan voittoon ylsi Team 
Keepnet, jonka muodostivat Tee-

mu Etelä-aho, Jani Hakkarai-
nen ja Henrik Korkeamäki. 

Suuria kaloja jahdataan 
myös tänä vuonna ja ensim-
mäiset kalat on jo ehditty 
ilmoittaa kisaan. 

Bigfish.fi kalastusväline-

liike on luvannut lahjoittaa tämän 
vuoden kilpailun yleisen ja nuorten 
sarjan voittajille laadukkaat mäski-
ritsat. SVK puolestaan lahjoittaa 
joukkuesarjan voittajille hienot 
kala-aiheiset paidat.

Specimenkilpailusta löytyy lisää 
tietoa osoitteesta www.vapaa-ajan-
kalastaja.fi/specimenkilpailu
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Kotimaa

Vastauslähetys
tunnus 5003948
15563 NASTOLA

Puhelintilaukset:
03-7625 775

VETOUISTELU
maksaa tilauksen

postimaksun

ALLEKIRJOITUS (alle 18 v. huoltajan)

NIMI (tekstaa kiitos)

KATUOSOITE

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

Ti laa:  www.vetouiste lu leht i . f i
!

Tilaan                         -lehden ja
osallistun matkalahjakortin arvontaan:
1.000 € + 200 € matkarahaa

Kestotilaukseni alkaa numerosta 1/2013 4 numeroa
vuodessa vain

26 €
(sis.alv)

Kalamiesten
tekemä lehti

25 vuotta

H Jättikuhien täsmäpyyntiä kaikuluotaimen avulla
H Mikä on uistimessa hyvä uintiliike
H 215 vuoden kokemus samassa veneessä
H Tarpoonitanssi tuplatärpistä
H Vanhaa päivittämällä syntyi hieno uisteluvene
H Lohisykli lupaa puuhapäiviä Tenolle
H Raudun syysrauhoitus yllätti Inarilla
H Uistelijan uudet cabiiniveneet
H Kalastusluvat helpoiten netistä
H Kalaan Etelä-Savon puhtaille vesille
H Uistinkokeiluja ja -pohdintoja... ym. ym.

MIESTENPÄIVÄÄ
Paasivedellä

1/13 NYT LEHTIPISTEISSÄ

Lajikalastus on monipuolista kalastusta
Suomen vesistöissä on noin 

60 alkuperäistä ja vakinaista ka-
lalajia, mutta lajien määrä vaih-
telee vesistöittäin suuresti. Esi-
merkiksi Inarijärvessä on alku-
peräisiä lajeja kymmenen, 
Suur-Saimaassa 30 ja Vantaan-
joen vesistössä 34. Vesistöis-
tämme on tavattu noin sata la-
jia. Vesistökohtaisia tietoja on 
eri lähteistä melko hyvin saata-
villa. Tilastotiede kannattaa 
kuitenkin nauttia pieninä an-
noksina johtuen siitä, että se on 
tylsää verrattuna luonnossa 
liikkumiseen.

Kalastuksen  
löytöretkeilijä

joidenkin mielestä antoisin ta-
pa laajentaa vakituista kalastus-
piiriään on ryhtyä eräänlaiseen 
tutkimusmatkailuun, nimen-
omaan vesistöjen eikä tietoko-
neen äärellä. Tutkimusmatkai-
lu voi olla pelkästään kävelyä 
rannalla eri vuorokauden aikoi-
na, laiturilla istumista ja kalo-
jen liikkeiden tarkkailua pinta-
jälkien perusteella tai vaikkapa 
veteen tähystelyä lasiastian 
avulla. Myös snorklailu on 
mahtava tapa tutustua vesis-
töön ja kalastoon. Kun kaikkea 
edellä mainittua tehdään itselle 
uusien kalalajien tunnistami-
seksi, se yleensä avaa kalastoa 
uudella tavalla.

Tutkimusmatkailu muuttuu 
suorastaan seikkailuksi, kun lai-
tat päähäsi kunnollisen otsa-
lampun ja lähdet pimeällä tä-
hystämään tyyniä rantavesiä. 
Kävele rannalla tai laitureilla ja 
tähystä lampulla matalaan ve-
teen. Tutkaile kivien koloja ja 
pohjia. Etsi elämää vedestä ja 
tutki sitä. Etsi pieniä kaloja. 
Tämä saattaa vaikuttaa asiaan 
perehtymättömästä pöhköltä 
tai jopa lapselliselta. Ehkä se 
sitä onkin. jos yhden ainoan 
uuden asian kokeilemista laji-
kalastuksen saralla pitäisi kai-
kille suositella, niin se olisi 
melko varmasti tämä.

jos yöllisillä tutkimusmat-
koilla pitää mukanaan pientä 
onkea varustettuna pienellä 
koukulla ja madonpalalla, ei 
niiden laittamista veteen kalo-
jen ulottuville voi suositella. 
Useimmat lajikalastukseen py-
syvästi koukkuun jääneet tietä-
vät kyllä miksi.

aikaan onkii ja virvelöi joitakin 
kertoja, saattaa vuosittain saa-
tujen kalalajien määrä olla vaik-
kapa kahdeksan. Mikäli edellä 
mainittuja kalastustapoja jatkaa 
samoilla paikoilla ja samoilla 
tavoilla useita vuosia, karttuu 
lajimäärä vuosien saatossa 
muutamalla lisälajilla. Kun sa-
moilta vesiltä haluaa saada  
useampia lajeja, edellyttää se 
yleensä pyyntipaikkojen ja -ta-
pojen suhteen jotain muutosta.

Kannattaa kokeilla erilaisia 
kalastustapoja ja välineitä. Var-
sinkin erilaiset onkimisen 
muodot tarjoavat lähes loput-

tomiin mahdollisuuksia ja kaik-
ki syöttejä tai niiden jäljitelmiä 
purevat kalalajit ovat tavoitet-
tavissa jollain onkimisen muo-
dolla. Kannattaa onkia pohjasta 
ja pinnasta sekä syvästä ja ihan 
matalasta. Kannattaa pyytää 
erilaisilla syöteillä ja syöttämis-
tavoilla. Useimmiten onkikou-
kun pienentäminen lisää lajien 
kirjoa. Monet (jopa melko suu-
rikin osa) suureksikin kasvavis-
ta kalalajeista on nuorina pieniä 
ja rannoilta helpommin tavoi-
tettavissa. Uusin konstein uu-
sille vesille meneminen tuottaa 
usein uusia saalislajeja. 

Toutain (Aspius aspius), vaappu. Kuva: Wesa Karsikas.

Ruutana (Carassius carassius), onki. Kuva: Wesa Karsikas.

Rapala-rahaston apurahat haettavana
Jaana VetiKKo

Rapala-rahasto tukee erilaisia paikallisesti 
merkittäviä kalavesien kunnostustoimenpi-
teitä, turvaa vapaaehtoistyöhön perustuvien 
talkoiden onnistumista osallistumalla kus-
tannuksiin, saattaa mahdollisesti laajempia, 
monivuotisia projekteja alkuun ja edistää 
omalta osaltaan näihin tähtääviä tutkimuk-
sia, laitehankintoja ja muita esivalmisteluja.

Rapala VMC yhdessä normark Suomen 
kanssa järjestää avoimen hakumenettelyn, 
jonka puitteissa asiantuntijaraati myöntää 
harkintansa mukaan ja hakemusten perus-

teella em. tarkoituksia varten 300-5000 eu-
ron suuruisia avustuksia. avustusten saajina 
voivat olla mm. osakaskunnat, kalastusseu-
rat, vesiensuojeluyhdistykset, paikalliset 
yhteisöt, yksityiset puuhamiehet, tutkijat ja 
opiskelijat sekä päämäärää tukevien laittei-
den keksijät, kehittäjät ja valmistajat. 

Rapala-rahaston apurahojen hakuaika 
päättyy 15. huhtikuuta. Vapaamuotoisessa 
hakemuksessa tulee selvitä rahoitustarpeen 
määrä, rahoituskohde ja siihen liittyvät pe-
rustelut, hakijatahon yhteystiedot, kohteen 
mahdollisesti vaatimat lupamenettelyt ja 
tieto siitä, missä vaiheessa rahoitusta vaativa 

kohde tällä hetkellä on ja milloin sen on 
tarkoitus valmistua. Valitut avustuskohteet 
julkistetaan toukokuussa. apurahan saajak-
si valitun on sitouduttava käyttämään avus-
tukset hakemuksessa mainittuun tarkoituk-
seen. avustettujen kohteiden ja projektien 
kehittymistä tullaan seuraamaan. Hake-
mukset on osoitettava 15.4. mennessä säh-
köpostilla rahasto(at)rapala.fi tai osoitteella 
Rapala VMC Oyj, Rapala-rahasto, ara- 
biankatu 12, 00560 Helsinki. Lisätietoja 
rahasto(at)rapala.fi tai rahaston asiantunti-
janeuvoston jäseneltä Seppo Suuroselta 
puh. 0400 233 339.



Nro 2  ■  Maaliskuu 201316

Vapaa-ajan 

Kalastaja

Ahven Perca fluviatilisKalalajit esittelyssä
juha ojaharju

nuorten tärPIt NuorteN tärpit on Vapaa-ajan Kalastajan nuorten palsta. Lähetä kuvia, piirustuksia ja tarinoita haus-
koista kalareissuista tai -kokemuksista. Askarteluvinkit ja vihjeet hyvistä nettisivustoista ovat tervetulleita. Jul-
kaistusta materiaalista saat kalastusaiheisen yllätyspalkinnon. Liitä mukaan nimesi, ikäsi ja yhteystietosi.

■ Vapaa-ajan Kalastaja, nuorten tärpit, Vanha talvitie 2-6 a 11, 00580 Helsinki ■ vapaa-ajankalastaja@vapaa-ajankalastaja.fi

ahven on kaikkien kalamiesten hyvin 
tuntema kala. Sitä kalastetaan useimmi-
ten ongella ja pilkillä sekä virvelillä, jol-
loin siiman päässä toimivat erityisesti jigit 
ja pienet lipat. ahventa voi saada lähes 
mistä vaan, merestä, järvistä ja lammista 
ja joista jopa pienistä puroista.

ahven on parvikala, joten kun saa yh-
den ahvenen, löytyy paikalta usein myös 
joukko muita ahneita raitapaitoja.

tuntoMerkIt Musta selkä, vihreät kyljet, 
mustia sahalaitakuvioita kyljissä sekä pu-
naista vatsanpuolen evissä ja usein myös 
pyrstössä, siinä on ahvenen perusväritys. 
Hyvä tuntomerkki on myös kaksi erillistä 
selkäevää, joista etummainen on piikikäs.

rAVInto ahven on monipuolinen ravin-
nonkäyttäjä. Sille kelpaavat niin äyriäiset 
ja hyönteistoukat kuin pikkukalatkin. Ka-
laravinnon osuus ja koko kasvaa ahvenen 
koon kasvaessa. 

LeVInneISYYS jA eLInYMPärIStÖ ahven 
on Suomen yleisin kala. Sitä tavataan ko-
ko rannikkoalueellamme sekä sisävesissä 
korkeita tunturiseutuja lukuun ottamatta. 
paikoin kantojen runsautta vähentää ve-
den voimakas rehevöityminen. pohjan-
maan rannikolla ahvenkantoja rajoittaa 
puolestaan maaperästä peräisin oleva 
happamuus. Keväällä jäidenlähdön ai-
kaan ahvenet kokoontuvat suurin joukoin 
kudulle. Suosittuja kutualueita ovat ma-
talat, nopeasti lämpiävät vesialueet, 
joista löytyy sopivaa kasvillisuutta, 
risuja tms. mädin kiinnitystä var-
ten. 

kASVu ahvenen kasvunopeus 
riippuu suuresti saatavilla ole-
van ravinnon määrästä ja laa-
dusta. aikaisessa vaiheessa ka-
laravintoon siirtyvät yksilöt 
kasvavat muita lajikumppanei-
taan selvästi nopeammin. Kalan 

osuus ahvenen ruokavaliossa kasvaa 
yleensä merkittävästi kun ahven saavuttaa 
15 sentin pituuden. Suomen ennätysah-
ven on saatu ahvenenmaalta virvelillä, 
painoa sillä oli 2,87 kiloa.

Täkyonginta on mielenkiintoinen tapa 
kalastaa ahventa varsinkin, kun saa-
liskalat ovat usein reilunkokoisia.

Verkkokalastus ja 
kalankäsittely
näin tammikuun alkuvii-
koilla iltauutisten loppuke-
vennyksenä lyhyen jutun 
talviverkkokalastuksesta. Se 
leimattiin vanhojen ukko-
jen katoavaksi kansanperin-
teeksi. Syyksi epäiltiin sitä, 
etteivät nuoret viitsisi läh-
teä talvella ulos ja hakkaa-
maan avantoja tuuralla au-
ki. Verkkokalastajien määrä 
toki vähenee, mutta syistä 
uskallan olla eri mieltä. 
nuorilla riittäisi intoa, jos 
vain löytyisi joku näyttä-
mään niksit ja perusteknii-
kat. 

Taidan olla se yksi poik-
keus kymmenistä tuhansis-
ta, kun kalastan Helsingissä 
verkoilla. ja saatan olla 
23-vuotiaana nuorin verk-
kokalastaja Helsingissä. 
Suuri kiitos tästä kuuluu 
enolleni, joka aikaa ja vaivo-
ja säästelemättä opetti nuo-
ren klopin laittamaan ja 
kokemaan talviverkot. nyt 
tämä kalastusmuoto sujuu 
vaivattomasti, ja minulla on 
varsin usein tuoretta kuhaa 
päivällispöydässä.

Vaikka kirjoitankin teille 
nuorille tällä nuorten pals-
talla, vetoan ennen kaikkea 
vanhempiinne ja vanhem-
piin lukijoihin. Viekää nuo-
ret verkoille, opettakaa, 
näyttäkää ja antakaa mah-
dollisuus. Myöhemmin va-
linnat ovat omissa käsissä, 
mutta avattavissa olevia 
ovia on tuskin koskaan lii-
kaa. jos teillä ei ole omia 
verkkoja pyytämässä, niin 
mahdollisuuksien mukaan 
naapurien, tuttujen tai su-
kulaisten matkaan vaan. 

Sama pätee kalojen käsit-
telyyn. avaan ajatuksen ly-
hyen tositarinan muodossa. 
Muutama viikko sitten olin 
erään helsinkiläisen kaupan 
kalatiskillä kauhistelemassa 
hinta-laatu –suhdetta. Eräs 
viisikymppinen herrasmies 
oli ostamassa kilon verran 
kuusi päivää vanhoja hauki-
fileitä kahdellakymmenellä 
eurolla. Olin juuri tulossa 
verkoilta ja tarjosin edellä 
mainitulle herrasmiehelle 
perkaamatonta kolmikilois-
ta haukea takakontista il-
maiseksi. Hän joutui jättä-
mään tilaisuuden käyttä-
mättä, koska ei osannut 
tehdä kokonaiselle kalalle 
yhtään mitään. 

Karri eeriKäiNeN

Onpa 
hyvää!

Näin iso oli Pyryn voittohauki.

Leirin puuhamies Petri Pulkkinen 
savusti kalat.

Kuului monen lap-
sen suusta punka-
harjun Kalaveik-

kojen järjestämällä nuor-
ten kalastusleirillä 13.- 
15. heinäkuuta. Kysy-
myksessähän oli tietysti 
halstratut ahvenet ja sa-
vustetut hauet, joita koko 
leiriväki kilpaa kalasti 
puruveden kirkkaista ve-
sistä onkimalla, uistele-
malla ja virvelöimällä. 

Koko leirin ajan jatku-
nut kalakisa oli tiukkaa-
kin tiukempi, mutta voi-
ton vei Pyry Värtinen 
lähes kolmekiloisella 
hauellaan. pitkän perin-
teen omaavalla leirillä 
mukana oli viitisentoista 
nuorta ja reilut puolen-
kymmentä vetäjää. Leiri-
paikkana toimi Kalaveik-
kojen leirimaja Kaidan-
saaressa.   

jaNNe tarKiaiNeN
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Tule mukAAn  tekemään maailmanennätys-tä. 29. toukokuuta tehdään onginnan maailmanennä-tys! Tarkemmat tiedot sivun alakulmassa.

sinä 10-16 -vuoTiAs! Osallistu 

nuorten kalastusleirille Nurmeksen Peurajär-

vellä. Katso tarkemmat tiedot alta.

Tule mukaan 
tekemään 

maailmanennätystä!
VALtAkunnALLISenA kALAStuSPäIVänä 29.5.
 yritetään tehdä koululaisten onginnan maailmanen-
nätys.  Kerää seurastasi porukka ja lähde mukaan! 

LISätIetojA:  janne.tarkiainen@vapaa-ajankalastaja.fi 
tai 044 547 9116.

SoLMunurkkA
Petter NisséN

Kirurgin silmukka perukkeen päätylenkiksi
Kirurgin silmukka on helppotekoinen liu-
kumaton lenkkisolmu, joka soveltuu pe-
rukkeen päätylenkiksi sekä pienten sil-
mällisten koukkujen, perhojen ja viehei-
den kiinnittämiseen siiman päähän. Se 
soveltuu hyvin valmiiden perukkeiden, 
esimerkiksi onkiperukkeiden tekoon. 

Kahden vastakkaisen kirurgin silmukan 
avulla voidaan muodostaa myös kahdek-
sikkosolmu, jolla voidaan liittää tapsi pää-
siimaan. Kahdeksikkosolmu on esitelty 
lehdessä 6/2012. Kiinnitettäessä esimer-

kiksi koukkua laitetaan ensin koukku sii-
maan pujottamalla siima koukun silmän 
läpi. Solmittaessa koukku viedään siima-
lenkin mukana piirroksen tapaan ja kouk-
ku jää vapaasti liikkuvaksi lenkkiin kiinni. 
Solmun etäisyyttä koukusta voidaan sää-
tää siirtämällä solmua ennen kiristystä 
lähemmäksi tai kauemmaksi koukusta.

Muista aina solmuja tehdessäsi kostut-
taa siima ennen solmun kiristämistä. Sol-
mun kiristäminen kuivana heikentää mer-
kittävästi vetolujuutta.

Kirurgin silmukka so-
pii perukkeen pääty-
lenkiksi, sekä kouk-
kujen, perhojen ja 
pienten vieheiden 
kiinnittämiseen.

Ja näin herkullisia 
kaloista tuli.

Vapaa-ajan Kalastaja -leh-
den runokilpailussa palkit-
tuja runoja julkaistaan 
nuorten Tärpeissä. Tässä 
muutama. Kiitokset kaikille 
runoja ja loruja kirjoittaneil-
le nuorille.

Kalastaja hyppäsi veteen,
ja sitten veneen eteen.
Kalastaja kuhan saa,
lokki sen varastaa.
Kalastaja hermostui,
ja hauki innostui.
Nyt hän mato-ongen otti
ja vedestä näkyi potti.
Koholla hän lohen saa,
yhtäkkiä hauki siihen pujahtaa.
Kalastaja väsynyt on
ja ihan onneton.
Ei ollut kalaonnea,
seuraavan kerran 
saan vain monneja.

jesse KaPoNeN 9 V.

Lohi
Jään alla lipui lohi,
viisaasti ui se verkkojen ohi.

jutta MaNNoNeN 7 V.

Ossi kalan kalasti,
Ansa kalan varasti.

Matti KalliNKi 7 V.

Runokilpailun 
satoa

Kutan kalastajat 
kerhokisan voittoon
Janne rautanen

Kalakerhot käyntiin -kisan 
voittoon yltänyt Kutan kalasta-
jat osallistui kilpailuun ensim-
mäistä kertaa. Vuonna 2011 
perustetun seuran nuorisotoi-
minta saatiin käynnistettyä vii-
me vuoden aikana. Materiaali-
pakettia seura hyödynsi katta-
vasti kerhoilloissa. Seuraan 
liittyi upeasti yksitoista uutta 
nuorisojäsentä, joka on peräti 
kaksi prosenttia kylän väestös-
tä. Lisäksi muita nuoria oli toi-
minnassa mukana. Kerhoiltoja 
seura järjesti vuoden aikana 28. 
Lisäksi seura piti muita mitta-
via nuoriso- ja yleisötapahtu-
mia seitsemän.

Toiseksi sijoittuneen Kajaa-
nin perhokerhon harrasteil-
loissa tukipakettia on hyödyn-
netty monipuolisesti. Lisäksi 
toiminnassa on ollut paljon 
perhonsidontaa ja muun muas-
sa kalankäsittelyä ja ruoaksi 
valmistusta. nuorisojäsenmää-
rä on kasvanut kymmenellä 
uudella jäsenellä 24 jäseneen.

Kolmanneksi sijoittuneen 
Hevossuon erän kalastuskerho 
kokoontui 19 kertaa ja kerhos-
sa kävi 46 eri lasta. Kerho käyt-
ti hyvin hyödykseen tarjotun 
materiaalipaketin ja tilasi yh-
teistyökumppaneilta jopa lisää 
tuotteita. Muuna ohjelmana oli 
muun muassa kalankäsittelyä. 
Seuralla ei aiemmin ole ollut 
nuorisojäseniä ollenkaan, mut-
ta nyt seuraan liittyi kolme 
nuorta.

Myös muilla kilpailuseuroilla 
oli mittavaa nuorisotoimintaa. 
Erityisesti suuria yleisötapahtu-

mia seurat järjestivät aktiivises-
ti. Kerhotoiminnan tukipaket-
tia hyödynnettiin myös kiitettä-
västi ja yhteistyökumppaneiden 
tuki sai paljon kiitosta.

Kalakerhot käyntiin -kisa 
2012, tulokset: 
1. Kutan Kalastajat, Syvänniemi 
2. Kajaanin Perhokerho 
3. Hevossuon Erä, Kajaani

Vuonna 2013 kilpailuun 
osallistuvat:

Hollolan Pilkki
Hevossuon Erä
Huittisten Kalakerho
Iin Kalamiehet
Kajaanin Perhokerho
Kutan Kalastajat
Loviisan seudun Eränkävijät
Meri-Lapin Urheilukalastajat
Porvoon Talvionkijat
Sodankylän Perhokalastajat

Menestyksekästä kilpailua toivot-
tavat yhteistyökumppanit sekä 
nuoriso- ja perhetoimikunta!

Yhteistyössä

Nuorten leiri

SVK, Nurmeksen Kalamiehet ja Metsähallitus järjestävät Valta-
kunnallisen nuorisoleirin 13.-16.6. Nurmeksen Peurajärvellä.

Luvassa on monipuolista kalastusta mm. Peurajärvellä ja Nurmesjärvel-
lä. Majoitus on Peurajärven Hirvas -eräkämpässä sekä sen välittömäs-
sä läheisyydessä telttamajoituksena. Leiri on tarkoitettu pääsääntöisesti 
10-16 -vuotiaille.

Leiripassin hinta on SVK:n jäseniltä 30 € ja muilta 40 € sisältäen majoi-
tuksen, ruokailut, kalastusluvat sekä tarvittavat kuljetukset. Leirille mah-
tuu mukaan 30 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Ilmoittautuminen vii-
meistään 17.5.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: sirpa.hukkanen@nurmeksenkala-
miehet.fi tai puhelimitse iltaisin Pekka Nieminen p. 0400 956 152
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SuurkALAStAjAn
kuLtAInen  
AnSIoMerkkI

Vuoden 2013 suurkalakil-

pailun aktiivisten välinei-

den sarjan palkinnoiksi 

lahjoittaa Kalastuskolmio 

oy Flambeau t5p Zerust 

multiloader pro viehepakit 
(sis. vieherasiat).

 

puh. (03) 644 120 
www.kalastuskolmio.fi 

Vuoden 2013 suurkalakil-
pailun pyydyssarjan pal-
koinnoiksi lahjoittaa Kivi-
kangas oy hyvin kalasta-
vat ja sotkeentumattomat 
pietarin kaksoispaulaver-
kot. Lahjaverkko 60 mm x 
1,8 m x 0,17 mm/ 30 m.

puh. (06) 781 2900 
www.kivikangas.fi

Suurkalakilpailu 2012
joroisselältä. Vain hieman pie-
nempi oli Vladimir Latschi-
noffin ja Veijo Tuhkasen saa-
ma 10,560 kilon kuha, joka 
nousi Hiidenvedestä. Suurim-
masta vapavälinein saadusta 
kuhasta vastasi Jarno Piiraisen 
venekunta. He saivat pielisestä 
vetouistelemalla komean 8,760 
kiloa painaneen kuhan.

kuore (2) Bengt Lindberg sai 
tapsipilkillä 0,172 kiloa paina-
neen kuoreen. paikkana oli 
Rönnskärsfjärden närpiössä. 
Saloinen Lukkarila oli puoles-
taan pyyntipaikka, kun Timo 
Riihijärven verkkoon tarttui 
0,142 kilon kuore.

PASurI (3) Suurin ilmoitettu 
pasuri jäi Esa, Janne ja Ville 
Lapin laskemaan verkkoon 
pielavesi -järvessä. pasurille oli 
kertynyt painoa 0,608 kiloa. Ki-
san toiseksi suurimman pasurin 
ilmoitti Kalervo Tolppanen. 
Kalervon saama pasuri painoi 
0,525 kiloa ja se nousi ongella ja 
matosyötillä Meri-Matosaaren 
vesistä Helsingistä.

ruutAnA (4) Suurimman ruu-
tanan ilmoitti Juho Musto-
nen. Kuopion Valkeisenlam-
mesta nousseella ruutanalla oli 
painoa 1,590 kiloa ja pituutta 
42 senttiä. juho sai ruutanansa 
onkimalla. Syöttinä hän käytti 
maissinjyvää. Toiseksi suurim-
masta ruutanasta vastasi Esa 
Lappi, hänen verkkoon ui pie-
lavesi-järvessä 37 -senttinen ja 
1,324 -kiloinen ruutana.

SeIPI (4) Sakke Yrjölä onki ma-
tosyötillä Vantaan Krabbäcke-
nistä uuden SE-seipin. Kalan 
paino oli heti pyynnin jälkeen 
digivaa’alla punnittuna 181 
grammaa ja pituus 26,5 senttiä. 
Kala pakattiin tiiviisti ja pakas-
tettiin. Kahden viikon kuluttua 
se punnittiin ja mitattiin 
RKTL:n laboratoriossa, jolloin 
saatiin lukemat 179,5 g ja 25,9 
cm. niistä tuli siis seipin uudet 
SE-lukemat. Entiset SE-luke-
mat ylitti myös Sauli Meriläi-
sen Ilmoittama 172 -grammai-

JuHa oJaHarJu

Vuoden 2012 suurkalakilpai-
luun osallistui yhteensä 91 ka-
laa, mikä on selvästi enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Kaloja 
ilmoitettiin entistä enemmän 
netin kautta. näyttäkin siltä, 
että sähköinen ilmoittaminen 
nousee pian yhtä suosituksi 
kuin perinteinen tapa. Kilpai-
luun ilmoitetut kalat edustivat 
21 eri lajia tai muotoa. Eniten 
ilmoitettiin ahvenia ja haukia.

Täydelliset tiedot kaikista 
hyväksytysti ilmoitetuista suur-
kaloista löytyy SVK:n extranet 
-sivustolta. Extranetistä löyty-
vät myös edellisten vuosien 
suurkalatiedot.

AhVen (16) ahvensarjaan on 
perinteisesti tullut eniten il-
moituksia, niin myös tällä ker-
taa. Kilpailun suurin ahven oli 
uinut Veikko Marttisen ja 
Reino Ratamäen verkkoon, 
joka oli laskettu Mikkelin Hie-
taseen. Komealla ahvenella oli 
painoa 2,410 kiloa ja pituutta 
49 senttiä. Erkki Askolin il-
moitti ahvensarjan toiseksi 
suurimman kalan, joka painoi 
1,875 kiloa ja oli 50 senttiä pit-
kä. Erkki sai komean ahvenen-
sa ongella Salon Orijärvestä. 
Syöttinä oli salakka.

hArjuS (4) Harjussarjan suurin 
kala nappasi Jari Kallion uitta-
maan Kuusamon rautulätkään 
Kilpisjärven Harrijärvellä. jarin 
saama harjus painoi 1,310 kiloa, 
pituutta oli kertynyt 52,3 sent-
tiä. Myös toiseksi suurin harjus 
nousi Kilpisjärven vesistä. 
Tuomas Paananen perhosteli 
nimittäin Könkämäenosta ko-
mean harjuksen, jonka mitat 
olivat 1,230 kg ja 52,1 cm.

hAukI (14) Timo Heino sai 
vetouistelemalla janakkalan 
Valajärvestä 16,150 kiloa pai-
naneen suurhauen. pituutta 
kalalle oli kertynyt 127 senttiä. 
Hauki nappasi Sepen tuurin 
jumbo -vaappuun
 
kuhA (8) Tällä kertaa kuhasar-
jaan ilmoitettiin kaksi yli kym-
menkiloista kuhaa, joista kum-
pikin oli saatu verkolla. Kuhista 
suurempi painoi 10,961 kiloa ja 
sen saivat Keijo Mäkeläinen ja 
Heikki Kurkonen joroisten 

Jokaisen kalalajin vuoden 

suurimman yksilön pyytä-

jälle on Suomen Vapaa-

ajankalastajien Keskus-

järjestö myöntänyt Suur-

kalastajan Kultaisen An-

siomerkin. Merkit on 
myönnetty molemmissa 

sarjoissa. Ansiomerkkien 

saajat käyvät kalojensa 

pyyntitietojen kera ilmi 

oheisesta listasta.

nen seipi. Kala nappasi viher-
keltaiseen mormuskaan Iin 
merialueella. pituutta Saulin 
saamalla seipillä oli 26,6 senttiä.

SIIkA (2) posion Ylä-Suolijär-
vessä verkkoja pitänyt Petteri 
Rahkola sai 2,984 kilon pai-
noisen siian. pituutta kalalle oli 
kertynyt 66,5 senttiä. Eila Oh-
ranen puolestaan sai 66 senttiä 
pitkän ja 2,630 kiloa painaneen 
siian kultamorrilla. paikkana 
oli Vuontisjärvi Enontekiöllä.

SorVA (4) Leo Shemeikka 
onki pohjaongella ja matosyö-
tillä 1,144 kilon sorvan. paik-
kana oli Finnholma Föglössä. 
Sorvan pituus oli 39 senttiä. 
Jouko Saarisen Mallasveteen 
laskemaan verkkoon ui peräti 
44,2 sentin sorva. painoa kalal-
la oli 1,138 kiloa.

SuutArI (6) Suutarisarjan suu-
rin yksilö ui Pauli Raition las-
kemaan verkkoon Sastamalan 
Tupurlanjärvessä. Kalan mitat 
olivat 2,358 kg ja 51,2 cm. 
Pentti Rantala sai onkimalla 
suutarisarjan toiseksi suurim-
man kalan. Helsingin Tammi-
salon vesistä noussut kala pai-
noi 2,125 kiloa ja pituutta oli 
50 senttiä.

SärkI (3) Oiva Yli-Pyky il-
moitti särkisarjan suurimman 
kalan. Oivan verkkoon uinut 
särki painoi 536 grammaa ja 
pituutta oli 35,1 senttiä. 
pyyntipaikkana oli ah-
veroinen Vaalassa. 
Pentti Rantala sai 
myös särkisarjan toi-
seksi suurimman kalan. 
Helsingin Kulosaaren 
vesillä morriin napan-
neen särjen mitat oli-
vat 535 g ja 35 cm.

Vapautussarja 

SuurkALAkILPAILun jA 
–rekISterIn SäännÖt, 
ILMoItuSrAjAt Sekä 
ILMoItuSkAAVAkkeen 

löydät osoitteesta 
www.vapaa-ajankalas-

taja.fi => suurkalat. 
Voit tilata ne myös puh. 
050 597 4933, s-posti: 
vapaa-ajankalastaja@
vapaa-ajankalastaja.fi. 

LISätIetojA  
suurkalakisasta antaa 

Jaana Vetikko  
puh. 050 525 7806.

Juho Ristilä ja kelaongella tarjottuun 
maisiin napannut hieno suutari. Paik-
kana oli Valkeinen Kuopiossa ja ka-
lalla painoa 1,910 kg. Suutari lasket-
tiin pyynnin jälkeen takaisin uimaan.

Jarmo Piirainen venekuntineen sai 
Pielisestä vetouistelemalla tämän 
8,760 kg painaneen kuhan. Vie-
heenä oli Islure Tuikkari vaappu.

Suurkalakilpailussa oli ensimmäistä 
kertaa oma sarja vapautetuille ka-
loille. Vapautussarjassa palkittiin 
kunkin ryhmän (A, B, C, D) suh-
teellisesti suurimman kalan pyytä-
jä. Oma palkinto jaettiin myös par-
haalla vapautuskuvalla. Arvioinnis-
sa arvostettiin erityisesti kuvasta 
välittyvää tunnelmaa. 

Palkinnot vapautussarjaan lah-
joitti kalastustarvikeliike Sissos, joka 
näin halusi olla mukana tukemassa 
vastuullista vapaa-ajankalastusta.

A sarjassa voiton vei Pekka Hel-
lemaa 14,25 -kiloisella hauella, B 
sarjassa puolestaan Arto Kujala oli 
kärjessä hienolla 7 kilon meritaime-
nella ja C sarjan suurimman kalan 
eli säyneen sai ja vapautti Johanna 
Tuomivaara. D sarjaan ei ilmoitettu 
yhtään vapautettuja kaloja. 

Parhaaksi vapautuskuvaksi valit-
tiin Juha Oinosen ahvenkuva. Pa-
raisten merialueelta saadulle ahve-
nelle oli kertynyt painoa komeat 
1,560 kiloa.
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SuurIn rAPALALLA SAAtu kALA
Ensimmäistä kertaa oli mukana oma 

sarja suurimmalle Rapala-vieheellä saa-

dulle kalalle. Rapala vieheeksi luettiin 

myös muut Normark-tuoteperheeseen 

kuuluvat viehemerkit. Voiton tässä sar-

jassa vei Aarne Koli lähes viisikiloisella 

toutaimellaan. Vieheenä Aarnella oli 

Stormin Deep thunderstick. Aarne kuit-

tasi hienolla toutaimellaan palkinnoksi 

180 cm pituisen Rapala-jättivaapun.

Suur-
kALA-
kILPAILu
Suurkalakisassa palkitaan 
vuosittain aktiivisten väli-
neiden ja pyydysten -sar-
joissa ryhmien A, B, C ja 
D prosentuaalisesti suu-
rimpien kalojen pyytäjät 
kalastusvälinein. 
Kalan suhteellinen suu-
ruus lasketaan siitä, kuin-
ka monella prosentilla sen 
paino ylittää Suurkalasta-
jan Ansiomerkkiin oikeut-
tavan vähimmäispainora-
jan. 
Suurimman prosenttilu-
vun saaneen kalan pyytä-
jä on ryhmän voittaja. 
Vuoden 2012 voittajat 
selviävät oheisesta taulu-
kosta.

aKtiiviSet välineet
ryhmä pyytäjä Laji paino kg % yli rajan

A Erkki Askolin Ahven 1,875 187,5

B Jarkko Kallio Harjus 11,310 131

C Leo Shemeikka Sorva 1,144 228,8

D Bengt Lindberg Kuore 0,172 124

pyydyKSet
ryhmä pyytäjä Laji paino kg % yli rajan

A Veikko Marttinen ja  

 Reino Ratamäki Ahven 2,410 241

B Petteri Rahkola Siika 2,984 119

C Jouko Saarinen Sorva 1,138 227,6

D Oskar ja Markku Leinos Härkäsimppu 0,924 308

vapautuSSarja
ryhmä pyytäjä Laji paino kg % yli rajan

A Pekka Hellemaa Hauki 14,25 142,5

B Arto Kujala Meritaimen 7,00 100

C Johanna Tuomivaara Säyne 2,36 138,8

Suurin rapalalla Saatu Kala
ryhmä pyytäjä Laji paino kg % yli rajan

A Aarne Koli Toutain 4,92 140,6

Suurkalakilpailu 2012 vuoden 2012 Suurimmat Kalat aKtiiviSin välinein

LaJi Kg pYYtäJä VäLine paiKKa aiKa

Ahven 1,875 Erkki Askolin Onki, salakka Raasepori, Tammisaari 4.9.

Harjus 1,31 Jarkko Kallio Pilkki, Kuusamon  

   rautulätkä Kilpisjärvi, Harrijärvi 23.3.

Hauki 16,150 Timo Heino Vetouistin, Sepen  

   tuuri Jumbo Janakkala, Valajärvi 17.11.

Järvilohi 5,910 Esa Kokkonen Raksi, Salakka Ristiina, Yövesi 1.12.

Kiiski 0,150 Kalervo Tolppanen Pohjaonki, mato Föglö, Finnholm 8.5.

Kuha 8,760 Jarno Piirainen,  

  Juha Laatikainen ja  Vetouistin, 

  Jesse Pelkonen  Isolure Tuikkari Nurmes, Pielinen 6.7. 

Kuore 0,172 Bengt Lindberg Pilkintä, mormuska Närpiö, Rönnskärsfjärden 12.4.

Lahna 3,150 Martti Koivisto Onki, mato Nummela, Oravalampi 26.9.

Meritaimen 7,0 Arto Kujala Perho Vantaanjoki, Nukarinkoski 17.6.

Pasuri 0,525 Pentti Rantala Onki, mato Helsinki, Matosaari 15.4.

Ruutana 1,590 Juho Mustonen Onki, maissi Kuopio, Valkeisenlampi 16.6.

Seipi 0,181 Sakke Yrjölä Onki, mato Vantaa, Krabbäcken 25.7.

Siika 2,630 Eila Oranen Pilkki, kultamorri Enontekiö, Vuontisjärvi 17.3.

Sorva 1,144 Leo Shemeikka Pohjaonki, mato Föglö, Finnholm 7.5.

Sulkava 0,690 Tarmo Tolonen Onki, mato Hattula, Vanaja 27.6.

Suutari 2,125 Pentti Rantala Onki Helsinki, Tammisalo 8.8.

Särki 0,535 Pentti Rantala Pilkki, kultamorri Helsinki, Kulosaari 22.3.

Säyne 2,360 Johanna Tuomivaara Virveli, Lotto-lippa Oulu, merialue 29.9.

Toutain 4,920 Aarne Koli Vetouistin, Storm  

   deep Thunderstick Sastamala, Kulovesi 4.8.

Turpa 2,605 Riikka Törnroos Onki Pori 21.6.

vuoden 2012 Suurimmat Kalat pyydyKSin

LaJi Kg pYYtäJä VäLine paiKKa aiKa

Ahven 2,410 Veikko Marttinen  

  ja Reino Ratamäki Verkko 45 Mikkeli, Hietanen 8.5.

Hauki 15,840 Antti Tikka Verkko 60 Kuusamo, Muojärvi 13.3.

Härkäsimppu 0,924 Oskar ja Markku Leinos Verkko 50 Inkoo, Barösand 7.1.

Kuha 10,691 Keijo Mäkeläinen ja  

  Heikki Kuronen Verkko 65 Joroinen, Joroisselkä 26.2.

Kuore 0,142 Timo Riihijärvi Verkko 27 Saloinen, Lukkarila 18.12.

Pasuri 0,608 Esa, Janne ja Ville Lappi Verkko 55 Pielavesi, Pielavesi-järvi 22.7.

Ruutana 1,324 Esa, Janne ja Ville Lappi Verkko 55 Pielavesi, Pielavesi-järvi 3.9.

Siika 2,984 Petteri Rahkola Verkko 60 Posio, Ylä-Suolijärvi 6.2.

Sorva 1,138 Jouko Saarinen Verkko 50 Pälkänen, Mallasvesi 19.5.

Suutari 2,358 Pauli Raitio Riimuverkko 65 Sastamala, Tupurlanjärvi 13.6.

Särki 0,536 Oiva Yli-Pyky Verkko Vaala, Neittävä 20.5.

SäYne (8) Johanna Tuomi-
vaaran heittämään Lotto-lip-
paan otti 2,360 -kiloinen säyne, 
jolla oli pituutta 55 senttiä. Ka-
lapaikkana oli Oulun merialue. 
Föglöstä Finnholman vesistä 
nousi Kalervo Tolppasen saa-
ma 2,330 -kiloinen säyne. On-
kimalla saadun säyneen pituus 
oli 53,5 senttiä.

toutAIn (6) Aarne Koli sai ve-
touistelemalla Sastamalan Ku-
lovedestä toutaimen, joka pai-
noi 4,920 kiloa. pituutta kalalla 
oli 77,2 senttiä. Kulovedestä 
nousi myös sarjan toiseksi suu-
rin toutain. Jarkko Lehtosen 
painouistimeen haksahtaneella 
toutaimella oli painoa 4,180 
kiloa.
 
härkäSIMPPu, järVILohI, 
kIISkI, LAhnA, MerItAIMen, 
SuLkAVA  jA turPA näitä laje-
ja ilmoitettiin kutakin vain yksi 
kappale. Oskar ja Markku 
Leinos saivat verkolla Inkoon 
Bärösandin vesiltä härkäsim-
pun, joka painoi 924 grammaa 
ja oli 35,1 senttiä pitkä. Kysei-
nen kala on komea uusi Suo-
men ennätys. Esa Kokkonen 
ja Tero Kettunen uistelivat 
Saimaan Yövedellä. Tulokse-
na oli hieno järvilohi kokoa 
5,910 kg ja 79 cm. Kala nap-

Vuoden 2013 erIkoISPALkInnot

pasi salakalla syötitettyyn rak-
siin. pasuri- ja säynesarjassa 
kunnostautunut Kalervo Tolp-
panen ilmoitti myös hienon 
kiisken, jolla oli painoa 150 
grammaa ja pituutta 31,5 sent-
tiä. paikkana Finnholman ve-
det Föglössä ja pyyntivälineenä 
onki. Onkimalla nousi myös 
kilpailun suurin lahna. Martti 
Koiviston saama 3,150 kilon 
lahna nappasi matosyöttiin 
nummelan Orvalammella. Ar-
to Kujala ilmoitti kisaan tasan 
seitsemän kiloa painaneen 82 
sentin pituisen meritaimenen. 
Taimen otti arton uittamaan 
perhoon Vantaanjoen nuka-
rinkoskella. Tarmo Tolonen 
sai onkimalla 690 gramman ja 
42 sentin sulkavan. paikkana 
oli Hattula Vanaja. Syöttinä 
Tarmon ongessa oli mato.
Riikka Törnroos sai porista 
ongella komean turvan. pituut-
ta kalalla oli 55 senttiä ja painoa 
2,605 kiloa.

Johanna Tuomivaara sai 
Lotto-lipalla tämän 
2,360 kg painaneen 
säyneen. Kala lähti ta-
kaisin Oulun merialueen 
vesiin kasvamaan.

Vapautussarja järjestetään yhteis-
työssä kalastustarvikeliike Sissok-
sen kanssa. Tarjoamalla palkinnot 
Sissos on mukana edistämässä 
vastuullista vapaa-ajankalastusta.

Palkinnoille yltää myös parhailla 
saaliskuvilla (3 kpl). Arvioinnissa 
arvostetaan erityisesti kuvasta vä-
littyvää tunnelmaa. Palkinnoiksi 
lahjoittaa Eumer Airflo -perhoka-
lastussetit (sis.  4-osainen hiilikui-

tuvapa, graphite kela valmiiksi 
puolattuna siimoilla, vapaputki, 
kartioitu peruke, polarisoivat au-
rinkolasit ja perhorasia perhoilla).

Normark Suomi lahjoittaa lajitel-
man Storm Doom Bell -vaappuja  
(1 kpl/väri kesän 2013 mallistosta) 
sille, joka ilmoittaa kilpailuun suu-
rimman Storm-vieheellä saadun 
kalan. Kalan suuruus määräytyy 
prosenttien mukaan.

Tuomas Paananen ja 1,230 
kg Könkämäenon harjusta. 
Harjuksen kohtaloksi koitui 
Tuomaksen heittämä musta 
uppoperho. 
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ILMoItuS Suurkalarekisteriin
KALANSAAJA   Lunastan suurkalastajan ansiomerkin (7 €)

Nimi: Puhelinnumero:

Lähiosoite:

Postinumero ja -toimipaikka:

Muut saajat:

SAALISTIEDOT   
Kalalaji: Pituus millimetrin tarkkuudella:

Paino grammoina: Suurin ympärys millimetrin tarkkuudella:

PYYNTIAIKA JA -PAIKKA   
Pyyntipäivä: Kellonaika:

Pyyntipaikka (järvi, lampi, joki tai meren alue):

Kunta:

Pyyntipaikan syvyys: Etäisyys rannasta:

PYYDYSTIEDOT
Pyyntitapa   

Verkko Koukkupyydys Virveli Soutu-uistelu
tyyppi ja solmuväli: Muu seisova pyydys, mikä? Onki Moottoriuistelu
  Pilkki jäältä Perho soudettuna

Pilkki veneestä Perho heitettynä
Katiska
Pitkäsiima  
Muu pyydys, mikä?

 

Viehetyyppi  Vaappu
Vieheen/ syötin malli, väri, koko ym.  Uppoava Kelluva 

OLOSUHTEET
Säätila (ilman lämpötila, pilvisyys) Veden lämpötila:
 
Tuulen suunta ja nopeus:

PUNNITUS   
Punnituspaikka ja -aika:

Punnitustapa: Puntarin Tarkkuus:
 

MAHDOLLISET PYYNNIN TODISTAJAT (2 kpl)

Nimi: Nimi:

Osoite: Osoite:

Puhelinumero: Puhelinumero:

Allekirjoitus: Allekirjoitus:

PUNNITUKSEN TODISTAJAT (2 kpl)

Nimi: Nimi:

Osoite: Osoite:

Puhelinnumero: Puhelinnumero:

Allekirjoitus: Allekirjoitus:

Vakuutan saalisilmoituksen totuudenmukaiseksi:
 
Paikka ja aika Kalan saajan allekirjoitus

LIITTEET
 Punnitustodistus Kala on pakastettu jatkotutkimuksia varten
Valokuva  Kalan pää on pakastettu jatkotutkimuksia varten
 Suomunäyte  

Ilmoitus palautetaan osoitteeseen: Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, Vanha talvitie 2-6 A 11, 00580 Helsinki

SääNNöt 
Rekisteriin kootaan tietoja laillisil-
la pyyntivälineillä saaduista suur-
kaloista. Aktiivisilla välineillä ja 
pyydyksillä saadut kalat kootaan 
eri rekistereihin.

Suurkalastajan ansiomerkki: 
Henkilö, joka pyydystää kalan, 
jonka paino ylittää oheisen taulu-
kon vähimmäispainorajan on oi-
keutettu lunastamaan suurkalas-
tajan ansiomerkin (7 e). Aktiivisilla 
välineillä sekä pyydyksillä saa-
duille kaloille on oma merkkinsä.

Suurkalastajan kultainen an-
siomerkki: Merkkiin oikeuttaa 
kunkin lajin vuoden suurin yksilö 
aktiivisten välineiden ja pyydys-
ten sarjassa. Vuoden suurimman 
yksilön tulee täyttää suurkalasta-
jan ansiomerkille asetettu paino-
raja, jotta se oikeuttaisi kultai-
seen ansiomerkkiin.

Suurkalan ilmoittaminen: Il-
moitus suurkalasta on tehtävä 
yhden (1) kuukauden kuluessa 
pyyntihetkestä Suomen Vapaa-
ajankalastajien Keskusjärjestöön 
(SVK), osoite: Vanha talvitie 2-6 A 
11, 00580 Helsinki. Ilmoituskaa-
vakkeita julkaistaan Vapaa-ajan 
Kalastaja -lehdessä ja internetsi-
vuilla. Niitä voi myös tilata puhe-
linnumerosta 050 597 4933.

Kookkaiden yksilöiden ollessa 
kyseessä on syytä säilyttää kalan 
pää tai koko kala (kts. painotau-
lukko: *pää, **koko kala) pakas-
tettuna vähintään yksi (1) kuu-
kausi ilmoituksen jättämisestä 
lajin määritystä varten.

Kala, joka ilmoitetaan lajin uu-
tena Suomen ennätyksenä on 
säilytettävä pakastettuna kaksi 
(2) kuukautta ilmoituksen jättämi-
sen jälkeen mahdollisia jatkotut-
kimuksia varten.

Ilmoituksen mukana on seu-
rattava suomunäyte (selkäevän ja 
kylkiviivan välistä) sekä valokuva 
kalasta. Valokuvia ei palauteta ja 
ne voidaan julkaista SVK:n inter-
netsivuilla, jäsenlehdessä ja 
muissa julkaisuissa. Ennätysko-
koisten kalojen kuvat voidaan 
julkaista myös Suomen ennätys-
kalalautakunnan internetsivuilla ja 
julkaisuissa.

Punnitus on tehtävä kruuna-
tulla tai kaupan vaa´alla.

Ilmoituksen tulee olla kahden 
henkilön todistama.

Suurkalakilpailu: Vuosittain 
palkitaan kunkin ryhmän (A, B, C, 
D) suhteellisesti suurimman kalan 
pyytäjä sekä aktiivisten välinei-
den että pyydysten sarjassa. 
Suhteellinen suuruus lasketaan 
siitä, kuinka monta prosenttia ka-
lan paino ylittää suurkalastajan 
ansiomerkille asetetun painora-
jan.

Suomen Vapaa-ajankalastaji-
en Keskusjärjestö ja kilpailun tuo-
maristo myöntävät ilmoitusten 
perusteella ansiomerkit ja määrit-
tävät palkintojen voittajat. Epä-
selvissä tapauksissa voi tuoma-
risto hylätä ilmoituksen. Tuoma-
riston muodostaa SVK:n hallitus.

Jaana VetiKKo

Ennätyskalalautakunnan 2000-luvun Suomen ennätys-
kalalistalla on nyt 76 kalalajia ja kuusi rapulajia. Suomes-
ta pyydettyjen ja ennätyskalalautakunnassa viimeisen 
vuoden aikana käsiteltyjen kymmenen ennätyskokoisen 
lajin joukossa on kaksi uutta kalalajia: turska ja pikku-
nahkiainen.

Uusia ennätyskaloja ovat isosimppu 0,71 kg, seipi 

0,179 kg, sulkava 1,118 kg, toutain 7,09 kg, turska 3,360 
kg ja vimpa 0,704 kg sekä pienistä, alle sata grammaa 
painavista lajeista allikkosalakka 7,8 cm, hietatokko 6,9 
cm, pikkunahkiainen 15,1 cm ja liejutaskurapu 2,27 cm.

Ennätyskalalautakunnassa iloittiin erityisesti turskan 
saamisesta ennätyslistalle. Turska oli 1980-luvulla ylei-
nen vesillämme, mutta katosi sitten lähes kokonaan. 
Viime vuosina niitä on jälleen saatu vesiltämme, mutta 
yksilöt ovat olleet pieniä verrattuna atlantilla eläviin 

turskiin. Ennätyslistalta puuttuu edelleen tavanomaisis-
ta kaloista esimerkiksi peledsiika.

SE-kalojen lisäksi lautakunta kerää tietoja muistakin 
isoista kaloista ja ravuista. Kaikki lautakunnalle ilmoite-
tut tiedot talletetaan ennätyskalarekisteriin, joka on 
netissä osoitteessa www.vapaa-ajankalastaja.fi/ennatys-
kala. Lautakunnan käsittelyyn ilmoitusrajan ylittävät 
kalat kulkeutuvat SVK:n ylläpitämän suurkalarekisterin 
ja muiden suurkalakilpailujen kautta.

Kymmenen uutta ennätyskalaa, turska vihdoin listalle
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Kutsu SM-kiiskipilkkiin

Kutsu SM-särkipilkkiin

Perhokalastuksen 
kauden 2013-2014 Kiiskipilkinnän SM-kilpailut järjestetään sunnuntaina 21.4. 

Kurkijärvellä, os. Tuuliaisentie 6, Kuusamo.  Kilpailukeskus sijait-
see Kurkijärvellä. Opastus Kuusamo-Oulu tieltä. Kilpailuaika on kaikissa 
sarjoissa neljä (4) tuntia, klo 10-14 + 0,5h siirtymät. Kilpailussa nouda-
tetaan SVK:n hyväksymiä sääntöjä. 

Ilmoittautuminen ennakkoon 31.3. mennessä postitse tai sähkö-
postilla. Jälki-ilmoittautua voi paikan päällä kilpailukansliassa 21.4. klo 9 
mennessä. Ennakkoilmoittautuminen on voimassa, kun osanottomaksu 
on maksettu 31.3. mennessä. Maksu suoritetaan Kuusamon Uistin-
seuran tilille FI11 8000 1871 0625 69. Viestiksi maksuun laitetaan, 
minkä seuran tai osanottajan puolesta maksu on suoritettu. Ilmoittautu-
minen: SM-kiiskipilkki 2013, Vuokko Kurvinen, Oijusluomantie 37 A, 
93999 Kuusamo tai vuokko.kurvinen@gmail.com. Ilmoittautumislomak-
keessa on oltava: piiri, seura, ilmoittajan nimi, yhteystiedot, kilpailijan ni-
mi, sarja sekä joukkuetiedot. Kilpailukortit on noudettavissa kilpailukes-
kuksesta su 21.4. klo 8.30 alkaen. Osanottomaksut ovat henkilö-
kohtaisissa aikuisten sarjoissa 20 € ja nuorten sarjassa 10 €. 

Lisätietoja antaa Rauno Veteläinen, p. 0400 916 350. Kilpakutsu on 
luettavissa kokonaan osoitteessa www.vapaa-ajankalastaja.fi -> Kilpai-
lut -> SM-kutsut.

Särkikalojen pilkinnän SM-kilpailut järjestetään 14.4. Taival-
koskella, kilpailupaikka Kostonjärvi/Hautaniemi. Kilpailuaika kai-
kissa sarjoissa neljä tuntia klo 10-14 + 0,5 h siirtymät. Kilpailussa nou-
datetaan SVK:n hyväksymiä sääntöjä. 

Ilmoittautuminen ennakkoon 8.4. mennessä postitse tai sähkö-
postilla. Ennakkoilmoittautuminen on voimassa, kun osanottomaksu on 
maksettu 8.4. mennessä. Jälki-ilmoittautuminen kilpailukansliassa 
14.4. klo 9 asti. Maksu suoritetaan Kala-Taival ry:n tilille FI12 5455 
0720 0480 98 (BIC: OKOYFIHH). Viestiksi minkä seuran tai osanotta-
jan puolesta maksu on suoritettu. Ilmoittautuminen tapahtuu palautta-
malla kilpailukutsun mukana seuroille SVK:n toimesta lähetetyt ilmoit-
tautumis-lomakkeet osoitteella: SM-särkipilkki 2013, Heikki Kohtala, Er-
kantie 18, 93400 Taivalkoski tai heikki.kohtala@gmail.com. Ilmoittautu-
mislomakkeessa on oltava seuraavat tiedot: piiri, seura, ilmoittajan nimi, 
yhteystiedot, kilpailijan nimi ja sarja.  Kilpailukortit ovat noudettavissa kil-
pailukeskuksesta su 14.4. klo 8 alkaen. Osanottomaksut ovat ai-
kuisten sarjoissa 20 € ja nuorten sarjoissa 10 €. 

Lisätietoja antaa Heikki Kohtala, p. 040 913 8699. Kilpakutsu on lu-
ettavissa kokonaan osoitteessa www.vapaa-ajankalastaja.fi -> Kilpailut 
-> SM-kutsut.

SM-karsintojen järjestelyoikeudet haettavana

Perhokalastusjaosto asettaa vuoden 2014 SM-loppukilpailuun 
liittyen SM-karsintojen järjestelyoikeudet haettavaksi. Karsin-
taa voi hakea järjestettäväksi vuoden 2014 kesän lisäksi vuo-
den 2013 syksyllä. 

SM-syyskarsintakilpailun järjestämisoikeutta  
voi hakea ajanjaksolle 1.9.-31.10.2013. 

SM-kesäkarsintakilpailun järjestämisoikeutta  
voi hakea ajanjaksolle 1.5.-31.7.2014. 

Karsintojen järjestelyiden tulee vastata SVK:n SM-perhokalastuksen 
sääntöjä. Säännöt löytyvät SVK:n kotisivuilta kohdasta Kilpailutoiminta. 
Järjestävän yhdistyksen tulee olla SVK:n jäsen.

Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee mainita karsinnan paikkakun-
ta, päivämäärä, vesistö, kilpailukalojen laji ja alamitat, suunnitellut kalas-
tusjaksot, järjestäjän esittämät sääntömuutokset, osallistumismaksu ja 
sen sisältämät palvelut, järjestäjä, järjestäjän tilinumero ja karsinnan yh-
teyshenkilö. 

Vuoden 2013 syyskarsintojen hakemukset  
tulee lähettää 13.4.2013 mennessä. 

Vuoden 2014 kesäkarsintojen hakemukset  
tulee lähettää 31.8.2013 mennessä. 

Hakemukset Perhokalastusjaoston sihteerille Petter Nissén, Vonka-
miehentie 21, 94450 Keminmaa tai sähköpostilla petter.nissen@vapaa-
ajankalastaja.fi. 

Lisätiedot Petter Nissén tai Ilkka Pirinen puh. 040 704 8906 tai  
pkj@vapaa-ajankalastaja.fi. Hyväksytyt karsinnat ja hakuohjeet julkais-
taan SVK:n kotisivuilla www.vapaa-ajankalastaja.fi kohdassa Kilpailutoi-
minta => SM-kutsut.

Sm-lohipilkin Särkinen sijaitsee 
keskellä Vuokatin palveluja
antti HarJu

 
SM-lohipilkin kilpailupaikka 
kirkasvetinen Särkinen on tul-
lut tutuksi monelle kirjolohen 
kalastajalle muun muassa eri-
laisten kalastustapahtumien 
myötä. perhepilkki, nuorten 
pM-pilkki, lohipilkkicup, sekä 
FishKatti soutu-uistelukilpailu 
ovat keränneet viime vuosina 
satoja innokkaita kalamiehiä ja 
-naisia Särkisen jäälle ja laineil-
le. Kirkas vesi, helppo tavoitet-
tavuus sekä sijainti Sotkamossa 
Vuokatin monipuolisten mat-
kailupalvelujen keskellä ovat 
valtteja, joilla Särkinen erottuu 
Kainuun muista virkistyskalas-
tuskohteista.

Hileiset syöttitahnat toimi-
vat hyvin valoa läpäisevässä 
Särkisen vedessä. Sateenkaari, 
pinkki ja fluorisoiva punainen 
kuuluvat ootto-onkijan perus-
valikoimaan. Kevytuintiset 
leachit, kuten Kouru Mosari 
sekä toista ääripäätä edustavat 
vajutuksessa herkästi värisevät 
kookkaat pellit, kuten 16 gram-
man prohimekin Rosteri, ovat 
aktiivisesti pilkkiä uittavan pe-
rusvarmoja valintoja. 

Leacheja kannattaa kokeilla 
myös heittokalastuksessa ke-
vyillä välineillä. Katkonaisesti ja 
tiheästi tirraavat vaaput antavat 
soutu-uistelijalle parhaita tu-
loksia. Siimapainoilla kevyesti 
painotettu Mosari vaappu pai-
non uidessa lähellä pohjakasvil-
lisuutta ja hitaasti soudettuna 
on toimiva kokonaisuus. punai-
set ja oranssit ”splatterit” sekä 
verenpunaiset-värit toimivat 

usein hyvin. Ruskeansävyt ovat 
myös kokeilemisen arvoisia.

aktiivinen viehekalastaja eh-
tii tutustumaan yhden kalastus-
päivän aikana kaikkiin Särkisen 
tunnettuihin hotspotteihin. 
Opiston matala, ratapenkka, 
nurmestien nurkka, hovin sy-
vänne, tennislahti, erilaisine 

nimimuunnelmineen ovat otti-
paikoista tunnetuimpia. ajoit-
tain myös ”paksulta vedeltä” 
saadaan toivottuja tuloksia vie-
heitä pintakalvossa uittaen tai 
heti jääkannen alapuolella.

Tervetuloa SM-lohipilkkiin 
yksin, kaveriporukalla tai koko 
perheen voimin!

Särkisellä narrataan kirjolohia SM-lohipilkissä 7. huhtikuuta.

Kutsu SM-lohipilkkiin

Kutsu 
SM-rautupilkkiin
SM-rautupilkki käydään 
lauantaina 20.4. Inarin 
Tuulispääjärvellä. 

Tuulispääjärven kilpailualue 
sijaitsee n. 7 km Inarin kir-
konkylän eteläpuolella. Park-
kialue sijaitsee Tuulispään 
ylätasanteella, josta edelleen 
kävelyuraa pitkin n. 1,3 km 
kisapaikalle. Kilpailuaika on 
klo 12-16. Kilpailussa nou-
datetaan SVK:n hyväksymiä 
sääntöjä. Säännöt on nähtä-
vänä osoitteessa www.va-
paa-ajankalastajat.fi sekä kil-
pailupaikalla. 

Joukkueisiin osallistuvien ni-
met tulee ilmoittaa etukä-
teen. Osanottomaksut 
ovat aikuisten sarjoissa 20 €, 
nuorten sarjoissa 10 €. 
Joukkuemaksu on 20 €. 

Ilmoittautuminen kilpailu-
paikalla alkaen kello 10. 

Lisätiedot: Ensio Pehkonen 
p. 0400 965 356, Aarre 
Seurujärvi p. 0400 398 558 
ja Jorma Kaaretkoski  
p. 040 569 6488.

SM-lohipilkki käydään Vuokatin Särkisellä 7.4. 

Kilpailuaika on klo 10-14 + 0,5h siirtymät. Kilpailukeskus sijaitsee Sot-
kamossa, Vuokatin Urheiluopiston rannassa. Ajo-ohje: Vuokatin Urhei-
luopisto, Opistontie 4. Paikalla opasteet paikoitusalueille.  
 
Osanottomaksut: miehet ja naiset 20 €, nuoret alle 18v. 10 €, jouk-
kuemaksu 30 €. Jälki-ilmoittautuminen + 5 €. Osanottomaksut 28.3. 
mennessä Kainuun Vapaa-ajankalastajat piirin tilille FI15 1057 3000 
2193 49. Muista mainita SM-lohipilkki 2013 maksun yhteydessä. 

Ilmoittautuminen: jorma.valtanen@kainuunvapaa-ajankalastajat.fi tai 
Jorma Valtanen, SM-lohipilkki 2013, Lenkkitie 15, 87250 Kajaani. Kil-
pailuohjeet, säännöt, kartta: www.vuokattifishing.com/smlohipilk-
ki2013/. Myyntipaikat vain ennakkoon 29.3. mennessä.  
 
Lisätiedot: p. 040 516 9757. Lisätietoja antavat Jorma Valtanen,  
p. 044 291 8163, Juha Väisänen, p. 044 274 9557 ja Antti Harju,  
p. 040 516 9757. Kilpakutsu on luettavissa kokonaan osoitteessa 
www.vapaa-ajankalastaja.fi -> Kilpailut -> SM-kutsut.

49 €  
+ toimituskulut

upeA TieTokirjA  
kaikille perhokalastuksesta kiinnostuneille

PERHOKALASTUS –TAITAVA PERHOKALASTAJA 
tuhtia tietoa 300 sivua

• kalastettavat kalalajit
• kalojen aistit ja ravinto
• perhoheitto ja solmut
• kalastusvälineet ja -tekniikat
• perhonsidonta
ja paljon muuta…

Tilaukset Suomen Vapaa-ajan Kalastajien Keskusjärjestö, p. 050 597 4933, 
jaana.piskonen@vapaa-ajankalastaja.fi, www. vapaa-ajankalastaja.fi/kauppa
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31.5. ilmestyvään  
lehteen toimituk- 
sellinen aineisto ja  
järjestöilmoitukset  
15.4. mennessä  
toimitukseen, s-posti: 
vapaa-ajankalastaja@ 
vapaa-ajankalastaja.fi

IlmOItusmyyntI:
Mark Anssi Mustonen oy 
Albertinkatu 31 B 30, 00180 Helsinki, Tapani Mäkelä  
l  puh. 0400 709 239  l  fax (09) 676 449, 
l  tapani.makela@saunalahti.fi  l  www.markanssi.fi

1 25.1.

2 22.3.

3-4 31.5.

5 23.8.

6 11.10.

7 5.12.

-lehden ilmestyminen 2013:
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KalaStuSmaKSut 2013
KALASTUKSENHOITOMAKSU  
22 euroa/kalenterivuosi tai 7 euroa/7 vrk tilille  
IBAN FI47 5000 0121 5028 42 BIC OKOYFIHH.

LääNIKOHTAISET VIEHEKALASTUSMAKSUT:

29 euroa/kalenterivuosi tai 7 euroa/7 vrk  
maksetaan lääneittäin Nordean tileille:

Etelä-Suomen lääni IBAN FI69 5000 0121 5028 34 BIC OKOYFIHH

Länsi-Suomen lääni IBAN FI81 5000 0121 5029 09 BIC OKOYFIHH

Itä-Suomen lääni IBAN FI82 5000 0121 5028 91 BIC OKOYFIHH

Oulun lääni IBAN FI07 5000 0121 5028 83 BIC OKOYFIHH

Lapin lääni IBAN FI73 5000 0121 5028 59 BIC OKOYFIHH

Maa- ja metsätalousministeriön maksuton maksupalvelu:  
www.mmm.fi/ kalastusmaksut. Kalastusluvista lisää tietoa:  
www.vapaa-ajankalastaja.fi ja www.mmm.fi/kalastus/luvat.

MMM:N KALASTUSMAKSUJEN MOBIILILUVAT 2013:

Kalastuksenhoitomaksut
aika puh. hinta
vuosi 2012 0600 828 221 25,67 €
7 vrk 0600 828 222 9,19 €

Viehekalastusmaksut 
alue puh. hinta
Etelä-Suomi 0600 828 223 33,37 €
Länsi-Suomi 0600 828 224 33,37 €
Itä-Suomi 0600 828 225  33,37 €
Oulu 0600 828 226  33,37 €
Lappi 0600 828 227  33,37 €

Viehekalastusmaksut /7 vrk
alue puh. hinta
Etelä-Suomi 0600 828 228 9,19 €
Länsi-Suomi 0600 828 229 9,19 €
Itä-Suomi 0600 828 230 9,19 €
Oulu 0600 828 231 9,19 €
Lappi 0600 828 232 9,19 €

Kalastuksenhoito- ja viehekalastusmaksut /7 vrk
alue puh. hinta
Etelä-Suomi 0600 828 233 16,89 €
Länsi-Suomi  0600 828 234 16,89 €
Itä-Suomi 0600 828 235 16,89 €
Oulu 0600 828 236 16,89 €
Lappi 0600 828 237 16,89 €

✃

järjeStÖtoIMIntAA-palstalla 
Suomen Vapaa-ajankalastajien 
Keskusjärjestön jäsenyhdistykset 
voivat ilmoittaa toiminnastaan.
l Yksipalstainen enintään 40 
mm:n ilmoitus maksaa 10 € ja tä-
tä suuremmat ilmoitukset 0,5 €/
palstamm. Hintoihin lisätään alv.
Aineiston toimitus:
l vapaa-ajankalastaja@vapaa-
ajankalastaja.fi
l Vapaa-ajan Kalastaja,  
järjestöilmoitukset, Vanha talvitie 
2-6 A 11, 00580 Helsinki.

Kotimaa

UUSi osoite:

Lähiosoite

Postitoimipaikka

Allekirjoitus

Muista myös jäsenenä olevat perheenjäsenet.

Jos osoite muuttuu

VaNha osoite:

Nimi

Jäsennumero (jos on)

Lähiosoite

Postitoimipaikka

✁

Vapaa-ajan 

Kalastaja

Suomen Vapaa-ajan-

kalastajien Keskusjärjestö ry

maksaa postimaksun

Tunnus 5001884

00003 VASTAUSLÄHETYS

järjeStÖtoIMIntAA

Vapaa-ajan Kalastajan 
lUKijaMatKa 

Vapaa-ajan 

Kalastaja
Ruotsiin Rostojärvelle ma 15.– pe 19.7.

Rostojärven rautu.

ennätyksellinen lohisaalis tornionjoelta
petter niSSén

Riista- ja kalatalouden tutki-
muslaitoksen mukaan Tornion-
joelta saatiin viime vuonna loh-
ta saaliiksi ennätykselliset 122 
tonnia. Seurantahistorian kes-
kisaaliiseen verrattuna saalis 
lähes viisinkertaistui. Saalis oli 
myös ensimmäistä kertaa suu-
rempi kuin Tenojoen lohisaalis. 
Huippusaaliin taustalla on 
poikkeuksellisen runsas lohen 
kutuvaellus jokeen. 

Tornionjoen ennätyssaaliista 
kalastettiin Suomen puolelta 85 
tonnia ja Ruotsin puolelta 37 
tonnia. Kappalemääräisesti yh-
teissaalis vastaa yli 15 000 lohta. 
Valtaosa saaliista muodostui 

kahden merivuoden ikäisistä 
keskimäärin kahdeksan kilon 
painoisista lohista. Myös kol-
men merivuoden lohia saatiin 
runsaasti. 

Tornionjokeen nousevia lo-
himääriä on seurattu kaikuluo-
tauksella joen alaosalla vuodes-
ta 2009 lähtien. Viime vuonna  
luotausalueen ohitti 61 500 loh-
ta, mikä on kaksin-kolminker-
tainen määrä edellisvuosina 
havaittuihin määriin nähden. 
Viime vuonna Tornionjoen, 
Muonionjoen ja Könkämäenon 
muodostamalle lohenkalastus-
alueelle lunasti viehekalastuslu-
van 8 300 kalastajaa. Kalastaja-
määrä kasvoi 40 prosenttia 
2000-luvun keskiarvosta. 

Suomen Vapaa-ajankalastajien 
Keskusjärjestön

KEVäTKOKOUS
pidetään lauantaina 27. päivä huhtikuuta klo 10 alkaen Helsin-
gissä VALO -talolla (ent. SLU), osoite: Radiokatu 20, Helsinki.

Asia, jonka jäsenjärjestö haluaa kevätkokouksen esityslistalle, on ilmoi-
tettava keskusjärjestön hallitukselle vähintään 30 vuorokautta ennen 
kokousta. Kokouskutsu esityslistoineen ja tarpeellisine liitteineen posti-
tetaan vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta.

YLEINEN HH-PORT LOHIPILKKI 

Iisalmen Satamassa 29.3.2013 klo 
10-14 (15 min siirtymät). Kilpailuka-
la: Lohikalat ja muut kalat. Sarjat: 
Yksi sarja ja paras nainen sekä pa-
ras nuori palkitaan sekä 20, 40, 60, 
80 ja 100 sijoituspalkinnot. Tiedus-
telut Kyösti Kauppinen p. 044 330 
4320 ja Iisalmen pilkkijät kotisivulta.
Järjestää Iisalmen Pilkkijät. 

Tikkakosken Kalamiehet ry:n 
KEVÄTKOKOUS

Ti 9.4.2013 klo 18.00, Tikkakosken 
Pitopalvelu, Kirkkokatu 11, Tikka-
koski. Käsitellään sääntöjen mää-
räämät asiat. Kahvitarjoilu! 
Tervetuloa! 
Hallitus

Päijät-Hämeen Kalamiespiiri ry:n  
VUOSIKOKOUS  

22.4.2013 klo 18.00, Majakkapa-
viljonki, Vääksy. 
Tervetuloa!

NAISTEN  
PERHOKALASTUSKURSSI

Perhokalastuskurssi naisille 25.-
26.5. Pomarkun Kynäsjoella. Kurs-
si sisältää perhonsidonnan, -hei-
ton, erilaisten kalastustekniikoi-
den sekä virranluvun opastusta. 
Myös solmukoulu. Lisäksi aikaa 
yhteiseen seurusteluun. Kurssi 
sopii niin perhokalastuksesta kiin-
nostuneille aloittelijoille kuin jo pi-
demmällekin ehtineille harrastajille. 
Hinta on 100 €, sisältäen opetuk-
sen, majoituksen, ruokailut se-
kä perhonsidonta- ja kalastus-
välineet lainaksi niitä tarvitseville. 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Ilkka 
Lehtinen, ilkkatapio@dnainternet.
net tai p. 0400 427 812.
Järjestää Lounais-Suomen Vapaa-
ajankalastajien perhotoimikunta.

ERÄMAA KUUSAMON PILKKIVIIKKO

Erämaa Kuusamon pilkkiviikko 13.4.-20.4.2013, 
www.kuusamonpilkkiviikko.vuodatus.net.
• SM-särkikalat 14.4.2013 Kostonjärvi • SM-kiiski 21.4.2013 Kurkijärvi 
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SVK:n matkalla kalastetaan harjusta, taimenta ja rautua maineikkaalla 
Rostojärvellä aivan pohjoisimmassa Ruotsissa. Noin 20 kilometrin pitui-
nen järvi on yksi Ruotsin kalaisimmista erämaakohteista. Majoituspaikka-
na on Rostojärven mökkikylä kymmenien kilometrien päässä lähimmältä 
tieltä. Järveen myydään kalastuslupia vain mökkikylän asiakkaille. Perille 
pääsemme Polarlennon vesitasolla, joka lentää Kilpisjärveltä kohteeseen. 
Kalastusluvat ja moottorilla varustetut vuokraveneet voi hankkia paikan-
päältä. Matka on omatoiminen. Kokemus eräolosuhteissa liikkumisesta ja 
kalastamisesta on suositeltavaa. 

Lukijamatkan hinta on SVK:n jäseniltä alkaen 395 €/hlö/4 vrk (ei jäsenet 
415 €). Hintaan sisältyy majoitus neljän hengen mökissä, lennot vesita-
solla kohteeseen ja takaisin, vinkit kalastukseen ennen matkaa ja paikan-
päällä. Mökeissä on yhtenäinen tupa, jossa kerrossängyt, pöytäryhmä, 
lämmityslaitteet ja minikeittiö. Keskuksessa palvelee kioski-info, jossa 
myydään kalastuslupia, hieman retkimuonaa ja vuokrataan veneitä. Laa-
dukas sauna on erillisessä rakennuksessa vuokrattavissa tuntihintaan. 
Matkan hintaan ei sisälly ruokailuja, kalastuslupia (noin 8 €/pv), henkilö-
kohtaista kalastusopasta ja automatkoja Kilpisjärvelle. Lisätiedot majapai-
kasta ja sen palveluista Rostojärven Erämaaleirin kotisivuilta www.rostu-
javri.com. Lisätiedot lentoliikenteestä Polarlennon sivuilta www.harriniva.fi. 

Lisätiedot Petter Nissén puh. 0500 440 923 tai  
petter.nissen@vapaa-ajankalastaja.fi. 

Ilmoittautumiset 15.5. mennessä Jaana Piskonen puh. 050 597 
4933 tai jaana.piskonen@vapaa-ajankalastaja.fi. Matkalle mahtuu 18 en-
simmäiseksi ilmoittautunutta.
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Kannen kuva: Juha Ojaharju.

toimitus
Vanha talvitie 2-6 A 11  
00580 Helsinki 
puh. 050 525 7806, fax (09) 684 9904 
vapaa-ajankalastaja@vapaa-ajankalastaja.fi

toimituskunta
Reijo Kallunki, Jouko Keto, Stina Koivisto, 
Ilkka Mäkelä, Markku Nieminen.

päätoimittaja
Veli-Matti Saksi 
puh. 0400 339 504 
veli-matti.saksi@vapaa-ajankalastaja.fi

toimitussihteeri
Jaana Vetikko 
puh. 050 525 7806 
jaana.vetikko@vapaa-ajankalastaja.fi

Julkaisija
Suomen Vapaa-ajankalastajien  
Keskusjärjestö  
Vanha talvitie 2-6 A 11, 00580 Helsinki

Kustantaja
Vapaa-ajankalastajien Kustannus Oy 
Vanha talvitie 2-6 A 11, 00580 Helsinki

ilmoitusmyynti 
Mark Anssi Mustonen Oy, Albertinkatu 31 B 30, 
00180 Helsinki, Tapani Mäkelä, puh. 0400 709 
239, fax (09) 676 449, tapani.makela@sau-
nalahti.fi, www.markanssi.fi

Lehden suurin vastuu ilmoitusten julkai- 
semisessa tapahtuneesta virheestä on  
ilmoituksesta maksettu hinta.

Jäsenyhdistysten ilmoitukset  
kirjallisesti toimitukseen.

tilaukset 
Vapaa-ajan Kalastaja 
Vanha talvitie 2-6 A 11, 00580 Helsinki 
puh. 050 525 7806, fax (09) 684 9904
vapaa-ajankalastaja@vapaa-ajankalastaja.fi

Vuosikertatilaus 25 € kotimaassa.  
Ulkomaille 35 €.

osoitteenmuutokset 
Vapaa-ajan Kalastaja, Eila Mononen 
Vanha talvitie 2-6 A 11, 00580 Helsinki 
puh. 050 576 3302, fax (09) 684 9904 
eila.mononen@vapaa-ajankalastaja.fi

ulkoasu ja taitto 
Graafinen suunnittelu P. Saha,  
Hirvenportaantie 12, 38210 Sastamala

Kirjapaino 
Hämeen Paino Oy, Forssa

ISSN 1795-5033

SuoMeN VApAA-AJANKAlAStAJieN KeSKuSJärJeStöN (SVK) JäSeNlehti l  Jakelu noin 44 000 kpl l ilmestyy 6-7 numeroa vuodessa l Aikakauslehtien liiton jäsen
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Puheenjohtaja
johtaja Markku Markkula, puh. 050 464 2455, markku.markkula@aalto.fi 

Varapuheenjohtajat
Kansanedustajat tuija Brax, Kari Rajamäki ja Simo Rundgren. 

Hallitus
Puheenjohtaja Jouko Ojanperä, puh. 0400 621 887, jouko.ojanpera@elisanet.fi 

timo Hartikainen, puh. 0400 909 863, timo.hartikainen@pp1.inet.fi 

Merja Kekki, puh. 040 723 0069, merja.kekki@kolumbus.fi 

Stina Koivisto, puh. 045 232 0110, stina.koivisto@eslu.fi

Jarmo Kuntonen, puh. 0500 657 362, jarmo.kuntonen@fi.pwc.com 

Jukka Pekka Kynsijärvi, puh. 050 486 0541, kyjuta00@gmail.com

Jarmo Niitynperä, puh. 040 542 7057, jarmo.niitynpera@raisio.fi 

tapani Pihlajamäki, puh. 0500 369 448, tapani.pihlajamaki@netikka.fi 

Juha Pölkki, puh. 040 566 6584, juha.polkki@gmail.com 

Toimikunnat
Kala- ja ympäristötoimikunta: Pj. Anssi Vainikka, puh. 0500 443 290

Kilpailutoimikunta: Pj. tapani Kurki, puh. 0400 613 510.

Onkijaosto: Pj. Jorma Jantunen, puh. 050 309 1496

Perhojaosto: Pj. Ilkka Pirinen, puh. 040 704 8906

Pilkkijaosto: Pj. tapani Kurki, puh. 0400 613 510

Uistelujaosto: Pj. Jouni Neuvonen, puh. 0400 497 644

Matkailutoimikunta: Pj. eero Kokkarinen, puh. 0400 670 123.

Nuoriso- ja perhetoimikunta: Pj. Päivi Kultanen-Mäkinen, puh. 0400 178 558.

Viestintätoimikunta: Pj. Jouko Keto, puh. 040 708 1951. 

Toimisto
Vanha talvitie 2-6 A 11, 00580 Helsinki, puh. 050 597 4933, fax. (09) 684 9904.  
Puhelinpalvelu on avoinna ma-to klo 9.00-16.00.

Sähköposti: vapaa-ajankalastaja@vapaa-ajankalastaja.fi 
Pankki: IBAN: FI22 1469 3000 2432 67, BIC: NDeAFIHH 
Internet-sivut: www.vapaa-ajankalastaja.fi.

Toimihenkilöt ja -paikat
Toiminnanjohtaja:  
Ilkka Mäkelä, (ti-to: toimisto), ma, pe: Revonkatu 14, 40400 Jyväskylä,  
puh. 050 309 7204

Tiedottaja:  
Jaana Vetikko, (toimisto), puh. 050 525 7806.

Kalatalouskonsulentit:  
Petter Nissén, Vonkamiehentie 21, 94450 Keminmaa,  
puh. 0500 440 923

Janne Rautanen, Käenpolku 3, 37830 Viiala, puh. 0400 946 968.

Risto tarikka, Juvolanlahdentie 4 L, 83100 Liperi,  
puh. 0500 151 843

Juha Ojaharju, Kuortaneen kunnantalo, Keskustie 52,  
63100 Kuortane, puh. 045 113 3050

Janne tarkiainen, Akuntie 4, 50670 Otava, puh. 044 547 9116

Marcus Wikström, (toimisto), puh. 045 110 2126

Antero Virkkunen, (toimisto), puh. 050 564 8009

Toimistosihteeri: Jaana Piskonen (toimisto), puh. 050 597 4933

Jäsensihteeri: eila Mononen (toimisto), puh. 050 576 3302

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@vapaa-ajankalastaja.fi

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation

JäsenetutarJOus
Kalahaave-kalastusmatkat  

Suomenlahdelle ja Vesijärvelle
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SVK:n jäsenille -10 % alennus majoituksesta ja opaspalveluis-
ta sekä kaikista tuotteista Eumerin Merikarvian liikkeessä. Li-
säksi ajalla 18.6.-30.8.2013 jäsenalennusta -25 % majoitukses-
ta. Edun saa SVK:n jäsenkortilla.

Eumer Fishing Center -kalastuskeskus sijaitsee Merikarvian keskustas-
sa (Kalkuttaantie 10, 29900 Merikarvia), Merikarvianjoen rannalla, osit-
tain Holmankosken päällä. Kalastuskeskus tarjoaa tukikohdan kalastus-
harrastukselle, viihtyisän yöpymispaikan, sekä hyvän ympäristön yrityk-
sesi tapahtumaan tai vaikka henkilökunnan virkistyspäivään. 

www.eumerfishing.com

Vapaa-ajan Kalastajan lukijamatka 
Espanjaan teneriffalle 29.10.– 5.11.

SVK:n matkalla kalastetaan Teneriffalla valtamerikaloja 
uistellen sekä pohjaonkien. Saaliiksi on mahdollisuus 
saada muun muassa tonnikaloja, makrilleja, boniitteja, 
wahoota, barracudia ja rauskuja. Kalastuksessa käy-
tetään ammattioppaita, joten aiempi kokemus syvän-
merenkalastuksesta ei ole välttämätöntä. Kalastusret-
kiä voi varata ennakkoon tai paikanpäällä. Lukijamat-
kalla on mukana SVK:n toimihenkilö, joka avustaa ka-
lastusretkien varaamisessa kohteessa.

Majoituspaikkana on Playa de las Americas sijait-
seva hotelli SunClub Paraiso del Sol. Majoitus teras-
sillisessa yksiössä tai parvekkeellisessa kaksiossa. 
Paikanpäälle mennään Tjäreborgin ryhmämatkalla. 
Suorat lennot lähtevät Helsingistä ja Tampereelta  
(Tampere + 90 €). 

Lento Helsingistä ti 29.10. klo 7.00. Saapuminen Te-
neriffalle klo 11.30. Paluu ti 5.11. klo 12.50. Saapu-
minen Helsinkiin klo 21.05. Vaihtoehtoisesti lento 
Tampereelta ti 29.10. klo 15.45 ja saapuminen 
21.40. Paluu ti 5.11. klo 6.00 ja saapuminen Tampe-
reelle klo 14.15. Lennot Thomas Cook Scandinavian 
Airlines.

Matkan hinta on 739 €/hlö kahden hengen yksiös-
sä. (Ei SVK:n jäsenet 769 €/hlö) Majoitus yhden hen-
gen yksiössä 799 €/hlö. (Ei SVK jäsenet 829 €/hlö). 
Majoitus parvekkeellisessa kaksiossa 829 €/hlö, jos 

majoittujia on 2 hlö (Ei SVK:n jäsenet 859 €/hlö). Hinta 
sisältää lennot matkustajamaksuineen ja veroineen, 
ateriat lennoilla, lentokenttäkuljetukset, majoituksen 7 
vuorokautta (ilman aterioita), SVK:n toimihenkilö mu-
kana matkalla ja Tjäreborgin oppaan palvelut. Mielel-
lään parillinen määrä lähtijöitä per kalaporukka, jotta 
pääsette tutun kanssa samaan huoneistoon. Lisä-
maksusta ateriat hotellilla matkan ajaksi: aamiai-
nen 40 €, puolihoito 100 € ja täysihoito 170 €/
hlö. Hintaan ei sisälly matkavakuutusta eikä ka-
lastusretkiä. Kalastusretkien hinnat ovat 
noin 50-65 € puolipäivää (4h) ja  
90-110 € kokopäivä (7h).

Lisätiedot Janne Rauta-
nen puh. 0400 946 968 
tai janne.rautanen@va-
paa-ajankalastaja.fi. 

Ilmoittautumiset 
1.9. mennessä  
Jaana Piskonen  
puh. 050 597 4933 
tai jaana.piskonen@
vapaa-ajankalastaja.
fi. Matkalle mahtuu 
20 ensimmäiseksi il-
moittautunutta.

kALAStuSkurSSIt jA kIMPPAreISSut

Voit osallistua yksin tai kavereiden kanssa kimppareissulle. Kursseilla 
opit käytännössä GPS kaiun ja sähkömoottorin tehokkaan käytön ja tie-
tenkin parhaat kalastustekniikat. Majoitu myös mukavasti.  
Hinta SVK:n jäsenille alk. 130 €, sis. alv.

kALAStuSMAtkAt YrItYkSILLe jA tYÖPorukoILLe

Varaat yhden tai useamman veneen sekä mahdollisesti majoituksen ja 
ruokailun. Lämpimät varusteet ja kalastusvälineet kuuluvat hintaan.  
Hinta SVK:n jäsenille 600 € + alv.

kALAhAAVe-ProStuff

Humminbird GPS/Kaiut, Minnkota keulamoottorit sekä huippuhyvät kalas-
tussetit SVK:n jäsenille -15 % alennus. Tarjous on voimassa 30.4. asti.

www.kalahaave.fi

matti.sjoblom@kalahaave.fi, puh. 044 276 6689

JäsenetutarJOus
Eumer Fishing Center

Tilaukset suomen Vapaa-ajan- 
kalastajien keskusjärjestö  

puh. 050 597 4933, jaana.piskonen@
vapaa-ajankalastaja.fi tai www.va-

paa-ajankalastaja.fi/kauppa. 
Hintoihin lisätään toimituskulut.

Fileointi-
veitsi 
joustavalla 
käyrällä 
20 cm terällä

tarJous!

15,-
Kunnollisilla väli-
neillä kalankäsit-
tely on helppoa ja 
mukavaa. Hanki 
nyt Swibon veitsi 
meiltä. 
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Vapaa-ajan 

Kalastaja

Luvallisesti 
koukussa
kalastukseen.

Eräluvat.fi Y  .

Kalastus- ja metsästyslupien nettikauppa on siirtynyt uusille sivuille Eräluvat.fi . 
Sivuille on nyt koottu myös kaikki muut Metsähallituksen kalastusta, metsästystä, 
erälupia, moottorikelkkailua ja erävalvontaa koskevat asiat.
 
Villi Pohjola keskittyy jatkossa eräkämppien ja mökkien välitykseen.

E   :   .

Tommi Korpela

Ole Kristian Skaar

"Hissu" Hietalahti

Jesper Fohrmann

Erkki Pöyhönen

2013 Tampere
13-14.4.2013

messujen aukioloajat:  
La 11-17  Su 10-16

lippujen hinnat:  
Aikuiset 10 €, alle 18v.  
ilmaiseksi vanhempien  
mukana, muuten 2 €

ehjällä rannekkeella  
ilmaiseksi myös  
sunnuntaina

tutustu tarkemmin  
messujen sisältöön:  
www.perhomessut.fi

paikka:  
Ylöjärven Liikuntakeskus,  
elotie 14, Ylöjärvi

huippulaatua perhokalastukseen

Tilaukset  Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö • puh. 050 597 4933  
• jaana.piskonen@vapaa-ajankalastaja.fi  •  www.vapaa-ajankalastaja.fi/kauppa. • Hintoihin lisätään toimituskulut.

230,-

PerhokALAStuSSettI
Soveltuu erittäin hyvin kevyeen koski- ja järvikalastukseen  
kirjolohelle, taimenelle, siialle ja hauelle.

SISäLtää 

■ #5/7 MyFly perhokela  
■ Flextec Streamtec 9,0 ”5# 
vapa vapapussin ja kuljetus-
putken kera ■  Flextec WF5 
floating-heittosiima ■ pohjasii-
maksi punottu Dyneema 28lb 
(pituus 100m) ■ pienille ja 
keskikokoisille kaloille sopiva 
peruke (2X)

Myfly-keloilla on ikuinen takuu!

 ......14,-

MYfLY perhokelat  
kolmessa eri koossa

#3/5 .................104,- 

#5/7 .................109,- 

#9/11 ...............124,-
VärI harmaa ”Gunsmoke” 
■ Kelan mukana tulee neopreeni-pussi

kALAMIehen uneLMALAhjA! 
Tilaa kela yksilöllisellä  
lasersigneerauksella lisähintaan


