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Ohjelma 2004
Tapahtumat
10.06.
28.06.-04.07.
21.08.-22.08.
25.09.-26.09.
03.10.
13.11.-14.11.

Kalastustapahtuma nuorille
Lohikurssi
Kalastusretki
Kalastusretki
Kalastuskilpailu II osa
SM-sidontakilpailut

Tammerkoski
Karigasniemi
Kituskoski
Langinkoski
Julkujärvi
Hotelli Pinja Tampere

Kerhoillat
07.09.
14.09.
21.09.
28.09.
05.10.
12.10.
19.10.
26.10.
02.11.
09.11.
16.11.
23.11.
30.11.
07.12.
14.12.
21.12.

Suomustusilta: Menneen kesän kalastuksesta
Sidontailta: Kesän uutuudet
Junnuilta: ”Miten aloitan perhosidonnan”
Kirjastoilta: Keskustelua perhomessuista / kirjasto
Luentoilta: Taimenen kalastus
Sidontailta: ”Erkin perhoja”
Kalapaikat: Merikarvianjoki tänään
Syyskokous
Luentoilta: Hauen perhokalastus
Sidontailta: Haukiperhot
Kalapaikat: Kunnostettu Haihuunkoski
Junnuilta: Sidontaa
Kirjastoilta
Luentoilta: Lohensoutu Tenolla
Sidontailta: Soutuperhot lohelle
Tietokilpailu

Sidontajaos
12.09.
19.09.
26.09.
10.10.
17.10.
24.10.
31.10.

Marc Petitjean CDC työkalun käyttö
Langinkosken ottiperhot
Taimenperhoja
Merikarvian perhot
Lohiperhot
Putkiperhot lohelle
Valmistautuminen SM-sidontoihin

Heikki Rantanen
Seppo Peurala
Lauri Syrjänen
Jari Jamalainen
Tapio Sävilammi
Mika Äikäs
Ilkka Vesa
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Urheilukalastusta
Kysymys urheilukalastuksen syvimmästä olemuksesta on erittäin
ajankohtainen. Nyt kun vapaa-ajan kalastajajärjestöt lähentyvät
vauhdilla toisiaan, on tarpeen pohtia urheilukalastus-aatteen sisältöä ja
sen merkitystä kalastajille. Useimmiten urheilukalastus on määritelty
kalastajan suhteella saaliiseen ja käytettäviin välineisiin.
Mikäli osa aktiivisinta vapakalastuksesta on urheilukalastusta, niin
perhokalastus on tällöin varmasti yksi urheilukalastuksen muoto. Jos
perhokalastus on urheilua, niin säännöllisesti kilpailevat
perhokalastajat ovat varmaankin urheilijoita. Kirjailija Juhani Aho
esitteli lastuissaan erään urheilukalastajan, jolla oli tapana kalastaa
ammattilaisnyrkkeilijöiden tyyliin ilman paitaa. Onko perhokalastus
sitten enemmän hikeä vai hienostelua? Nykyisin kahluuhousuja
voitaneen pitää tärkeänä osana perhokalastajan urheiluasua. Erityisesti
neopreenikauden kasvateilla on vankka kokemus siitä, kuinka hiki
virtaa kesän kalareissuilla, jos päivän kahlaa ja kalastaa.
Itse käyn silloin tällöin perhokalastuskilpailuissa. Säännölliseen ja
systemaattinen harjoitteluun en kuitenkaan vielä ole panostanut. Viimekaudella sijoituin SM-loppukilpailussa
kahdeksanneksi. Jäin siis jälleen harmittavan kauas kärjestä. Tällöin päättelin, että huippusuoritukseen tarvitaan
myös harjoittelua. Päätin ryhtyä todelliseksi urheilukalastajaksi.
Talvi on oivaa aikaa peruskuntoharjoittelulle. Juoksulenkkini venyivät kevättä kohti ja hiihto vaihtui
hiljalleen pyöräilyyn. Perhokalastuskauden alkaessa tänä keväänä olin ehdottomasti paremmassa
kalastuskunnossa kuin vuosi sitten. Oliko 3-6 kertaa viikossa tapahtunut aerobinen harjoittelu riittävää? Olinko
lipsahtanut ylikunnon puolelle? Viimekädessä urheilijan kunto ja kantti koetellaan kilpailuissa. Jostain syystä
kilpailumenestys on vieläkin antanut odottaa itseään. Onko kestävyysharjoitteluni ollut liian yksipuolista?
Jatkossa pitänee panostaa enemmän viimeistelyyn ja oikeaan lajiharjoitteluun. Ehkä myös huonoa tuuria
pooliarvonnassa voi kompensoida hiomalla kalastustekniikan mahdollisimman lähelle täydellisyyttä.
Vaikka perhokalastus ei ehkä olekaan fyysisesti raskaimpia lajeja, kehittää se harrastajansa kestävyyttä.
”Päivä kalassa” tarkoittaa innokkaimmille perhokalastajille noin 14 tuntia kestävää kalastusrupeamaa
melkoisen automatkan päässä sijaitsevalla koskella. Illalla kalastus alkaa takkuilla, ellei kunto ole kohdallaan.
Henkistäkin kanttia vaaditaan, jottei ote ala väsyneenä lipsua. Harmillisen usein tärppi tapahtuu juuri silloin
kun kalastajan tarkkaavaisuus hetkeksi herpaantuu.
Urheilukalastuksessa pärjäävät parhaiten kalastajat, jotka pystyvät keskittymään täydellisesti
kalastustapahtumaan. He ovat paikalla silloin kun syönti alkaa. He ovat valppaina kun kala ottaa perhon. He
jaksavat vielä kahlata ottipaikalle, kun muut jo suuntaavat makkaranpaistoon. He nauttivat perhokalastuksen
”flowsta” - mahdollisuudesta heittäytyä hetkeksi ajan virran vietäväksi ja tuntea yhteyttä luontoon, koskeen ja
sen kaloihin - puhtaana muista ajatuksista.
Kesällä urheilukalastajat liikkuvat luonnossa ja virkistyvät viileitten vetten äärellä hyvien kalakavereiden
seurassa.

Hyvää kesää!

Tommi Eskonen
Puheenjohtaja
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JOHTOKUNTA 2004 TEHTÄVINEEN
TOMMI ESKONEN
Puheenjohtaja
Perkiönkatu 65 as.7
33900 Tampere
03-2618668
040-5778708
tommi.eskonen@ pirkanmaanperhokalastajat.fi
toiminnantallennus
nuorisotoiminta
kilpailutoiminta
TUULIKKI BJURSTRÖM
Sihteeri
Tahmelankatu 11 A1
33240 Tampere
040 5377306
tuulikki.bjurstrom@ttl.fi
JARI JAMALAINEN
Paunintie 28
33980 Pirkkala
03-3699011
0400 778920
jari.jamalainen@vr.fi
kalapaikat
kalastusaluetoiminta
ISMO KOIVULA
Rahastonhoitaja
Tesomajärvenkatu 18 A12
33310 Tampere
03 3440426
0400 628528
ismo.koivula@pp.inet.fi
seuran yleistoiminta
jäsenasiat
Julkujärvi

SEPPO PEURALA
Heiskalankatu 8
33900 Tampere
050 9110340
seppo.peurala@pirkanmaanperhokalastajat.fi
perhomessut 2004
Casting
Tammerkoski
Kalapaikat
RISTO VEKARA
Salhojankatu 38 B45
33500 Tampere
risto.vekara@pirkanmaanperhokalastajat.fi
nuorisotoiminta
ILKKA VESA
Kortelahdenkatu 7 B 40
33210 Tampere
040 7530093
ilkka.vesa@iki.fi
tiedoitus
www-sivut
JUHA VIISTA
Varapuheenjohtaja
Takahuhdinkatu 75 E56
33560 Tampere
03 3631852
040 7372011
juha.viista@suomi24.fi
kirjasto
vaparakennus
kalastuskilpailut
Julkujärvi

MIKA ORALUOMA
Emännäntie 10 M103/2
40740 Jyväskylä
040 7383889
mika_oraluoma@hotmail.com
perhojaos
perhonsidonta
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Uudet jäsenet:

Kalakilpailut

Puro Mauri (s.1962)
Punkka Sami (s.1979)
Viljanen Leo (s.1966)
Tolonen Kari (s.1973)
Taimio Juuso (s.1992)
Palo Sakari (s.1957)
Saarikko Joonas (s.1982)
Nieminen Antti (s.1989)
Kanerva Risto (s.1941)
Ruonakoski Seppo (s.1961)

Seuramme perinteiset kalakilpailut arvokkaine
kiertopalkintoineen ovat tänäkin kesänä.
Kilpailut ovat avoimet kaikille jäsenillemme.
Kalasta tulee olla mielellään valokuva,
punnitustodistus, pituus- ja ympärysmitta sekä
tieto mahdollisista todistajista. Hallitus
keskustelee elokuun kokouksessaan
hyväksytäänkö mukaan vapautetut kalat, joista
on hyvät mittaustulokset. Tiedot kaloista tulee
toimittaa syyskuun kerhoilloissa Ismolle.

Pääskylänjoen
kalastus

Suurtaimenkilpailun voitto heltiää isoimmalla
tänä vuonna ennen 11.09 saadulla
järvitaimenella. Kala tulee olla pyydetty
perinteisillä perhokalastusvälineillä. Aiempina
vuosina tässä sarjassa voittokalan
saantipaikkana on esiintynyt mm. paikkoja
Kuusinki, Pääskylänjoki sekä Tammerkoski.

Kalastus Pääskylän-joella jatkuu kuten
ennenkin, lupia myydään Tampereen
Kalastusvälineessä seuran jäsenille hintaan 8
euroa/kpl, enintään neljä lupaa vuorokautta
kohti.

Luossa pysti on tarkoitettu perinteisillä
perhokalastusvälineillä suurimman Atlantin
lohen pyytäneelle henkilölle. Tässä kilpailussa
ei ole vielä rikottu 20 kg rajaa.

Mikäli kalastukseen tulee muutoksia ne
selviävät luvan myyntipisteessä.

Kevätkokous
Kokous pidettiin kerhohuoneella 27.4. Jouko
Ojanperän johti puhetta ja 39 seuran jäsentä oli
paikalla. Kokouksessa hyväksyttiin
toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2003 ja
myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle.
Kokouksessa jaettiin SUKL:n myöntämät
kultaiset ansiomerkit pitkäaikaisesta työstä
urheilukalastusaatteen hyväksi seuratasolla
Tommi Eskoselle, Ismo Koivulalle ja Juha
Viistalle.
Merkkipäivälahjojen jaon yhteydessä Jouko
Ojanperä kertoi Veli Autille 60 v lahjaksi tehdyn
nimikkoperhon Green Recce syntyhistorian,
minkä toivottavasti muutkin saavat lukea jonain
päivänä.
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Kalastustapahtuma
nuorille
Nuorille järjestetään 10.6.2004
kalastustapahtuma Tammerkoskella.
Tapahtuman tarkoituksena on opettaa nuorille
perhokalastusta. Kokeneemmat kalastajat
antavat juuri sinulle vinkkejä Tammerkosken
perhokalastukseen Tammerkoskella ja hyviin
kalapaikkoihin liittyvissä asioissa.
Kokoontuminen tapahtuu Frenckelin piipun
juurella 17.30, josta lähdetään tutustumaan
paikkoihin.
Tätä erinomaista tilaisuutta tutustua läheisesti
Tammerkosken kalastukseen ei kannata jättää
käyttämättä, jos suinkin on vain maisemissa.

Perhomessut 2004
Perhomessut järjestettiin 17.-18.4. jo 18. kerran seuramme talkoovoimin. Messut
onnistuivat jälleen hyvin, vaikka kokonaiskävijämäärä jälleen hieman putosikin
edellisvuoden tasosta.
Tänä vuonna messuilla oli entistä enemmän ohjelmaa, mikä yleisesti ottaen otettiin hyvin vastaan.
Vastaisuudessa messujen suunnitteluun ja ideointiin kannattaa myös jäsenistön rohkeasti osallistua.
Perhomessut on jo instituutio, jonka edelleen kehittämiseksi meillä kaikilla on vastuuta. Kuulutan
tässä yhteydessä ”ideoinnin iloa” ja luomisen halua, rohkeasti vain ideat esiin.
Tosiasia on, että tällä hetkellä seuramme jäsenetujen ylläpitäminen ja kehittäminen ovat suurelta
osin messujen onnistumisen varassa. Seurassamme on tällä hetkellä n. 400 jäsentä ja vähintä mitä
itse kukin voisi tehdä, olisi että vaivautuisi edes käymään Perhomessuilla. Vaikka
perhokalastuskulttuurin kehittäminen ja sosiaalinen puoli harrastuksesta ei vielä kiinnostaisikaan.
Kukaties voisi alkaa kiinnostamaan...
Haluan lausua lämpimät kiitokset messutoimikunnan jäsenille heidän tekemästään työstä. Erityiset
kiitokset jo vuosia messutyössä ansioituneille Reijo Marjalaaksolle sekä Pasi Saloselle, jotka
siirtyvät lepovuoroon yhdistyksemme hyväksi tehdyn ison työn päätteeksi. Samoin kiitokset Ilkka
Vesalle messujen nettisivujen ylläpitämisestä.
Edellä mainittujen herrojen lisäksi messutoimikunnassa paiskivat töitä Martti Pautamo, Pekka
Palomäki, Matti Koskenniemi, Matti Vesala sekä Keijo Virtanen.
Erittäin lämpimät kiitokset myös kaikille talkoisiin ja toimitsijatehtäviin osallistuneille jäsenille.
Eräs korvaamaton palkkio messutöistä on yhdessä tekemisen hyvä tunne ja varmasti moni on näissä
hommissa saanut uusia tuttuja seuramme muista jäsenistä.
Tavataan messuilla keväällä 2005!
Seppo Peurala
messuisäntä,
Perho 2004
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Ismo Koivula:

Kalastusretki Kituskoskelle 21. 22.8.2004
Seuramme käyttöön on varattu Kituskoski (kalastus sallittu vain perholla) lauantai 21.8.
klo 06.00 alkaen maanantai 22.8. aamuun klo 06.00 asti. Kituskoski sijaitsee Virroilla ja
on Kotolan koskien alin koski.
kalaan tulevien tulisi kirjoittaa nimensä sekä
kuitata poistumisensa saalistietoineen.

Kalastamaan voi tulla koska tahansa
yllämainitulla aikavälillä tai vaikkapa
useamman kerran (matka lienee Tampereelta
noin 240 km edestakaisin). Parkkipaikan kodan
penkille tuodaan lauantaiaamuna lista, johon

Viime vuoden retkestä muistetaan kalojen
lisäksi hyvät herkkutatti saaliit.

Ismo Koivula:

Tarkkuusheittokilpailu
2004
Perinteen mukaan tarkkuusheittokilpailu
pidettiin 4.5. illanedellä Mältinrannassa.
Olosuhteet olivat tapahtumalle hyvät päiväsen
sateen tauottua eikä tuulikaan pahemmin
haitannut. Tarkkuusheiton jälkeen yritettiin
pituusheittoa, mutta käytössä oleva tila
osoittautui aivan liian pieneksi lähes 60 m
heitoille.
Osallistujia eikä katsojia ollut tungokseen asti.

Tulokset:
1. Tommi Eskonen 20 + 30 = 50 p (4.30)
2. Juha Viista 15 + 20 = 35 p (2.10)
3. Ismo Koivula 20 + 15 = 35 p (2.45)
4. Antero Halonen 15 + 15 = 30 p (3.15)
5. Erkki Paija 15 + 5 = 20 p (2.11)
6. Martti Pautamo 5 + 15 = 20 p (2.50)
7. Timo Määttä 0 + 15 = 15 p (1.55)
8. Jari Jamalainen 5 + 0 = 5 p (3.00)
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Jari Jamalainen:

Asko Jaakolan esitelmästä
Huhtikuun ensimmäiseen kerhoiltaan saimme vieraaksemme Asko Jaakolan. Asko on
tunnettu pitkänlinjan Tenon kävijä, hänellä on kokemusta niin ala- kuin ylä- Tenolta ja
hän on auliisti jakanut tietojaan mm. tekemällä oppaan Ala-könkäästä ja pitää
Perhokalastajan Inari- ja Tenojoki nettisivuja.
Kerhoillassa pohdimme, miksi lohi ottaa
perhoon vaikka nousulohi ei syö joessa. Onko
kyseessä:
– vanha refleksi
– reviirin puolustaminen
Lohen nousuun vaikuttavat asiat ja mistä
lohen löytää.
– joen vesimäärä
– vuoroveden huippu laukaisee nousun
alkamisen
Noustessaan lohi ei yleensä ota mutta
lepäämään pysähdyttyään sen voi saada
nappaamaan. Seuraava otollinen aika on kun
lohi ryhtyy puolustamaan kutureviiriään.
Vuorokauden aikaa tärkeämpiä tekijöitä lohen
ottiin ovat:
– veden korkeus ja sen väri
– sääolot
– ilman ja veden lämpötilat
– ilmanpaine
Lohia saadaan kaikkina vuorokauden aikoina
mutta, ilta ja aamutunteja pidetään parhaimpina
aikoina ja väitetään että lohi ei ota silloin kuin
aurinko paistaa suoraan ylävirrasta sen silmiin.
Veden korkeus ja sen vaihtelut.
– veden nousu tekee lohen levottomaksi, tulva
käynnistää usein vaelluksen
– nousevan veden aikana ei lohi juuri ota,
tulvan kääntyessä laskuun on lohi otillaan.
– pitkään jatkuva vedenpinnan lasku vähentää
lohen ottihaluja.

Ilmanpaineen vaikutus.
– ilmanpaineen vaikutuksesta ei ole
tieteellistä näyttöä mutta kokemus osoittaa että
ilmanpaineella ja sen muutoksilla on vaikutusta
kalojen käyttäytymiseen.
Lohen löytää likimain samoilta paikoilta
vuodesta toiseen tosin kevättulvat jonkin verran
muokkaavat joen pohjaa. Paikan valintaan
vaikuttaa:
– vedenkorkeus ja lämpötila
– energian säästäminen ja veden
happipitoisuus
Seisontapaikkoja ovat:
– montut, kivenhuopeet ja sisäkaarteet
Lohen löytämisen lisäksi on tärkeätä että
perhon tarjotaan oikeasta suunnasta ja oikeassa
syvyydessä. Tarpeen on olla ainakin kelluva,
intermediate ja mahdollisesti eritasoisia
upposiimoja ja sitten paljon pitkäjännitteisyyttä.
Tenosta ei oteta kaloja vaan kyllä ne saadaan,
tietynlainen nöyryys jokea ja saalista kohtaa on
paikallaan. Silloin kun on luopumisen aika,
tulee luopua, kun väsyttää tulee levätä,
lohenkalastus ei saa olla veristä puurtamista
vaan nautittava harrastus. Toisilta perhomiehiltä
voi myös aina kysyä neuvoa sillä kyllä kysyvälle
aina opastusta löytyy. Lohen kalastus Tenolla on
kuitenkin aina seikkailu, jossa ollaan mukana
vaikka ei itse sattuisi lohta saamaan, eletään
tunnelmissa ja kuullaan juttuja….uskoi niihin
tai ei.
Paljon tietoa löytyy Askon ylläpitämiltä
sivuilta: Perhokalastajan Inari- ja Tenojokisivut.
Ne löytää ositteesta www.kotinet.com/
sarvijaakko/
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Kari Mäkinen:

Kerhon sidontakilpailun tulokset
Kerhon perinteisissä sisäisissä sidontakilpailuissa yleisen sarjan voittajaksi selvisi Joni
Haapanen ja juniorisarjan Eetu Aikarinen.
Kilpailijoita Yleisen sarjan mittelössä oli 11 ja Juniorisarjassa ainoastaan 1, mikä on hiukan
huolestuttavaa. Toivottavasti jatkossa osanottajamäärä junnusarjassa ei ainakaan vähene.
Palkintojenjaossa kevätkokouksessa sattui valitettava kömmähdys yleisen sarjan kolmannen sijan
suhteen, johtuen inhimillisestä yhteenlaskuvirheestä. Näyttää päässälaskutaito ihmisiltä ruostuvan
näin taskulaskinten aikakaudella.
Tässä kuitenkin viralliset tulokset:

Yleinen sarja:
1. Joni Haapanen
2. Mika Oraluoma
3. Ilkka Vesa
4. Pasi Ahokas
5. Tommi Koskinen
6. Tero Ojala
7. Petri Järventausta
8. Risto Vekara
9. Heikki Rantanen
10. Ismo Koivula
11. Leif Hakala

109 pistettä
95 pistettä
93 pistettä
89 pistettä
86 pistettä
85 pistettä
82 pistettä
76 pistettä
47 pistettä
41 pistettä
40 pistettä

Nuorten sarja:
1.Eetu Airikainen

65 pistettä

Kuva: yleisen sarjan
voittoperhot
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Juhani Liinamaa:

Nuoret Karhujen koskilla kalassa.
Nuorten kalastusretki 15.05 suuntautui Karhunkaataja Martti Kitusen maisemiin
Kotalaan, tarkemmin Vehmas- ja Koskelankoskelle, kolean sään vallitessa.
Kokoontuminen oli klo 9.00 Kituskosken
parkkipaikalla, jossa porukka jaettiin kahtia,
osan jäädessä Vehmaskoskeen ja osa meni
Koskelankoskelle. Mukaan oli uskaltautunut 8
nuorta, sekä huoltojoukkoja, lähinnä
autonkuljettajina, jotka ottivat osaa myös
kalastukseen. Koskien vaihto sovittiin klo 13.00
jolloin pidettiin myös ruokatauko
Koskelankoskella.
Vettä koskissa oli runsaasti ja se haittasi
kahlaamista varsinkin Vehmaskoskella koska
rannat olivat kovin pusikkoiset.Vehmaskosken
sillan yläpuolinen niska oli ainoa paikka josta
napsahti 43 cm Taimen J.Liinamaan perhoon
aivan rannan tuntumasta, saantipelinä valk.
Tinseli.Muu joukko ei saanut hyvästä yrityksestä
huolimatta tärppiäkään. Koskelankosken
porukan oli tyytyminen muutamaan säynävään
ennen ruokataukoa. Makkaranpaiston ohessa oli
mukava kypsytellä Taimenta nuotion loisteessa,

kalaretkellä kun oltiin.
Koskelankoskella vettä oli juuri sopivasti sekä
kahlaamiseen, että rannaltaheittoon ja tilaa oli
suurellekin joukolle kalastaa, sillä kosken
jokainen paikka oli hyvin kalastettavissa, vain
pieniä osuuksia missä joutui turvautumaan
rullausheittoon. Ahti ei vaan ollut antelias, sillä
iltapäivällä ei saatu yhtään kalaa siiman
päähän.Puheenjohtajakin poikkesi perheineen
koittamassa onneaan, mutta ilman tulosta.
Onneksi sentään eväät tuli syötyä nuotion
loisteessa.
Vehmaskosken porukka hyytyi jo kolmen
aikoihin lopettamaan,Koskelankosken porukka
jaksoi yrittää kuuteen asti. Sihteeri Tuulikki
kartutti myös heittotaitojaan ahkerasti, kala vain
puuttui.
Nuorten kalastusintoa ei voi moittia, sillä
turhia taukoja ei liioin pidetty. Eiköhän kesän
mittaan kalojakin tartu perhoon.
Paluumatkalle lähdettiin
vesikuuron saattelemana,
poikettiin myös katsomassa
kunnostettua Herraskoskea
Virroilla.
Kireitä siimoja kesälle!
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Risto Vekara:

Nuoret tyhjensivät Julkujärven?
Perinteinen kalastustapahtuma nuorille järjestettiin Julkujärvellä 6.5.2004.
Tapahtuma alkoi kello 17.00. Paikalle saapui
muutamia innokkaita, tiedonjanoisia nuoria.
Nuoria opasti runsas joukko kerhon omia
kokeneita perhokalastajia. He kiinnittivät
erityistä huomiota heittotekniikoihin, perhon
valintaan ja eritoten järviperhokalastuksen
yksinkertaisiin ja tehokkaisiin kalastusnikseihin.
Opetus taisi mennä perille?
Opettajat korostivat, että perhojen valinnalla
ja uittamisella on suuri merkitys kalansaannissa.
Heti, kun oikea perho ja heittotekniikka
löytyivät, alkoi myös nuorista kalastus

tuntumaan kalastukselta. Kaikilla paikalla
olleilla nuorilla oli lukuisia tapahtumia ja lähes
jokainen nuori sai itselleen mukavan kotiin
viemisen, kirjolohen. Viimeisimmät nuoret
poistuivat hymyssä suin Julkujärveltä vasta
yhdeksän jälkeen.
Kiitokset kaikille osallistujille ja eritoten
opettajille, sain kerättyä itsellenikin lukuisia
vinkkejä. Ei sitten muuta kuin aurinkoista kesää
ja kireitä siimoja kaikille!

Kuva: haavi heilahtaa ja Julkujärven kirjolohi päätyy pannulle
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Hallituksen perhot osa 13: Seppo
Peuralan Kumikammotus
Vesimme kalasto perustuu usein kirjolohi-istukkaisiin. Nämä ”istarit” ovat usein
välinpitämättömiä mitä tulee sivistyneisiin perhotarjoiluihin. Tässä se nyt sitten on;
istukkaiden hermojen viemiseksi kehitetty törkeä ärsykesidos.
Kalakavereiden kommenteista päätellen pyrkimykseni maksimaalisen törkeän habituksen omaavaan
sidokseen on onnistunut loistavasti. Ja samaa mieltä ovat olleet kalat. Hermonsa menettäneet
kalaparat purevat sidoksen inhoja kumikoipia pahimmillaan heti heiton jälkeen, sidoksen vasta
vajotessa uittosyvyyteen. Sinänsä kaikki uittotyylit tuottavat tulosta. Kalojen suhteen olen joskus
pettynyt, sillä kauhukseni sidokseen ovat välillä ottaneet myös ns. luonnonkalat. Tärpit
ärsykeperhoihin ovat usein rajuja, joten pelleily ohuiden perukesiimojen kanssa ei ole suotavaa.
koukku:
painotus:

streamerkoukku # 2- 12 kalojen mielialan mukaan
kyllä, mutta upposiiman kanssa voi käyttää ”booby-versiota” jossa silminä valkoiset
styroksikuulat mustilla sukkahousun paloilla kiinnitettynä.
Pyrstö:
Alle fluorikeltaista, päälle fluoripinkkiä marabouta+ helmiäisflashia
kierre:
soikea helmiäissävyinen lanka
runkohäkilä: fluoripinkkiä kukkoa tai kanaa
runko:
sietämättömän räikeän fluoripinkkiä glo bug- yarnia tms. duppingia
jalat:
fluorikeltaista kumijalkamateriaalia 4-8 pätkää sojottamaan rungon sivuille
kaulushäkilä: valkoinen kana
pää:
hempeän pinkki sidontalanka
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