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Ohjelma 2005
Tapahtumat
30.01.
02.-03.04.
09.-10.04.
13.04.
03.05.
05.05.
10.05.
10.05.
14.05.
15.05.
20.-22.05.
07.06.

Lady's night
Vavanrakennus
Perhomessut
Kahdenkäden lohivapa
Tarkkuusheittokilpailu
Kalastusretki nuorille
Kalastuskilpailu 1. osa
Messusauna ja makkara
Kalastustapahtuma nuorille
SM-karsinta
Kalastusretki
Kalastustapahtuma nuorille

kerhohuone
Tesoman jäähallit
Tammerkosken niska
Nalkalan kenttä
Haihunkoski
Julkujärvi
Julkujärvi
Julkujärvi
Julkujärvi
Äyskoski
Tammerkoski

Kerhoillat
04.01.
11.01.
18.01.
25.01.
01.02.
08.02.
15.02.
22.02.
01.03.
08.03.
15.03.
22.03.
29.03.
05.04.
12.04.
19.04.
26.04.

Kirjastoilta
Luentoilta: Kuinka pärjään perhokalastuksen SM karsinnoissa
Sidontailta: Uudet putkiperhosysteemit
Toni Kakkuri
Junnuilta: Aloittelijan PK-välineet
Luentoilta: Streamer kalastus
Sidontailta
Luentoilta: Solmupaja
Mika Äikäs
Junnuilta: Sidontaa
Luentoilta: Pintaperhokalastus
Sidontakilpailu: Yleinen
Sidontakilpailu: Juniorit
Kalapaikat: Saarijärvenreitin kosket
Junnuilta: Sidontaa
Luentoilta: Lohenkalastus
Sidontailta
Luentoilta: Elektroniikka ja perhokalastus
Kevätkokous

Sidontajaos
09.01.
16.01.
23.01.
06.02.
13.02.
20.02.
27.02.
06.03.
13.03.
20.03.
03.04.
17.04.
24.04.

Perhonsidonnan alkeet I - Uppoperhot
Perhonsidonnan alkeet II - Pintaperhot
Perhonsidonnan alkeet III - Streamer
Lohiperhot: soutuperhot
Jouko Ojanperä
Lohiperhot
Lohiperhot
Lohiperhot: klassikko
Lohiperho Gyrodactylus, Pintaperho päivänkorento Osmo Rintala
Larvat
Sidontakisan perhoja
Jäljitelmät (muurahainen ym)
Järviperhot
Leo Viljanen
Streamerit
Timo Määttä
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Perhokalastajan talvihuvit
Perhokalastajan talvi on vuosien varrella lyhentynyt merkittävästi.
Nykyisin ei taimenen rauhoitusajan alku enää lopeta luontevasti
kautta, vaan kalastus voi monin paikoin jatkua kunnes talvi tekee
perhokalastuksesta lähes sietämätöntä itsekidutusta.
Kovimpien pakkasten aikoihin on tyytyminen sijaistoimintoihin.
Virettä voi ylläpitää lehtiä selailemalla ja alan kirjallisuutta tutkimalla.
Kalaan voi saada tuntumaa myös pilkkijäillä. Ei kalastuksen
monipuolinen harrastaminen ole synti pinttyneille
perhokalastajillekaan. Sitä paitsi esimerkiksi Julkujärvellä voi päästä
lohikalan makuun myös jään päältä, kunhan muistaa käyttää
perinteisen pilkin sijasta sallittuja perhoja.
Perhonsidonnan kannalta talvi on kulta-aikaa. Sidontapenkin
ääressä matka kesäiselle koskelle lyhenee tuntuvasti. Talvella on
myös mahdollisuus panostaa sidontaa aivan eri tavalla kuin keskellä
kiivainta kalastuskautta. Kesäinen kalareissujen välissä tapahtuva perhonsidonta painottuu helposti
akuutteihin perhotarpeisiin tyyliin “taas alkaa liitsit loppumaan”. Talvella on paremmat mahdollisuudet käyttää
aikaa myös uusien ideoiden kehittelyyn ja vaikkapa klassisten lohiperhojen sidonnan harjoitteluun.
Välinehuolto jää helposti kalastuksen tuoksinassa vähälle huomiolle. Talvella harrastus pysyy vireänä
välineitä huoltaessa. Koska olet viimeksi vaihtanut rasvat vanhaan perhokelaasi, tarkistanut pohjasiiman
kunnon tai rasvannut pikkuhiljaa kelluvuutensa kadottavan heittosiimasi? Pitäisikö tarkistaa kahluuhousujen
kunto ja paikata suurimmat reiät? On kiva aloittaa kahluukausi keväällä, jos kahluuhousut eivät päästä
kylmää vettä sisään. Voisihan sitä rakentaa kevään vaparakennustapahtumassa vaikka uuden vavan tulevan
kesän entistä vaativampia kaloja ajatellen.
Talvella tärkeää on myös tavata saman henkisiä perhokalastajia kerhoilloissa, kerrata kuluneen kauden
kalajutut ja suunnitella tulevan suven perhoretkiä. Ennen varsinaisen perhokauden huhtikuussa aloittavia
perhomessuja ehtii vielä kerran pari värjötellä väijymässä hankikorrien kuoriutumista hyisellä koskella.
Aikanaan pisinkin talvi kuitenkin taittuu ja perhokalastusta pääsee jälleen harrastamaan suotuisissa
olosuhteissa. Pidetään perhokalastusvire päällä talven aikana panostamalla yhdistystoimintaan,
perhomessuihin, perhonsidontaan ja koukkujen teroitukseen.
Hyvää joulua ja kireitä siimoja vuodelle 2005
Tommi Eskonen
Puheenjohtaja
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Johtokunta 2005
TOMMI ESKONEN
Puheenjohtaja
Perkiönkatu 65 as.7
33900 Tampere
03-2618668
040–5778708
tommi.eskonen@ pirkanmaanperhokalastajat.fi
TUULIKKI BJURSTRÖM
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

KARI TOLONEN
040 5082789
kari.tolonen@tamar.fi
LEO VILJANEN
Jänislahdenkatu 15 A5
33410 Tampere
040 8614716
leo.viljanen@kolumbus.fi
JUHA VIISTA
Takahuhdinkatu 75 E56
33560 Tampere
03 3631852
040 7372011
juha.viista@info1.info.tampere.fi

ISMO KOIVULA
Tesomajärvenkatu 18 A12
33310 Tampere
03 3440426
0400 628528
ismo.koivula@pp.inet.fi
TIMO MÄÄTTÄ
Perkkoonkatu 2 C30
33850 Tampere
timo1@kolumbus.fi
SEPPO PEURALA
Heiskalankatu 8
33900 Tampere
050 9110340
seppo.peurala@
pirkanmaanperhokalastajat.fi

Uudet jäsenet:
Ari-Jaakko Tuominen (s.1964)
Jere Lehtonen (s.1997)
Simo Tuomi (s.1990)
Johannes Sinisaari (s.1990)
Ville Vuori (s.1990)
Roope Lahtinen (s.1992)
Marko Ojala (s.1969)
Jarno Fält (s.1971)
Hannele Finnig
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Syyskokous 2004
Syyskokous käytiin kerhohuoneella 26.10. Lauri Syrjäsen johdolla yksimielisyyden
vallitessa lähes keskusteluitta.
Kalastuskilpailu

Hallituksen jäsenten valinnan yhteydessä
erovuoroisista Ilkka Vesa, Mika Oraluoma ja Risto
Vekara ilmoittivat, etteivät ole käytettävissä.

1. Leo Viljanen
2. Jari Leppänen

Kokouksen päätöksiä seuraavassa:
- Kokous päätti vahvistaa toimintasuunnitelman ja
talousarvion vuodelle 2005. Talousarvio päättyi
menojen osalta summaan 27298,- euroa, mikä
jollain tavoin oli saatu katetuksikin. Menojen
suuruus vastaa edellisten vuosien tasoa ilman suuria
hankintoja.

Kiertopalkinnot:
Luossa-pysti (suurin perhovälinein heitettynä
saatu Atlantin lohi)
Osmo Rintala 9020 g

- Hallituksen esitys jäsen- ja liittymismaksuiksi,
aikuisten jäsenmaksu 25 euroa, nuorten jäsenmaksu
5 euroa sekä liittymismaksu 50 euroa hyväksyttiin
toteamalla jäsenmaksujen säilyneen samana
toistakymmentä vuotta.
- Valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi vuodelle
2005 Tommi Eskonen.
- Valittiin yksimielisesti johtokunnan jäseniksi
toimikaudelle 2005 … 2006 Timo Määttä, Kari
Tolonen ja Leo Viljanen.

Teno, Alapeura, Gyrodactylus-perho

Suurin taimen
Jari Leppänen 2600 g
Luostejokk Norja

Tarkkuusheitto
Eskonen Tommi

- Valittiin yksimielisesti Antti Pitkäniemi KHT ja
Jouko Ojanperä, varalla Markku Lumme ja Reijo
Marjalaakso, tarkastamaan seuran tilit ja hallinnon
tilivuodelta 2005.

Kalastuskilpailu
Viljanen Leo

- Hyväksyttiin seuralle PTS vuosille 2005 – 2007.

Vuoden sitoja
Haapanen Joni

Jaettiin seuraavat palkinnot:
Tarkkuusheittokilpailu
1.
2.
3.

Vuoden perhokalastaja

Tommi Eskonen
Juha Viista
Ismo Koivula

Koivula Ismo
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Ismo Koivula:

Taimenen kalastus – Erkki Norell
Erkki Norell kertoili kerhoillassa 5.10. taimenen kalastuksesta lapsuutensa ja
nuoruutensa koskilla Keski-Suomessa ennen voimalaitosrakentamista sekä
myöhemmistä lukuisista kalastuskokemuksista ympäri Suomea ja maailmaan.
Mieleeni jäi muutama kohta:
- tarkan kalastuspäiväkirjan pitäminen on välttämätöntä kalastuksen onnistumiselle. Päiväkirjasta saatavaa
syönnökset tummuvat nopeasti.
tietoa voi soveltaa uusille kalastuspaikoille.
Erkki Norell on itse streamer-kalastaja
- luonnon havainnointi, kun kala on iskenyt
suosikkiperhoina
rainbow ja white
perhoon, minkälaisen olosuhteet olivat.
maraboumuddleri. Lapsena taimenet söivät
- ihminen sopeutuu muuttuviin kalastusolosuhteisiin.
salakkaa ja nykyään ahventa.
- perhokalastus on 40 vuodessa muuttunut paljon
sekä välineiden että harrastajamäärien osalta.
- nuorison opettaminen on tärkeätä. Opetuksen voi
aloittaa salakan kalastuksella.
- jäljitelmillä kalastaminen vaatii syventymistä
hyönteismaailmaan. Huomioitavaa on, että kalan

Tenolle viikolla 27

Perhonsidontakurssi

Pirkanmaan Perhokalastajat järjestää
aikaisempien vuosin tapaan
lohenkalastusretken Ylä-Tenolle ja
Inarinjoelle 4.- 9.7.2005.

Seuramme sidontajaos järjestää
perhonsidonnan alkeiskurssin
kerhohuoneella 9., 16. ja 23. tammikuuta
alkaen klo 16.00.

Retkeläisillä on mahdollisuus osallistua Lauri
Syrjäsen vetämälle lohenkalastuskurssille, jossa on
tarjolla vuosien kokemukseen perustuvaa tietoa
parhaista paikoista, olosuhteista, joella
käyttäytymisestä. perhon valinnasta ja sidonnasta.

Päivittäin aikaa käytetään noin kaksi tuntia.
Kurssille voivat osallistua jäseniemme lisäksi
aiheesta kiinnostuneet henkilöt.

Majoitus on varattu sunnuntaista viikoksi
eteenpäin Karigasniemellä Kalastajan Majatalossa.
Majoitus on varattu kahdeksalle kalastajalle hyvin
varustetussa mökissä. Majoituksen hinta ei ole vielä
varmistunut, mutta vuonna 2004 se oli 130 euroa/
viikko/hlö sisältäen aamiaisen. Matkat
Karigasniemelle kukin hoitaa itse. Teno- ja
Inarinjoen rannaltakalastuslupa maksoi 20 euroa/
vrk vuonna 2004.
Ilmoittautumiset kerätään huhtikuun alkuun
mennessä kerholla olevaan listaan tai Tuulikki
Bjurströmille 040 5377306,
tuulikki.bjurstrom@ttl.fi.

Kurssilla opetellaan käyttämään ylisimpiä
sidontatyökaluja sekä sidotaan seuran aineista
perhoja.
Kurssilaisilla olisi hyvä olla mukana
sidontapenkki, musta sidontalanka spigotissa ja
terävät pienehköt sakset. Muutamalle sitojalle
välineet voidaan myös lainata.
Tervetuloa mukaan.
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Vuoden perhokalastaja 2005
Joka vuosi Pirkanmaan Perhokalastajien keskuudesta valitaan vuoden perhokalastaja.
Tämän arvostetun tittelin voittaa se, joka on sijoittunut parhaiten kaikissa neljässä
kerhon sisäisessä kilpailussa.
Mukaan otettavia osakilpailujaan ovat
perhonsidonta, tarkkuusheitto sekä kalastuskilpailun
molemmat osakilpailut erikseen.
Kokonaismenestykseen vaikuttaa sekä
osallistuminen että hyvät sijoitukset. Osallistumisesta
saa 10 pistettä, osakilpailun voittaja saa lisäksi 15
pistettä, kakkonen 14 pistettä jne. Julkujärvellä
ilman kaloja jääneet kilpailijat saavat ainoastaan
osakilpailukohtaiset 10 osallistumispistettä.
Tasatilanteessa ratkaisee paras
osakilpailusijoitus. Neljän
yhteenlasketun osakilpailun
maksimipisteet ovat 100
pistettä. Maksimipisteiden
saavuttaminen edellyttää siis
kaikkien neljän osakilpailun
voittoa samana vuonna. Siihen ei
ole kukaan vielä koskaan
yltänyt.

Näidenkin kovien
saamamiesten ei tarvitsisi
kerhon sidontakilpailussa
juuri paljasta koukkua
enempää palauttaa ja
Ismon lyöminen olisi
käytännössä selvää.
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Vuoden perhokalastaja 2004 on Ismo Koivula
(60 pistettä). Ismolla on jo useita tämän lajin
palkintokeloja, joten pistetäänpä 2005 tosissamme
kampoihin…

Tommi Eskonen:

XXI Perhonsidonnan SM-kisat 2004
Tampereella
Kymmenen vuotta on kulunut siitä kun perhonsidonnan SM-kilpailut edellisen kerran
järjestettiin seuramme toimesta Tampereella. Tänä aikana kilpasitojat ovat osin
vaihtuneet ja sidontatekniikat kehittyneet, mutta edelleen löytyy Pirkanmaan
Perhokalastajia maamme kärkikaartista. Vielä ei ole joukkuekulta lipasahtanut
kertaakaan muualle, vaikka läheltä piti nytkin.
Lauantaina 13.11.2004 kilpailtiin yleisessä ja nuorten sarjassa. Sidontatahti oli melko kiivas, sillä
nelituntisessa yleisen sarjan kilpailussa sidottiin viiden tehtävän puitteissa yhteensä kahdeksan perhoa.
Nuorten sarjassa sidottiin yksi perho vähemmän. Sunnuntaina kilpailtiin lohiperhosarjassa. Neljän tunnin
mittaisessa kilpailussa sidottiin jälleen viisi tehtävää ja yhteensä kuusi perhoa.
Molempina päivinä neljä tuomaria antoi kukin jokaisesta tehtävästä pisteitä asteikolla 0-25. Näin
tehtäväkohtaiset maksimipisteet olivat 100 pistettä ja kunkin sarjan maksimipisteet 500 pistettä. Tunnelma
kisoissa vaikutti olleen varsin hyvä, vaikka kilpailutilanne luokin aina oman jännitteensä. Myös materiaaleja
ja kisaperhovalintoja pidettiin pääsääntöisesti kilpailijoiden keskuudessa onnistuneina. Ainakin tilanne oli
kaikille niin saman kaltainen kuin kohtuudella voi odottaa. Pientä hämminkiä oli pistelaskussa, mutta sekin
saatiin kohtuudella korjattua. Kilpailun tulokset ja tuomarikohtaiset pisteet löytyvät seuran nettisivuilta
osoitteesta www.ppk.fi .
Perhonsidontakilpailut ovat tärkeä aktiiviharrastajia kokoava vuosittainen tapahtuma ja seuramme on
jälleen merkittävästi vaikuttanut tämän perinteen jatkuvuuden turvaamiseen. Kisajärjestelyt vaativat
melkoisesti aikaa ja
talkootyötä. Onkin syytä
kiittää erityisesti Ismo
Koivulaa kilpailujen
onnistuneista
järjestelyistä, Juhani
Liinamaata vahvasta
talkoopanoksesta,
Marjatta Koivulaa
tulospalvelusta ja Lauri
Syrjästä asiantuntevasta
tuomarityöskentelystä
molempina päivinä.
Kiitos myös kaikille
muille yhteisiin talkoisiin
osallistuneille ja tietysti
myös kilpailijoille, joita
ilman tällaista
tapahtumaa ei olisi syytä
järjestää.
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Pirkanmaan Perhokalastajat ry

Pitkäntähtäimen suunnitelma
vuoteen 2007
1.

Seura tekee tunnetuksi perhokalastusta ja edistää perhokalastusmahdollisuuksia Pirkanmaalla.

2.

Seuran kerhoiltoja kehitetään vastaamaan jäsenistön odotuksia kanavoimalla järjestämisvastuuta
perustettaville teemajaoksille.

3.

Nuorisotoiminta ja sen kehittäminen ohjataan tapahtuvaksi nuorisojaoksessa.

4.

Kiinnostusta seuran sisäisiin kilpailuihin pyritään lisäämään.

5.

Seura vuokraa perhokalastuskohteita jäsenistönsä käyttöön.

6.

Perhomessut järjestetään vuosittain huhtikuussa. Messuja kehitetään vastaamaan perhokalastajien
odotuksia. Messut pidetään perhokalastuksen erikoismessuina.

7.

Seuran toiminnan tulee innostaa jäsenistöä osallistumaan.

8.

Tiedot seuran toiminnasta säilytetään siten, että historiikin laatiminen myöhemmin on mahdollista.

Perho 2005 –messut
Keväiset messut alkavat lähestyä ja messutoimikunta tekee järjestelyjä jo täyttä vauhtia.
Messuista on tullut monelta suunnalta paljon palautetta, jota yritämme huomioida
parhaamme mukaan ensi kevään suunnitelmissa.
Messut järjestetään 9.-10.4.2005 Kuten ennenkin,
messut tehdään talkoilla, joten messujen sujuvuus
on hyvin pitkälle kiinni riittävästä määrästä
vapaaehtoisia. Merkatkaa jo aika ylös, jotta
mahdollisimman moni pääsisi omalla panoksellaan
tekemään kevään messuista menestyksekkäät!

Ohjelmasta ja muustakin messuihin liittyvistä
asioista tiedotetaan sekä jäsenkirjeissä että
messusivuilla netissä. Sivujen ulkoasua uusitaan ja
tavoitteena on saada sivut valmiiksi mahdollisimman
pian.

Tässä vaiheessa ohjelma ja esiintyjät eivät ole
vielä varmistuneet. Muutamia kunnianhimoisia
suunnitelmia on vireillä, toivottavasti suurin osa
asioista varmistuu vuodenvaihteeseen mennessä.

Kari Tolonen
messuisäntä
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Toimintasuunnitelma vuodelle 2005
YLEISTÄ
Vuosi 2005 on seuran 29. toimintavuosi.
Kesäkalastuskauden ulkopuolella toiminnan
runkona ovat säännölliset kerhoillat tiistaisin sekä
sidontajaoksen kokoontuminen sunnuntaisin
Kortelahdenkadun kerhohuoneistossa.
Kerhohuoneella pidetään myös seuran
sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset.
Seuran johtokunta kokoontuu tarvittaessa,
kuitenkin vähintään neljä (4) kertaa vuodessa.

OHJELMALLISET KERHOILLAT
Kerhoilloissa tunnetut henkilöt luennoivat
perhokalastukseen liittyvistä aiheista ja kerran
kuussa järjestetään perhonsidontailta seuran
ulkopuolisen ohjaajan johdolla.
Seura järjestää myös heittotaitoa,
kalastuskohteita sekä perhonheitto- ja
sidontavälineistöä koskevia esitelmätilaisuuksia
uudistettuja esitysvälineitä hyödyntäen.
Kerhoiltojen ohjelmaan kuuluu myös
vapaamuotoista keskustelua ja jäsenistön käytössä
on laaja perhokalastukseen liittyvien videoiden,
kirjojen ja lehtien kirjasto.
Keväällä järjestetään ohjattu
vaparakennustapahtuma.
Seuran kalastusretkien yhteydessä annetaan
opastusta perhokalastustekniikoista.

SIDONTAJAOS
Sidontajaos kokoontuu sunnuntai-iltapäivinä.
Kokoontumisessa kehitetään jäsenistön taitoja
perhonsidonnassa ja tietoja
perhonsidontamateriaaleista huomioiden sekä
kilpailu- että kalastussidokset. Iltapäivien ohjaajina
toimivat seuran jäsenet.

HEITTOJAOS
Jaos kehittää jäsenistön heittotaitoa sekä castingtoimintaa. Keväällä järjestetään heittotapahtuma.
Jaos järjestää myös heittotaitomerkin
suoritustilaisuuksia. Heittoharjoittelua järjestetään
jäsenistön tarpeen mukaisesti.
Jaos järjestää yhteistyössä Suomen Castingliiton
kanssa perhon tarkkuusheittokilpailut
Perhomessujen yhteydessä, joihin pyritään saamaan
mukaan Suomen parhaat tarkkuusheittäjät.

VIDEO- JA KIRJASTOTOIMINTA
Kirjastoon hankitaan lisää videoita (DVD), kirjoja
ja CD-romppuja jäsenten lainattavaksi.
Kerhoilloissa luettavaksi tilataan seuraavat lehdet:
Flyfishing Journal (USA), Flyfisherman (USA),
American Angler (USA), Flugfiske i Norden (S),
Fly-Fishing and Fly-Tying (ENGL), Troutfisherman
(ENGL), Trout&Salomon (ENGL) Urheilukalastus,
Perhokalastus, Pohjolan Perhokalastaja, Erä,
Metsästys ja Kalastus.

TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA
Seura ylläpitää WWW-kotisivuja osoitteessa
www.pirkanmaanperhokalastajat.fi/.
Tiedotusta jäsenistölle kehitetään ensisijaisesti
kotisivuilla. Jäsentiedote lähetetään jäsenille
vähintään neljä (4) kertaa vuodessa.
Seuran toiminnasta tiedotetaan myös
kerhohuoneen ilmoitustauluilla.
Seura osallistuu keväällä 2005 Perhokalastus –
lehden messuliitteen sisällön tuotantoon..

Sidontajaos järjestää aloitteleville sitojille
viikonloppukurssin.
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KALAVEDET

Seura anoo vuoden 2005 SM-perhokalastuksen
karsintakilpailua Julkujärvellä.

Seuran jäsenillä on mahdollisuus kalastaa
Julkujärvellä pääasiassa kirjolohta. Järven kalastoa
pyritään kehittämään monipuolisemmaksi.

KALASTUSMATKAT

Pääskylänjoen sopimusta jatketaan, mikäli se on
kohtuudella mahdollista.

Seura järjestää keväällä 21.–22.5.2005
jäsenistölleen kalastusmatkan soveltuvaan
kohteeseen. Retkellä seura kustantaa majoituksen
ennakkoilmoittautuneille sekä kaikille halukkaille
kalastuksen.

Seura etsii aktiivisesti jäsenistölleen
kalastuskohteita Pirkanmaalta sekä kehittää
Tammerkosken kalastusta yhteistyössä Tampereen
kaupungin kanssa.
Seura pyrkii parantamaan
kalastusmahdollisuuksia osallistumalla
kalastusaluetoimintaan sekä kehittämään yhteistyötä
Pirkanmaalla TE- ja Ympäristökeskuksen sekä
kalatalouskeskuksen kanssa.

Loppukesälle seura vuokraa jäsenistön käyttöön
Kituskosket tai jonkun muun sopivan
taimenkosken.
Syksyllä seura vuokraa jäsenistön käyttöön
kalastusmahdollisuuden Kymijoen Langinkoskella.
Viikolla 0527 seura järjestää jäsenistölleen
lohenkalastusmatkan Ylä-Tenolle, missä on
mahdollisuus osallistua lohenkalastuskurssiin.
Osallistujat vastaavat itse kustannuksistaan.

NUORISOTOIMINTA
Seura järjestää kesäkalastuskauden ulkopuolella
kerran kuukaudessa ohjatun nuorisoillan
kerhohuoneella. Iltojen ohjelma laaditaan nuorten
toivomusten mukaisesti.

Matkoilla annetaan opastusta kalastuksesta ja
kalastukseen liittyvistä käyttäytymissäännöistä yms.

Seura järjestää aloittelijoiden kalastustapahtuman
Julkujärvellä sekä opastusta Tammerkosken
kalastuksesta.
Seura osallistuu yhdessä muiden alueen
kalastusjärjestöjen kanssa nuorille suunnattuihin
kalastustapahtumiin.

PERHOMESSUT
Seura järjestää 19. perhokalastusmessut
Tampereella Tesoman jäähalleissa 9.-10.4.2005.
Tampereella 6.10.2004

Seura järjestää nuorisolle oman kalastus- ja
koulutusmatkan kalaisan virtaveden ääreen.

Johtokunta

KILPAILUTOIMINTA
Seura järjestää jäsenilleen perhonsidonta-,
perhokalastus-, tarkkuusheitto- ja tietokilpailut.
Kolmen ensinnä mainitun kilpailun yhteistuloksen
perusteella valitaan Vuoden Perhokalastaja.
Seura tukee ja kannustaa määrärahojen puitteissa
jäsenten osallistumista SM-tason perhokalastus-,
perhonsidonta- ja tarkkuusheittokilpailuihin sekä
osallistuu usealla joukkueella perhokalastuksen
SM-joukkuekilpailuun.
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Hallituksen perhot osa 15:
Ilkka Vesan Verikosto
Tämä on tositarina lyhytpinnaisesta ja huumorintajuttomasta perhokalastajasta, jolle
vuosikaudet lohet nauroivat päin naamaa.
Kaikki sai alkunsa muutama vuosi sitten jossain Pohjois-Norjassa kirkasvetisen joen rannalla.
Lohenpirulaiset olivat jälleen kerran kiusanneet pientä perhokalastajaa hyppimällä vieressä, ottamalla
“väärien” kalastajien perhoihin tai käyden vain näykkimässä tyrkyllä käytettyjä perhoja. Hiljalleen pienessä
mielessä alkoi kehittyä pirullinen juoni, jolla tasattaisiin puntit noiden vesien pikku kiusanhenkien kanssa.
Kehittelyn tuloksena syntyi äärimmäinen koston välikappale, perho jota käytettäessä ei Catch&Release kalastusta kannata edes ehdottaa. Syntyi perho nimeltä Verikosto.
Harvoin enää mitään perhoa luodaan edes tiedostamatta aivan tyhjästä, ei siis myös tätäkään. Verikoston
runko haki vahvasti vaikutteita Anttosen Heikin kovan ottiperhon maineessa olevasta Silver & Black
lohiperhosta ja ajatus riikinkukon lisäämisestä vyöhön ja häkilään lähti muistaakseni Järvisen Jukkiksen
vanhasta lausahduksesta, jonka mukaan jokaisessa kunnon ottiperhossa on aina mukana riikinkukkoa ja
peltopyytä. No peltopyyhän Verikostosta puuttuu, mutta eihän Jukkiskaan aina voi olla oikeassa...

Resepti:
Koukku:

Mustad 80525BL (pieniin kostotoimenpiteisiin #12-4) tai Partridge “M” (varsinaisiin
verilöylyihin #1-4/0)
Hela:
ohut soikea hopea
Pyrstö:
kultafasaanin crest
Vyö:
riikinkukon silmähöyhenen siikanen
Kierre:
musta silkki
Alusrunko:
litteä hopea
Runko:
keltainen UNI-GLO
Kurkkuhäkilä: riikinkukon sinivihreitä niskahöyhenen siikasia
Siipi:
musta hanhi
Sivut:
viidakkokukko
Pää:
musta

Mutta kyllä vaan lohta
nyt harmittaa esiisiensä synnit!
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