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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Kortelahdenkadulta ei mitään uutta
Tiedättekö, kuka on opettaja Kantorek? Hän on Erich
Maria Remarquen maailmankuulun romaanin virkansa
puolesta kaunopuheisia ja pateettisia palopuheita
pitävä opettaja, joka saa oppilaansa liittymään
intomieltä täynnä vapaaehtoisina ensimmäiseen
maailmansotaan. Kranaattitulen keskellä, sodan
jumiuduttua paikoilleen, korkealentoiset arvot ja
tavoitteet valuvat kuin kusi juoksuhautojen
kuravelliin, kunnes jäljelle jää vain halu jäädä henkiin.
Toista vuotta olemme eläneet pandemian keskellä.
Toivon, että olette kaikki pysyneet terveinä. Tämä aika
on jättänyt jälkensä, vaikka virus ei olisikaan osunut
kohdalle ja uhannut terveyttä.
Pirkanmaan Perhokalastajien kerhoiltoja ei ole
pidetty. Sidontailtoja ei ole pidetty. Perhomessuja ei
ole pidetty. Talous on vaikeuksissa. Seuratoiminta on
ollut toista vuotta lähes kokonaan tauolla. Lähes.
Kaiken emme ole antaneet valua haudan pohjalle.
Hoidamme edelleen Julkujärveä jäsenten
virkistyskäyttöä varten. Pidimme SM-karsintoja.

.

.

Samoin järjestimme seuran kalareissun
Huopanankoskelle sekä kalareissun nuorille. Nämä
tavoitteet meillä on tulevallekin kesälle. Ne kaikki
onnistuvat. Talouskin pysyy pystyssä, kunhan tulojen
ja menojen sopeuttaminen suunnitellulla tavalla
onnistuu. Hallitus päätti korottaa Julkujärven
lupahintoja ja aikuisten kalaretken omavastuuta.
Nuorten kalaretkiin haimme ja saimme avustuksia.
Niihin ei tule omavastuuta.
Melkoinen vuosi. Harrastuksen kannalta
seuratoiminta on toissijainen asia. Kalastaminen ja
kaikki siihen liittyvä tulevat ensin. Monen täytyy sekin
ajatella uudestaan. Skotlantiin pääsy vaikeutui. Teno
meni kiinni. Kuinka on Norjan laita?
Huomaan yllä olevan kirjoitettuani miettiväni, että
missä onkaan vanha 9-jalkainen Lamiglass vapani.
Siitäkin on kulunut yli kymmenen vuotta, kun viimeksi
istuin Talvitienmutkan laavulla. Pitääpä harkita.
Aurinko tuli esiin pilven takaa. Pilkahdus paremmasta.

Kari
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YHTEYSTIEDOT
Pirkanmaan Perhokalastajat ry
Kortelahdenkatu 10-12
33210 Tampere
www.pirkanmaanperhokalastajat.fi

Johtokunta
Puheenjohtaja
Kari Taskinen
044 9384005
puheenjohtajappk@gmail.com

Sihteeri, jäsenasiat
Timo A Vataja
040 5529609
timo.vataja@gmail.com

Rahastonhoitaja
Markus Syrjälä
040 7527983
makesyre@gmail.com

Tiedotustoiminta,
nettisivujen ylläpito,
kilpailutoiminta
Joni Haapanen
050 5690219
joni_haapanen@msn.com

Kerhon kalavedet
Rami Tuominen
040 7799421
Rami.tre@netti.fi

Varapuheenjohtaja,
tiedotusvastaava
Jesse Sumanen
040 256 2272

Nuorisotoiminta
Petteri Hokkanen
040 5100325
tphokkan@wippies.fi

Casting-toiminta,
kalaretket
Jarkko Alava
045 8725959
alava.jarkko@gmail.com

Kerhoisäntä, sidontajaos
Juha Kurvinen
040 8398008
juha.kurvinen@cgi.com
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TIEDOTUSASIOITA
Jäsentiedotus
Jäsenmaksut pysyivät samana kun viime vuonna.
Halutessanne voitte laittaa jäsenmakun
suoravelotukseen helpottaaksenne maksua.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
tiedottaa, että Vapaa-ajan Kalastaja -lehteä 3/2021 ei
enää postiteta niille jäsenille, joiden jäsenmaksulaskua
ei ole maksettu lehden painoon menoon mennessä
(14.5.). Lehteä ei ole mahdollisuutta postittaa
myöskään jälkikäteen. Pyydämme ystävällisesti jäseniä
hoitamaan maksunsa kuntoon ajoissa.

Julkujärvi tiedotusta
Julkujärvelle saadaan keväällä uusi ilmoitustaulu,
johon ilmestyy myös päivitetyt kalastussäännöt ja
ohjeet. Tutustuthan ohjeisiin ennen kalastuksen
aloitusta. Veneitä myös kunnostetaan ja
rikkoutuneiden airojen tilalle hankitaan uudet.
Julkujärven lupia saa tuttuun tapaan ostettua Nippon
Kalastusvälineestä Lielahdesta ja seuran
kerhohuoneelta. Luvan hinta on 12.4.2021 alkaen
5e/kpl.
Huom! Kaikki Julkujärven vanhat luvat tulee käyttää
31.12.2021 mennessä. Tämän jälkeen kaikki vanhat
luvat ovat mitättömiä, joten älä osta ns. ”varastoon”
lupia loppukaudesta. Vuodeksi 2022 lupalaput
uudistetaan.
Terv, Rami Tuominen

Alle 15 –vuotiaiden nuorten retki Evolle
Tervetuloa tutustumaan lampikalastuksen saloihin
29.5. Tapahtuma järjestetään Evon retkeilyalueen
yhteydessä olevalla Vähä-Koukkujärvellä, jonka
rannalla alle 15 -vuotiaat voivat opetella kalastusta
rauhassa esimerkiksi vanhempien avustuksella.
Myös seuran ulkopuoliset jäsenet ovat tervetulleita
tapahtumaan. Lammella saa lainaan
perhokalastusvälineitä.
Tapahtuma järjestetään lauantaina 29.5. aamupäivän
aikana alkaen klo.10. Pyrimme kulkemaan Evolle
kimppakyydeillä.

Osallistujalla täytyy olla hankittuna alle 15-vuotiaille
suunnattu maksuton viikkolupa Eräluvatverkkokaupasta!
Lisätietoa:
Petteri Hokkanen,
puh. 040 5100325,
sposti: tphokkan@wippies.fi.

Seuran kevätkilpailu
Kevään kalastuskilpailun ajankohta on torstaina
13.5.2021. Kilpailuun osallistuminen edellyttää
ennakkoilmoittautumista kilpailun valmisteluja varten
viimeistään 12.5.2021 klo 16.00 mennessä suoraan
allekirjoittaneelle alla oleviin yhteystietoihin.
Rami Tuominen
040 7799421 (Whatsapp)
Rami.tre@netti.fi
Lisätietoa seuran nettisivuilta.

Perhomessut
Tänäkään vuonna ei valitettavasti pystytty järjestää
Perhomessuja koronapandemian vuoksi. Vuonna 2022
nähdäänkin sitten upeat Perhomessut kun korona
vaan hellittää.

Kevätkokous
Hallitus päätti huhtikuun kokouksessaan, että
koronatilanteen takia kevätkokous siirretään
pidettäväksi syyskokouksen yhteyteen.
Syyskokouksesta tiedotetaan säädetysti.

Kevään ohjelma
Koronatilanteesta johtuen olemme joutuneet
perumaan sisätiloissa tapahtuvat kerhoillat
toistaiseksi. Nettisivuiltamme pystyt seuraamaa
milloin voimme jälleen järjestää tapahtumia
kerhohuoneella (luentoiltoja, perhosidontaa jne.).

Sponsoritiedotusta
Pitkäaikaisella sponsorillamme Nippon
Kalastustarvikkeella on edelleen 15 %
jäsenalennuksenamme kaikista normaalihintaisista
tuotteista. Liike löytyy Lielahdesta (Harjuntausta 1).
( https://www.nipponverkko.fi/index.html )
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SEURAN PILKKIKISAT 21.2.2021
Teksti: Rami Tuominen, Kuvat: Rami Tuominen
Seuran pilkkikilpailu järjestettiin muutaman vuoden
tauon jälkeen Julkujärvellä helmikuussa. Kilpailuun
osui hieno sää ja paikalle saapui alle 10 pilkkijää.
Kilpailukalana oli pelkästään kirjolohi ja vain
väkäsettömät pilkkiperhot luonnollisesti ilman syöttiä
kelpuutettiin Julkujärven normaalien sääntöjen
mukaisesti vieheiksi kilpailussa.

jatkettiin kilpailijoiden yhteisellä päätöksellä puolella
tunnilla, koska ylös asti ei ollut saatu vielä yhtään
kilpailukalaa alkuperäisen ajan puitteissa.
Karkuutuksia ja tärppejä oli heti kilpailun alussa
muutamia. Kilpailijat myös siirtyivät jatkuvasti ja
etsivät ottihalukkaita kaloja.
Aivan kilpailun lopussa vasta alkoi silti tapahtua. Ensin
Markus Syrjälä nappasi kirjolohen aivan rannan
tuntumasta nuotiopaikan edustalta ja näytti siltä, että
tämä kala riittää voittokalaksi.

Kuitenkin muutama minuutti tämän jälkeen Tero
Nuutinen sai hieman suuremman kirjolohen samalta
rannalta ja vei voiton nimiinsä tällä kalalla.

Suurin osa pilkkijöistä näytti käyttävän reilusti
painotettuja liitsejä. Yhdestä mallista ohje ja kuvat
löytyvät myöhempänä tästä jutusta. Kilpailuaika oli
alun perin suunniteltu 3 tunnin mittaiseksi, mutta sitä

Ottiperhona toimi musta liitsi oranssilla kuulalla.
Voittajalle palkinnon lahjoitti Nippon Kalastustarvike.
Palkintojenjaon jälkeen paistettiin nuotiomakkarat
tulipaikalla, jonka jälkeen kaikki suuntasivat
kotimatkalle. Ilahduttavaa oli nähdä nuorisojäseniä
myös pilkkimässä!
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PILKKILIITSI
Teksti ja Kuvat: Rami Tuominen
Ideana on se että perhossa on runsaasti painoa, joten
upotus onnistuu helposti ilman odotteluja sekä
uittamisessa säilyy tuntuma hieman paksummallakin
siimalla. Uittoja kannattaa vaihdella aktiivisesta
liikuttelusta aivan paikallaan pitämiseen. Vaihtele
perhon ja kuulan väriä ja kokeile mikä toimii
parhaiten.

Sidontaohje
Laita kuulat (3kpl) koukulle. Sido kuulat kiinni siten
että ne eivät pääse ”elämään” ja sitä myöden
rikkomaan käytössä runkoa. Käytä tarvittaessa myös
pikaliimaa kuulien lukitsemiseen sidontalangan lisäksi.
Tämän jälkeen tee marabousta pyrstö ja lisää pyrstön
sivuille flashabou suikaleet houkuttelevaa kimallusta
tuomaan. Duppaa runko ja lisää kaulukseen lopuksi
hieman marabouta ikään kuin häkiläksi tuomaan
elävyyttä. Harjaa hieman auki tarvittaessa

Resepti
Koukku: väkäsetön jigimallinen perhokoukku koko 8
Kuula: 4mm volframi light pink (lisäksi koukun varrelle
2kpl 3.5mm volframi kuulaa)
Runko: Musta antron dubbing ja musta marabou
Pyrstö: Musta marabou ja flashabou
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SEURAN HUOPANANKOSKEN REISSU
Seuran Huopanankosken kalareissu järjestetään 20-22.8.2021

Huopanankoski on varattu seuran jäsenille käyttöön 20.8 klo:18.00 alkaen. Päättyy 22.8 klo:15.00
Reissun omavastuu on 50€/kalastus.
Maksetaan tilille FI06 2094 1800 0449 28 ja viite 19790
Yhteismajoitusta järjestetään, mutta lähellä ei ole mitään, joten joutuu tuleen hieman kauempaa, että pääsee
jokivarteen. Kaikki hoitaa majoituskustannukset itse.
Reissulle voi ilmoittautua 1.7 – 18.8.2021 soittamalla tai sähköpostilla.
Lisätietoa voi kysellä numerosta 045-872 5959 tai sähköpostilla alava.jarkko@gmail.com
T:Jarkko Alava
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LÄSÄKOSKI 10.-12.7.2020
Teksti ja Kuva: Jesse Sumanen

Pitkään oli ollut mielen päällä retki Läsäkosken maisemiin niin että isäni olisi mukana matkassa.
Hän kun on kalavesiä kiertänyt jo ennen aikaani, mutta onnistunut jotenkin välttämään läsällä
kalastuksen aiemmin.
Niin saimmekin pikkuveljeni Santerin kanssa ajatuksen että keräisimme hyvän porukan kasaan ja
maksaisimme isän reissun 60-vuotislahjaksi, jotta saisimme hänet matkaan mukaan.
Sitten saapui heinäkuun 10.päivä ja matka oli alkamassa, autot olivat pullollaan perhovälineitä,
hyviä eväitä ja varsin kärsimättömiä mutta toki iloisia kalamiehiä.
Läsäkosken kartanolle saapuessa vastassa on kartanonherra Matti Huitila itse, joka toivottaa
meidät lämpimästi tervetulleiksi. Juomme yhdessä kahvit, vaihdamme nopeasti kuulumiset ja
kertaamme kosken kalastussäännöt. Tämän jälkeen lähdemme majoitukseemme Willa
Taimeneen, joka sijaitsee pienen matkan päässä kartanolta, joen alakoskien suunnalla.

Willa Taimen ja sen etupihaa.
Kuva: Jukka Halonen

Kahluuvälineiden kuivaushuoneen päässä on vapatelineet ja toisessa päässä puuliiteri.
Kuva:Jukka Halonen
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Kuivaushuoneeseen saa kahluuvarusteet kätevästi kuivumaan.
Kuva: Jukka Halonen

Willa Taimenessa on 4h+k+ph/wc+s. Siellä on vuoteet 10 hengelle. Alakerrassa on kaksi 3h huonetta ja
yläkerrassa kaksi 2h huonetta. Kuva yläkerran toisesta huoneesta.
Kuva: Jukka Halonen
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Talo on kauttaaltaan viihtyisä ja sisustettu teeman mukaisesti.
Kuva: Jukka Halonen

Kuva: Jukka Halonen

Porukan asetuttua majoitukseen, tuleekin jo aika lähteä kalalle ja tutkimaan mitä Läsäkoskella on
tänään tarjottavanaan. Innokkaimmat säntäävät joen rantaan lähes juoksujalkaa pilkkukylkien kiilto
silmissä, allekirjoittanut tietenkin kärkipäässä.
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Välillä tietysti täytyy pitää ruokatauko jotta jaksaa kalastaa yömyöhälle ja herkkujahan matkassa olikin
monenmoista lajia.
Kuva: Santeri Sumanen

Aiemmin päivällä kahvittelun yhteydessä tuli puheeksi että Matti olisi itse lähdössä ehtoommalla
järvelle livekaikua testailemaan ja kuhaa pyytämään. Tästä intoutuneena veljeni Santeri sekä
Halosen Jukka päättivätkin lähteä kutsuttuna kartanonherran matkaan.
Muut lähtevät joelle takaisin ruokailun jälkeen ja osa porukasta kalastaa yömyöhälle. Kalaa
saadaan ja päivän tapahtumat kerrataankin vielä yöllä rantasaunan lauteilla.

Rantasauna josta löytyy perinteinen puukiuas, joka tarjoaakin mitä mainioimmat löylyt.
Kuva: Jukka Halonen
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Aamulla taas innokkaimmat lähtevät joelle onneaan koittamaan ja katsomaan mitä läsän taimen
tänään tuumaa pyynneistä.

Osa porukasta on siirtynyt tauolle kuningasväylän sillalle katselemaan näkyykö joessa tuikkivia
kaloja, kun isäukko kipusi portaita pitkin sillan suuntaan piippuaan poltellen. Kysyin ohimennen
että millainen on uusi lahjaksi saatu perhovapa, sekä minkälaisia tuntoja ja tunnelmia läsäkosken
maisemat sekä kuohuvat kosket herättävät. Molemmat ovat kuulemma mieleen.

”kivikossa kulkeminen käy vanhan miehen jalkojen ja selän päälle”, tuumaili Reijo Sumanen.
Kuva: Jukka Halonen
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Pohjoisväylää sillalta ylöspäin.
Kuva: Santeri Sumanen

Pohjoisväylää sillalta alaspäin.
Kuva: Santeri Sumanen
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Kirjoittaja kalastamassa kuningasväylän niskakoskea.
Kuva: Juha Saharinen

Kuningasväylän sillalta alaspäin.
Kuva: Juha Saharinen

Reissun suurimmaksi kalaksi osoittautui allekirjoittaneen haavissa mitattu 64cm taimen.
Kuva: Juha Saharinen
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Järjestetty matka oli kaikin puolin onnistunut sekä kaikille mieleen, säät suosivat ja Ahti antoi
antejaan. Oli retken loppuhetket, kun muut alkoivat kasaamaan kamppeitaan ja hiljalleen
poistumaan kotia kohti, jäin minä vielä kesälomaa viettelemään läsän upeisiin maisemiin. Muiden
hävitessä näköpiiristä ja minun siirtyessä kartanolle kahville, alkoi kesäinen sadekuuro ja maisema
kimalteli hetken sadepisaroista.

Kuva: Jesse Sumanen
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HALLITUKSEN PERHO
Teksti ja kuva: Jesse Sumanen

Kokkeli 75
Nimeämätön omatekoinen perho joka ensi uinneillaan antoi kokemäenjoelta 75cm koukkuleuan viime
syksynä. Perho ei nimeä vielä ansaitse, mutta kulkekoot se nyt vaikka tällaisella nimityksellä.

Kokkeli 75
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Musta lanka
Musta putki xs ja musta putki Medium (FITS)
Pyrstö: valkoinen fluoro fibre
Runko: kulta
Eturunko: salmo supreme Fiery Orange dubbing,
harjataan auki
Alussiipi: valkoinen kettu, päälle muutama hopea
wing & flash tms. kimalle
Häkilä: oranssi
Päällyssiipi: musta kettu
viidakkokukon silmähöyhenet
etuhäkilä: sininen helmikana
sininen conehead
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