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PUHEENJOHTAJAN PALSTA.   .  

 

Kesä tuli, oli pitkä ja kuuma, ja meni. Sen aikana en 

tarttunut perhovapaan kertaakaan. Ehkä neljänsadan 

jäsenen seuran puheenjohtajan ei ole sopivaa 

kirjoittaa tällaista, mutta näin vain kävi, mitä sitä 

kaunistelemaan. Tenolle ei päässyt lohenpyyntiin ja 

Etelä-Suomessa koskien läpi virtaavien vesien arvelin 

olevan liian lämpimiä, jotta kalastamien olisi 

mielekästä. Niinpä perhokalastus vaihtui kuhan soutu-

uisteluun Tarjanneveden kesäöissä. 

Tähän puheenjohtajan kirjoittelun sopivuuteen voi 

vaikuttaa helposti ja nopeasti. Pirkanmaan 

Perhokalastajat pitää yhdistetyt vuoden 2021 kevät- ja 

syyskokoukset marraskuun 9. päivä kerhohuoneella. 

Seuran hallitus lähtee siitä, siihen mennessä 

koronarajoituksia on purettu niin, että tämä on 

mahdollista. Käsittelemme talousasiat, 

toimintasuunnitelman ja valitsemme hallituksen 

tulevalle vuodelle. Tervetuloa kokoustamaan! 

Nykyinen hallitus kokoontui kesän jäljiltä 

kerhohuoneella elokuun viimeisenä päivänä. Tuolloin 

päätimme, että tiistain kerhoiltoja ryhdyttäisiin 

järjestämään jälleen 5.10. alkaen ja että sunnuntai-

iltapäivisin jatkettaisiin perhojen sidontaa. Tieto, jota 

useat jäsenemme ovat varmasti odottaneet. 

Tapahtumien sisällöstä tiedotetaan tarkemmin 

verkkosivuillamme. 

Kesällä järjestettiin perhokalastuksen nuorten SM-

kilpailut Muuramenjoella. Pirkanmaan 

Perhokalastajien Joel Pieniluoma ylsi hienosti 

hopealle. Voittokin oli niin lähellä, että lähemmäksi ei 

voi enää päästä, mutta näin tällä kertaa. Onnittelut, 

Joel, erittäin hieno saavutus! Kuusamossa pidetyissä 

Perhokalastuksen MM-kilpailuissa Suomen 

perhokalastusmaajoukkue puolestaan voitti kultaa. 

Pirkanmaan Perhokalastajat onnittelee lämpimästi 

maailmanmestareita! 

Tässä Perhokaverin numerossa mukana on tarinoita 

kesän tapahtumista, ilmoituksia edessäpäin olevista 

asioista ja juttuja kalareissuista. Niitä ei ole koskaan 

liikaa. Mikäli juuri sinä olet tehnyt reissun, josta voisi 

kirjoittaa jutun, tee se ja laita rohkeasti tulemaan! 

Kirjoituksesi saadaan kyllä oikoluettua julkaistavaan 

asuun. Tärkeintä on, että siinä kalastetaan, toisin kuin 

näissä puheenjohtajan jutuissa. 

 

 

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 

 

 
 

 
nettisivujen ylläpito 
Joni Haapanen 
050 5690219 
joni_haapanen@msn.com 
 

 

 
 

 
Kilpailutoiminta 
Rami Tuominen 
040 7799421 
Rami.tre@netti.fi 
 

 

 
 

 
Varapuheenjohtaja, 
tiedotusvastaava,  
kerhon kalavedet 
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 
 

 
 
 

 
 

 

  

http://www.pirkanmaanperhokalastajat.fi/
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TIEDOTUSASIOITA 
Jäsentiedotus 
Muistutus jäsenille. Jos osoiteesi muuttuu, niin muista 

ilmoittaa muuttunut osoitteesi seuran 

jäsenistövastaavalle Timo Vatajalle. Yhteystiedot 

löytyvät tästä lehdestä sekä seuran nettisivuilta. 

Osoitteenmuutostieto on tärkeää, koska jäsenmaksu 

lähetetään postiosoitteeseesi. 

Seuran syyskilpailu 3.10.2021 

Kaikki tervetulleita leikkimieliseen kisaan.  

Lisätietoa ilmoittautumisesta seuran nettisivuila. 

Perhomessut 2022 

Seuran pitäisi järjestää Perhomessut pitkän tauon 

jälkeen. Kerholla järjestetään messuilta tiistaina 

lokakuun 19. päivä klo 18. Tuolloin olisi tarkoitus 

keskustella kaikista aiheeseen liittyvistä 

näkökannoista sekä valita henkilöt 

messutoimikuntaan, joka alkaa aktiivisesti 

toteuttamaan messuja. Kaikki ideat ovat tervetulleita 

ja jokaisessa on ainesta osallistumaan. On kokemus 

olla mukana tekemässä Perhomessuja ja tutustua 

genressä toimiviin ihmisiin. Tervetuloa! 

pj. 

Kevät- ja syyskokoukset 

Pirkanmaan Perhokalastajat ry:n vuoden 2021 kevät- 

ja syyskokoukset pidetään yhdistetysti marraskuun 9. 

2021 kerhohuoneella, osoitteessa Kortelahdenkatu 

10-12, Tampere. Kokous alkaa klo 18:00 Tervetuloa! 

Hallitus, Pirkanmaan Perhokalastajat 

Syksyn ohjelma 
Kerhon tiistaiset kerhoillat alkavat 5.10.2021 alkaen. 

Samaten kerhon sunnuntai iltapäivän sidota illat 

alkavat lokakuussa. Seuraa nettisivuamme. 

Kerhon tapahtumissa noudatamme korona tilanteen 

vaatimia varotoimia, joista tärkein on se, että 

tapahtumiin tullaan ilman flunsa oireita  nuhaisuutta 

jne..  

(Terve ei tarvitse olla, muuta vikaa meissä on kaikissa) 

linkissä vielä koronaohjeet 

https://www.tays.fi/fi-

fi/sairaanhoitopiiri/Koronavirus_COVID19/Pirkanmaa

n_koronavirustilanne_ja_suositukset 

 

Sponsoritiedotusta 
Pitkäaikaisella sponsorillamme Nippon 

Kalastustarvikkeella on edelleen 15 % 

jäsenalennuksenamme kaikista normaalihintaisista 

tuotteista. Liike löytyy Lielahdesta (Harjuntausta 1).  
( https://www.nipponverkko.fi/index.html ) 

 

 

 

 

 

  

https://www.tays.fi/fi-fi/sairaanhoitopiiri/Koronavirus_COVID19/Pirkanmaan_koronavirustilanne_ja_suositukset
https://www.tays.fi/fi-fi/sairaanhoitopiiri/Koronavirus_COVID19/Pirkanmaan_koronavirustilanne_ja_suositukset
https://www.tays.fi/fi-fi/sairaanhoitopiiri/Koronavirus_COVID19/Pirkanmaan_koronavirustilanne_ja_suositukset
https://www.nipponverkko.fi/index.html
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SEURAN KALASTUSREISSU HUOPANANKOSKELLE 
Teksti: Rami Tuominen, Kuvat: Tero Nuutinen 

Perinteinen seuran kalastusreissu vietettiin 

Huopanankoskella 20.-22.8 taimenen kalastuksen 

merkeissä. Koko kalastusalue oli vuokrattu 

seurallemme yksityiskäyttöön. Paikalle saapuikin noin 

15 henkilöä. Majoitus oli tänä vuonna järjestetty aivan 

kosken vierestä, josta olikin erinomaisen helppo 

siirtyä kalastamaan. Epävakainen sää tuotti tasaisesti 

sadekuuroja, mutta se ei tunnelmaa haitannut.  

 

Huopanankoski tarjoaa erinomaiset puitteet taimenen 

koskikalastukseen, ja tälläkin kertaa kalatapahtumia 

tuli hyvin. Vedenkorkeus oli myös sopivalla elokuisella 

korkeudella. Suurimmat haaviin asti tulleet kalat olivat 

noin 60cm luokkaa.  

 

Streamerit olivat käytetyistä perhoista suosituimpia, 

mutta myös hyönteisjäljitelmiä oli useasti siiman 

päässä. 
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NUORTEN SM-KILPAILU MUURAMENJOKI 7.8.2021 
Teksti : Rami Tuominen 

Nuorten kisoista saatiin seuraamme uusi SM-mitalisti, 

kun Joel Pieniluoma kalasti itsensä SM-hopealle. 

Pirkanmaan Perhokalastajat onnittelee! Esitimme 

tuoreelle mitalistille 10 kysymystä: 

1.Miten valmistauduit nuorten SM-kilpailuun? 

V: Valmistauduin kilpailuun käymällä pikku kopaisulla 

viinikanjoen kairokosella. 

2.Mitkä olivat päivän parhaat kalastustekniikat? 

V: Ihan perus french nymphing tekniikat toimi koko 

kisan. 

3.Entäpä perhot? 

V:14 koon koukkuun rib killer, 

18 koon orange tag ja 16 koon 

pieni mustaliitsi olivat 

parhaimpia.  

 

4.Missä sinulle jäi 

parannettavaa kilpailussa? 

V: Kirjolohen ja särjen kalastus oli todella vaikeaa 

itselle sain vain yhden kirren ylös ja karkuutin 

useamman  

5.Kuinka pitkään olet harrastanut perhokalastusta? 

V: Aloitin perhokalastuksen 2012 eli noin 9vuotta 

6.Mikä on saanut sinut lähtemään mukaan 

perhokalastuskilpailuihin? 

V: Kotijoellani viinikanjoella oli 2016 nuorten sm kisat. 

Kiinnostuin ideasta mennä sinne, koska paikka oli 

itselle tuttu ja sainkin onnistumisia vaikka olinkin 

viimeinen. Siitä alkoi kipinä tuohon kilpailemiseen ja 

uskon ettei se sammu hetkeen. 

 

 

 

 

 

7.Kalastatko mieluummin joella vai järvellä? 

V: Joella. Joella kalastaminen on itselle 

mielekkäämpää. En osaa sanoa miksi mut joo. 

Tykkään myös käydä järvellä ja olen nyt viimeisen 2 

vuoden aikana olen myös paljon viihtynyt järvillä. 

8.Paljonko olet sitonut perhoja kuluvana vuonna? 

V: Noin 450kpl kaikki on melkein nymfejä ja larvoja. 

9.Ensi vuoden perhokalastus suunnitelmia? 

V: Ensi vuonna olisi tarkoitus alkaa kiertämään 

aktiivisemmin miesten karsinnoissa. 

Sitten joukkue sm kisoihin olisi tarkoitus mennä ja 

osallistua nuorten joukkueella ja tietenkin nuorten sm 

kisoihin. 

10.Jos saisit valita vain yhden perhon mukaan 

kalareissuun niin mikä se olisi? 

V:16 koon jigi-koukkuun sidottu metal light pink 

kuulalla oleva orange tag 

 

Joel poolilla (© Elmeri Saarinen) 

 

  

© Joel Pieniluoma 
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TULOSKOOSTEET SM-KILPAILUISTA
Vuonna 2021 on jälleen kilpailtu 

perhokalastuksen Suomen mestaruuksista 

useassa eri sarjassa. Edellä tuloskoosteet ja 

seuramme edustajien tulokset kilpailuittain. 

Seurallamme oli edustus lähes kaikissa sarjoissa. 

Yleisen sarjan SM-finaali Taivalkoski Iijoki 31.7-

1.8.2021 

1.Santeri Kinnunen 

2.Jyrki Hiltunen 

3.Mikko Räsänen 

… 

20.Rami Tuominen PPK 

27.Lassi Mäkelä PPK 

31.Joni Haapanen PPK 

33.Timo Vataja PPK 

34.Sami Kuusela PPK 

37.Ville Vainio PPK 

 

Seuran kisaaja poolilla (Kuvan otti: © Rami Tuominen) 

Kelluntarengas SM-kilpailu Isojoki Kangasjärvi 

24.7.2021 

1.Kai Kallio 

2.Maria Tuominen 

3.Mikko Räsänen 

… 

6.Sami Kuusela PPK 

10.Rami Tuominen PPK 

 

Naisten SM-kilpailu Vekaranjärven Risulampi ja 

Ahvenlampi 28.-29.8.2021 

1.Camilla Mäkinen 

2.Kanerva Kilpelä 

3.Aino Hynnä 

 

 

Seuran kisaaja poolilla (Kuvan otti: © Lassi Mäkelä) 

 

Masters (50-vuotiaat) SM-kilpailu Vekaranjärven 

Risulampi ja Ahvenlampi 28.-29.8.2021 

1.Aki Tikkanen 

2.Jouko Ijäs 

3.Markku Ilves 

… 

4.Juha Viista PPK 

6.Leo Viljanen PPK 

 

Nuorten SM-kilpailu Muuramenjoki 7.8.2021 

1.Patrik von Bonsdorff 

2.Joel Pieniluoma PPK 

3.Anton Harjunpää 
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JUNNUT EVON VÄHÄ-KOUKKUJÄRVELLÄ 29.5 
Teksti ja Kuvat: Petteri Hokkanen 

Junnut vihkiytyivät perhokalastuksen saloihin Vähä-

Koukkujärvellä toukokuun viimeisenä viikonloppuna.  

 

Alue on kunnostettu vuoden sisällä onnistuneesti. 

Siellä on erittäin hyvä palveluvarustus. Lampea 

kiertävät pitkospuut, joilta on helppoa tarjota vieheitä 

lammessa vaaniville kirjolohille. Laavulla on mukavaa 

paistella makkarat ja makkarat voi nauttia suuren 

useita ihmisiä vetävän katoksen suojissa. 

 

 

 

Retkelle osallistui alakouluikäisiä junnuja Tampereelta 

ja sen lähialueilta. Kalastusseura Fisuun -kautta 

saimme mukaan pari poikaa maakunnista. 

Aloittelijoita onnisti, eikä mennyt kauaa, kun 

ensimmäiset kirjolohet saatiin ylös.  

 

Kalat olivat aktiivisia pitkin päivää ja lähes kaikki 

osallistujat saivat saalista. Liitsit ja pienet nymfit 

toimivat parhaiten. 
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JULKUJÄRVEN KUULUMISET 
Teksti: Jesse Sumanen, Kuvat: Janne Niemiaho 

Julkujärven lupakäytännöt muuttuivat, vanhat luvat 

voi käyttää vuoden 2021 loppuun mennessä, jonka 

jälkeen vanhat luvat eivät enää kelpaa käytettäväksi. 

Julkujärven lupien uusi hinta on 5€/kpl. Lupia saa 

edelleen ostaa kerhotiloilta sekä Nippon 

Kalastustarvikkeesta Lielahdesta.  

 

Julkujärvi-vastaavan toimi siirtyi Rami Tuomiselta 

Jesse Sumaselle, joka on esittänyt toiveen koko 

jäsenistölle, että paikoista pidettäisiin yhdessä huolta 

ja lammella asioidessa kerättäisiin roskia ja 

huolehdittaisiin yleisestä viihtyvyydestä. 

 

Vuoden 2021 siika-istutukset tulevat lokakuussa.  

 

Julkujärvellä aloitti myös kuluvan vuoden aikana uusi 

toimija ”Telttaillen”, jonka toimesta rantoja on 

hieman siistitty ja uusia heittopaikkojakin on 

avautunut. Toimijan tämänhetkisestä tilasta ei ole 

tarkkaa tietoa aikovatko he jatkaa Julkulla. 

 

21.9.2021 Julkujärvellä vieraili Metsäkylän 

Yhtenäiskoulun oppilaita, opettaja Janne Niemiahon 

opastuksella. Osa oppilaista olikin jo ennestään seuran 

jäsenistöä ja Julkujärvi näin ollen tuttu paikka. 

Oppilaat saivat jokusen kalankin ja vapauttivat 

asiallisesti takaisin lampeen. 

 

Kuva: Välillä nautittiin eväitä nuotion äärellä ja sitten 

taas jatkettiin ahkeraa kalastusta 

 

 

Kuva: Vasemmassa kuvassa Matias Ranta poseeraa 

ylpeänä saaliinsa kanssa, ja toisessa kuvassa kala palaa 

lampeensa pärskeiden saattelemana. 
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KYTTYRÄÄ NORJASSA 
Teksti ja Kuvat: Juha Kurvinen 

Kesä 2021 oli haastava lohen kalastajille. Teno oli 

lohenkalastukselta suljettu , korona vaikeutti Norjaan 

pääsyä ja kaiken lisäksi jokiin nousi riesaksi asti 

Tyyneltämereltä kotoisin olevaa kyttyrälohta. 

Itse pääsin Norjaan 11.7. Kun kesälomani alkoi olin 

saanut 9.7. toisen rokotteeni, mutta asia ei ollut vielä 

omakannassa. Siispä Karigasniemen rajan ylityksen 

jälkeen sain Norjan puolella tikun nenään ja pikatestin 

oltua negatiivinen pääsin kalaan. 

Tähän kyttyräloheen eli norjalaisten kutsumana 

Pukkelaksiin törmäsin heti ensimmäisellä luvalla. 

Paikalliset tuli verkottamaan niitä samaan paikkaan 

jossa olimme kalassa. Virrassa verkotus onnistui hyvin 

ja rannalle tuli noin 20 Pukkelaksia. Pitää huomata, 

että joki on todella pieni joten määrä pienen matkan 

verkotuksella oli todella iso. 

Nämä kalat olivat näin alavirrassa ja alkukesästä vielä 

hyvässä kunnossa, joten paikalliset ottivat niistä 

ruokakalat. 

Tämä kala on tullut mitä ilmeisimmin jäädäkseen - 

ainakin isoista joista kuten Teno taitaa olla 

mahdotonta sitä poistaa. 

Toivon todella, että Atlantin lohi (Salmo Salar) ja tämä 

tulokas mahtuvat kutemaan ja lisääntymään samoihin 

jokiin jatkossa. 

Ja jos ketään kiinnostaa niin onnistuin myös lohen 

kalastuksessa . 

 

Alkukesästä merestä juuri jokeen nousun jälkeen 

tämäkin kala on hyvä ruokakala ja liha punaista. 

 

Pieni joki Norjan Finnmarkissa, joka täyttyi 

kyttyrälohista. 

 

Alla wikipedian määrittely kyttyrälohesta ( 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kyttyrälohi ): 

”Kyttyrälohi (Oncorhynchus gorbuscha) on 

Tyynenmeren pohjoisosissa elävä tyynenmerenlohien 

suvun kala. Kyttyrälohen nimi tulee ennen kutua 

koiraalle kehittyvästä kyttyrästä. Kyttyrälohi elää 

kaksi vuotta ja kasvaa 40–50 senttimetrin pituiseksi ja 

1,5–2 kilogramman painoiseksi. 

Venäläiset ovat istuttaneet kyttyrälohta Itämereen, 

Vienanmereen ja Muurmannin rannikolle 1950-luvulta 

asti. Niistä istutuksista peräisin olevia kyttyrälohia on 

tavattu Näätämöjoesta, Tenojoesta ja Inarijoesta. 

Joskus puhekielessä kyttyrälohta kutsutaankin nimellä 

ryssänlohi”. 

Yle on myös uutinen samasta aiheesta: 

https://yle.fi/uutiset/3-10924364  

 

 

 

 

 

 

 

  

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kyttyrälohi
https://yle.fi/uutiset/3-10924364
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HALLITUKSEN PERHO 
Teksti ja kuvat: Joni Haapanen 

Perho kyttyrälohelle 

Kyttyrälohen parittomien vuosien kannan 

lisääntyminen Norjan lohijoilla on kysymysmerkki 

tulevina vuosina. Nyt näyttää siltä että se on saattanut 

tulla jäädäkseen eikä sen vaikutusta atlantin lohen 

elinkiertoon tunneta vielä täysin. Kuluneena kesänä 

monella joella lohen nousu jäi vähäiseksi, mutta 

kyttyrälohta joessa oli senkin edestä. 

 

Kyttyrälohen kalastus vapavälinein on kaikenkaikkiaan 

todella tehoton tapa karsia vieraslajin määrä, mutta 

niitä voi toki käydä naruttamassa muutaman pois 

parvesta ja samalla urheilukalastajakin pääsee 

ottamaan tuntumaa kaloihin. Toki pidemmän päälle 

kyttyrän kalastus ei ole kovinkaan yllätyksellistä 

puuhaa. Kyttyrälohi on tuoreena juuri jokeen 

noustuaan aivan ihmisravinnoksi kelpaavaa, jota toiset 

jopa kehuvat ruokakalana ja toiset ovat tohtineet 

tarjota sitä perheen kissoillekin. 

 

Kyttyrälohi voi olla haluton ottamaan lohiperhoon, 

mutta räikeän väriset perhot ja uistimet vaikuttavat 

kelpaavan neutraaleja paremmin. Kyttyrälohiparven 

läsnäolon havaitsee poolissa helposti ja esimerkiksi 

parven keskelle heitettyyn punaiseen perhoon saa 

usein hetimmiten jokusen tärpin. Hallituksen perhona 

esittelyssä olevaa punaista Zonkeria voi hyvin uittaa 

poikkivirrasta läpi poolin miedon rantavirran, jonka 

kaltaisessa paikassa kyttyrälohet usein pyörivät. 

Kyseisellä tekniikalla voi saada kyttyrälohen 

innostumaan perhosta. 

 

Perhosta ei ole tarkkaa reseptiä, koska jokainen voi 

halutessaan sitoa sidontapakistaan löytyvistä 

materiaaleista vastaavaan tarkoitukseen sopivan 

kyttyrälohiperhon kaudelle 2023. 

 

 

 

 

 

 


