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PUHEENJOHTAJAN PALSTA.   .  

 

Talvi tulee ja sen jälkeen uusi kevät 

Pikkuhiljaa se sieltä hiipii. Talvi. On aika pakkailla 

perhokalastusvälineet ja siirtyä muiden 

kalastustapojen ja muiden aktiviteettien pariin. 

Pirkanmaan Perhokalastajille vuosi on ollut 

kohtuullisen hyvä. Pienin askelin kerhon toiminta on 

saatu pyörimään uudelleen. Seura järjesti 

kalastuskilpailuja, kalaretkiä kaikenikäisille jäsenille ja 

Perhomessutkin talkoiltiin pystyyn parin vuoden 

tauon jälkeen. 

Perhomessut ja niiden konsepti on luonnollisesti 

herättänyt keskustelua. Se käy edelleen vilkkaana. 

Missä ja kuinka Perhomessut ensi vuonna 

järjestetään, on vielä epäselvää. Järjestää ne kuitenkin 

halutaan ja näkemyksiä ja kehitysehdotuksia seuran 

jäseniltä halutaan kuulla. Sitä varten kerhohuoneella 

järjestetään messuaiheisia iltoja syksyn ja kevään 

aikana. 

Seuran talous on tervehtymään päin. Olemme 

pääsemässä lähelle nollatulosta, mikä on voittoa 

tavoittelemattoman yhdistyksemme keskeinen 

taloudellinen tavoite. Jos huonosti käy, vuoden 2022 

tilinpäätös tulee toisen kerran peräkkäin jäämään 

aavistuksen positiiviseksi, mutta sen kanssa 

voinemme elää. 

Oma aikani sekä puheenjohtajana että hallituksessa 

päättyy syyskokoukseen. Kaikkiaan olen ollut 

parikymmentä vuotta mukana seuran hallituksessa eri 

tehtävissä. Puheenjohtajaksi suostuin 

ylimenokaudeksi hankalassa tilanteessa muiden 

ehdokkaiden puuttuessa. Nyt ylimenokausi on ohi. 

Allekirjoittaneen on aika jatkaa matkaansa. 

Syyskokouksessa tarjolla on mielenkiintoinen 

hallitustehtävä osaavassa, hyvässä porukassa, 

taloudellisesti hyvin hoidetussa seurassa 

mahdollisuuksineen mutta myös haasteineen. 

Fair winds, hyviä tuulia, Pirkanmaan Perhokalastajat! 

 

K. 
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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 
kurvinne.juha@gmail.com 
 

 
 
 

 
 

 

  

http://www.pirkanmaanperhokalastajat.fi/


Perhokaveri 2/2022 

 5 
 

 

TIEDOTUSASIOITA 
Syyskokous 2022 

Pirkanmaan Perhokalastajat ry:n sääntömääräinen 

syyskokous pidetään 1.11.2022 klo 18:30 alkaen 

kerhohuoneella, osoitteessa Kortelahdenkatu 10-12, 

33210 TAMPERE 

Kokouksen asialistalla mm. hallituksen kokoonpano, 

sen erovuoroiset jäsenet, hallituksen talousarvio 

vuodelle 2023 ja seuran jäsenten palkitsemiset. 

Tervetuloa! 

Syksyn ohjelma 
Kerho- ja sidontaillat ovat jälleen alkaneet. Seuraa 

nettisivujamme mitä seurassa tapahtuu. Tiedossa 

kerhoiltoja, perhonsidontaa jne. 

 

Sponsoritiedotusta 
Pitkäaikaisella sponsorillamme Nippon 

Kalastustarvikkeella on edelleen 15 % 

jäsenalennuksenamme kaikista normaalihintaisista 

tuotteista. Nipponista voit hankkia myös kalastuslupia 

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

 

 

 

 

 

  

https://www.nipponverkko.fi/index.html
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KALAREISSUT ÄYSKOSKELLE JA HUOPANALLE 
Teksti ja kuvat : Kai Korsu 

Seuran jäsenet pääsivät taas kalastamaan 

Suomen parhaille taimenkoskille, kesäkuussa 

Äyskoskelle ja elokuussa Huopanalle. Porukka 

saapui Tervoon perjantai-iltana, eikä aikaakaan 

kun Äyskosken puusilta notkui kalastajista, 

kalajuttuja kerrottiin, tarinaa iskettiin ja aina 

välillä jossain joku väsytti taimenta. Aina välillä 

haavi heilahti ja kännykkäkameraa kaivettiin 

taskusta. Lopulta väsyneet kalanväsyttäjät 

pääsivät puhtaisiin Lohimaan lakanoihin 

nukkumaan ja lataamaan akkujaan. Aamulla 

virkistäytyneet virkistyskalastajat avasivat 

sälekaihtimet, laittoivat kahvit porisemaan ja 

jatkoivat siitä, mihin illalla jäivät. Kyllä kelpasi 

Äyskoskella kalastella kaksi päivää.   

 

Huopanalla perhokalastajat ilahtuivat uudesta 

kioskikahvilasta, jonka terassilla oli mukava pistää 

haarukkaa makkaraperunoihin ja pyyhkiä 

ylähuulesta valkoista vaahtoa. Vieressä virtasi 

koski täynnä toinen toistaan komeampia 

mullosia, jotka vieläpä olivat varsin 

yhteistyöhaluisia, ainakin ajoittain. Kalaa tuli 

perholla kuin perholla: streamereilla, pintureilla, 

pupilla, larvoilla, nymfeillä. Kahluukenkä nousi 

lohkareen päälle kun halkaisimme kuohuporetta 

ja vihaista virtaa, kahlasimme pilkkukylkien 

perässä kunnes elokuun ilta pimeni ja taitoimme 

kahluusauvat koteloon. Sitten lopulta avasimme 

majatalon jääkaapin ja pääsimme oikaisemaan 

pehmeälle patjalle. Ja tietenkin kiitimme Jarkkoa, 

joka taas kerran onnistui varaamaan meille nämä 

mahtavat perhoviikonloput. 

Kai Korsu 
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Äyskosken iltaruskossa kelpasi tarjota perhoa 

taimenille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huopanan mulloset toivottivat meidät 

tervetulleiksi  

 

 

 

 

 

 

Patolan laiturille nosteltiin komeita kaloja 

 

 

 

Huopanalla vettä riitti ja se oli sopivan lämpöistä 
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JUNNUT KALASSA 
Teksti ja kuvat : Petteri Hokkanen 

Junnut vierailivat Merikarvialla toukokuun puolivälissä ja Karviossa elokuun alussa. 
Merikarvialla kalastettiin tulvavedessä ja Karviossa hellekelissä. Merikarvialta tavoiteltiin 
kirjolohta ja Karviosta taimenta. Merikarvialla junnut innostuivat sitomaan noin 100 
erilaista 
liitsiä kirjolohen pään menoksi. Parhaiten kaloja onnistuttiin saamaan Holmankosken 
alueelta. Karviossa taimenia tavoiteltiin nymfeillä ja pupilla. Suurimmat saadut taimenet 
olivat 50-60cm mittaisia. Retket olivat erittäin onnistuneita ja kiitos kuuluu aktiivisille 
mukana olleille lapsille ja aikuisille. 

 

 

 

 

 

 

 

Merikarvialla sidottiin liitsejä. Kaloja 

saatiin esimerkiksi pinkki-valkoisella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksoottinen näky Lankoskella. Kyy puussa 

ja ympärillä tulviva joki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karvion niskalla tapahtuu… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nymfin pettämä komea Karvion taimen 
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PERHOMESSUT 2022 
Teksti ja kuvat : Jesse Sumanen 

Kuluvan vuoden järjestetyt perhomessut olivat Tampereen –Messu ja Urheilukeskuksessa, 

kyseiset messut olivat järjestyksessään jo 34 kerta kun perhomessut saatiin kasaan. 

Tapahtuma oli aiemmista poikkeava, niin järjestelyiltään kuin sijainniltaan. Uusi konsepti 

aiheutti ihmetystä ja kummastelua. Koronapandemian jälkilöylyissä hyvin pienellä aika-

ikkunalla kasaan riivitty tapahtuma ei ollut täysin onnistunut, tosin ei täysi floppikaan. 

Messuhallista saatiin asiakkailta ja näytteille-asettajilta kehuja, pitkä heittoallas oli myös 

monille mieleen. 

Messukävijämäärä jäi huomattavasti toivotun alle, lieneekö sitten korona toimineen 

edelleen pelotteena ihmisille.  

Messujen ilmapiiri oli kuitenkin iloinen ja jatkoakin jo odoteltiin, olisiko tässä mahdollisuus 

uudistaa konseptia enemmänkin, kenties. 

Talkooväkeä saatiin järjestelyihin mukavasti ja tästä suuri kiitos kaikille osallistuneille. 

Messujen järjestelyihin tarvitaan jatkossa väkeä vähintään yhtä paljon kuin tähänkin asti, 

ellei enemmänkin. Myös ideoita ja ajatuksia messuista ja niiden järjestelystä sopii esittää ja 

sitä oikeastaan toivotaankin. 

Mikäli seurasta löytyy tapahtuma-alan ammattilaisia ja kiinnostusta messujärjestelyjä 

kohtaan, sopii ilmiantaa itsensä hallitukselle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruoto Oy:llä oli messuilla näyttävä alue, sekä paljon ohjelmaa. Ruodon väki toikin messuille 

osastollaan ns. ”ameriikan meininkiä”. Tätä kaivattaisiin messuille jatkossa, enemmänkin 
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Näytteille-asettajina olivat vanhat tutut ja 

turvalliset, sekä liuta uusiakin. 
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MUURAMENJOEN NUORTEN SM KILPAILUT 2022 
Teksti ja kuvat : Joel Pieniluoma 

Tämän vuoden nuorten sm kisat olivat jälleen muuramenjoella jossa ne ovat nyt olleet 

parina vuonna. Kisaajia oli tänä vuonna ainoastaan 9. Aamulla kisapaikalle saapuessa 

kerrottiin, että vesi on korkealla ja kirjolohi istutusta ei saatu ennen kisaa, mikä ei itseäni 

haitannut koska viime vuodesta oppineena särkikalojen onkiminen on kisan kannalta 

kannattavampaa kuin kirjolohien yrittäminen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itse pääsin aloittamaan 1 jakson 1 poolilta, jossa on hyvin särkiä ja ahvenia. Kolmen mustan 

pienen särkiliitsin rigi ja yrittämään. Paljon oli alamittaisia alle (16 cm) mutta 5 mitallista 

sain kairattua ensimmäiseltä poolilta 

Seuraava pooli oli 3 jossa oli taimenia ja särkiä. Parin minuutin heittelyn jälkeen sain 

ensimmäisen mitta särjen pienellä orange tagilla, jossa oli 3,5 mm light pink kuula. Hetkeä 

myöhemmin sain kovan kuohun alla olevasta poterosta 40 cm taimenen jonka kanssa 

temusin puoli minuuttia käytin 0.12 ikonin fluoro piuhoja. Sitten kala haavin läpsy valvojalle 

ja takaisin röytämään. Ajan loputtua sain muistaakseni 5 kalaa kortille mikä riitti jakso 

voittoon. 

Toisen jakson aloitin 6 poolilta, joka oli yksi kisan vaikeimmista, heti ensiminuuteilla 

pieneen 16 koon mustaan liitsiin tärähti vahinko kirjolohi ei mitään vapa ylävirtaan päin ja 

kala haaviin. Sitten alkoi hiljainen hetki mutta ajan lähestyttyä loppua sain yhden mitta 

särjen. 

Toisen jakso viimeinen pooli ja sain kilpailun johtajalta tietoa, että kovin vastustajani Patrik 

oli tiputellut paljon kaloja parhailta taimen poolelta joten tiesin vain että ok tuloksella niin 
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ollaan vahvasti kullassa kiinni. Aloitin toisen jakson viimeisen osuuden 4 poolilta, jossa oli 

paljon pientä taimenta ja särkiä. Ei mitään rip killer nymph ja orange tag rigiin ja röytämään. 

Aloitin kalastuksen alhaalta, jossa oli pikku taimenia ja alamittasia särkiä. siitä sain pari 

taimenta ja yhden mitta särjen. Poolin yläosasta sain vielä pari taimenta ja särjen. 6 kalaa 

ihan ok. 

Viimeisen jakson ensimmäinen pooli oli joen paras taimen pooli, ja odotukset eivät olleet 

korkealla koska olimme toiseksi viimeiset, jotka siinä olivat kalastaneet. Tiesin että sitä on 

rummuttanut kovat kalamiehet, joten kevensin hieman settejä ja aloin onkimaan kovien 

kuohujen reunoja josta sain pari noin 30cm 

taimenta. Pieniä taimenia ei ollut poolista tullut korkean veden takia. Vielä hieman ennen 

loppua sain poolin keskiosasta noin 40cm taimenen. Tässä vaihessa minulla oli 21 kalaa 

kasassa mikä oli ihan ok. 

Viimeinen pooli oli koko kisan vaiken kaikilla sieltä saatin kokokisan aikana ainoastaan max 

3 mitallista kalaa. Kalastin poolin tarkasti ja kokeilin eri tekniikoita mutta alamittasia tuli ei 

yhtään mitallista. Kalastus aikani loputtua Markus ja Aku kävivät morjestamassa meikäläistä 

ja samalla kisan johtaja Elmeri kävi kyselemässä miten meni. 

Kisan päätyttyä tuli tulosten ja palkintojen jako hieman yllätyksellä SM-kulta tuli mutta se ei 

ollut itselle se pää motivaattori vaan mahdollisuus päästä nuorten maajoukkueeseen ja 

päästä Bosniaan kisaamaan. 
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PERHOKALASTUKSEN SM-FINAALI 2022 
Teksti ja kuvat: Rami Tuominen 

Finaalit järjestettiin kuluvan vuoden elokuussa jokikilpailuna Taivalkoskella Iijoen 

koskikalastusalueella. Osallistumaan pääsi karsinnoista 40 parasta kilpailijaa. Pirkanmaan 

Perhokalastajien kilpailijoita oli jälleen mukana useampia. Kilpailu koostui kuudesta 

jaksosta, ja kilpailukaloina olivat harjus ja taimen. 

 

Tulokset 

1. Hiltunen Jyrki 

2. Kallio Kai 

3. Toivonen Olli 

14. Haapanen Joni PPK 

21. Tuominen Rami PPK 

38. Vataja Timo PPK 
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KELLURENGAS SM-FINAALI 2022 
Teksti ja kuvat: Joni Haapanen 

Kelluntarengaskalastuksen SM-kilpailu 

kisattiin 11.9.2022 Vekaranjärven 

varuskunnan alueella Ahvenlammella, 

jossa järjestävänä seurana toimi Kouvolan 

varuskunnan metsästäjät. Kilpailu oli 

samalla karsintaosakilpailu vuoden 2023 

perhokalastuksen SM-finaaliin. 

 

Ahvenlampi oli kelluntarengaskilpailuun 

hieno kalaisa järvi, joka tarjosi sopivan 

haastavat syksyiset olosuhteet 

kisaamiseen. Kilpailukaloina olivat pääosin 

kesän ajan järvessä eläneet kirjolohet, 

jotka olivat Ahvenlammen kirkkaassa 

vedessä verrattain kovia vastuksia siiman 

päässä. Myös siikaa järvessä on runsaasti 

ja joitakin saatiinkin kisassa. 

 

Kisa oli alusta loppuun tiukkaa kisaamista 

jaksopisteistä ja tasaisella suorittamisella 

syntyi paras lopputulos. Voittajaksi selvisi 

Joni Haapanen Pirkanmaan 

perhokalastajista. 

 

Tulokset: 

1. Joni Haapanen PPK 

2. Maria Tuominen 

3. Olli Eriksson 

... 

7. Rami Tuominen PPK 

10. Timo A. Vataja PPK 

12. Juha Viista PPK 
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MM KISAT ITALIASSA 2022 
Teksti : Timo Vataja, Kuvat: Juha Viista, Kanerva Kilpelä, Timo Vataja 

Pohjois-Italiassa Trentinon Maakunnassa pidetyt Perhokalastuksen Masters MM-kisat olivat 

heinäkuussa 2022. Paikkana oli upeat Dolomiitin vuoristot lähellä Madonna di Campiglion 

kylää. 

      

 

Joukkue lähti viikkoa ennen kisaa harjoittelemaan samoille joki-osuuksille missä kisat 

pidettiin. Tampereelta lähti allekirjoittanut ja Juha Viista. Kisapaikkoina oli kolme täysin 

erilaista jokea: Sarca, Noce sekä Chiese -joet.  
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Harjoituksissa saatuja kaloja. Harjoitukset menivät 

nappiin ja saimme mm. kaloja vielä poolieista, joissa 

huippujoukkueet olivat juuri meitä ennen käyneet 

saamatta kovin hyvin kaloja. 

 

Kisat olivat viisipäiväiset, joten kunto tuli olla kohdallaan, jotta jaksoi kalastaa täysillä kisan 

alusta loppuun. Paahtava helle – 30-40 astetta joka päivä – ei helpottanut kalastusta! 

 

Joukkue stagella: Vasemmalta alkaen, Juha Viista, Jukka Levänen, Timo Vataja, Petri 

Virolainen, Kanerva Kilpelä (kapteeni), Aki Tikkanen 
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Sijoituksemme ei ollut sitä mitä lähdimme tavoittelemaan, mutta tähän oli tyytyminen. 

Olimme sijalla 14, joitain maita toki jäi myös meidän taaksemme. 

Osasyynä huonoon menestykseemme oli saamamme huonot poolit arvonnassa. itse mm. 

kalastin ehkä kisan kaksi huonointa 

kalastuspoolia, joista ei käytännössä 

saatu juuri yhtään kalaa viidessä 

päivässä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastaavasti joistain parhaimmista pooleista saatiin yhtenä päivänä lähes 60 kalaa. Joka 

vuosi ei kyllä näin epätasaisia pooleja ole. Osasyy menestyksen puutteeseen johtuu myös 

Keski- ja Etelä Euroopan erilaisista jokiolosuhteista, joista suomalaisilla ei ole paras 

mahdollinen kokemus. 
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Välillä toki saimme kalojakin, joten ei ihan tyhjää tarvinnut kaikilla pooleilla kalastaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutta selittelyt sikseen, kisat olivat joka tapauksessa upea kokemus ja oppia tuli 

roppakaupalla mahdollisiin tuleviin kisoihin. Eli leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä! 
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HALLITUKSEN PERHO 
Teksti ja Kuvat: Jesse Sumanen 

Kalixin kesäyö / Kalix summernight 

• Musta lanka 

• Musta putki + perukeholkki runkopainoksi. 

• ”Hela”: Veevus Opal Mirage tinsel 

• Eturunko: SSS rainbow from hell Dubbing &  Glitz sekoitettuna. Harjataan auki. 

• Alussiipi: Kettu, Purple. Päälle pari kpl SSS Angel hair, octopuzzy red, Musta kettu ohuesti. 

• Häkilä: Pheasant rump hackle, purple 

• Päällyssiipi: Musta kettu, jaetaan kahteen osaan. Päälle 2 kpl rainbow from hell  SSS angel hair HD, 2 

violettia sivuille käännettynä.  

• Etuhäkilä: Pheasant rump hackle musta 

 

Käytetään joko koukku vapaasti roikkuen, tai silikoniletkun pätkän kanssa. 

 

 

 

 

 

 


