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PUHEENJOHTAJAN PALSTA.   .  

 

Uusi alku 

Perhokalastajan kalastuskausi käynnistyy kevään 

korvalla pakkasten hellittäessä ja hankikorrien 

kömpiessä jään reunalle. Sydäntalven hiljaiselo 

kääntyy uutta intoa sykkivään kalastukseen tutuilla ja 

vähän vieraammillakin perhovesillä. Kahluuhousut 

vedetään jalkaan heti kahluurajoitusten hellittäessä. 

Kalareissussa on hyvä olla. 

 

Oma syklinsä on myös seuratoiminnalla. Taimenen 

rauhoitusajan alkaessa starttaa kerhotoiminnan 

aktiivisin aika. Tavataan kavereita, kerrotaan 

kuulumisia, vertaillaan kokemuksia ja sidotaan 

seuraavan kauden ottiperhot sekä opiskellaan uutta 

kaloista, kalapaikoista, välineistä ja tekniikoista. Tämä 

luontainen rytmi on osin häiriintynyt koronan takia. 

Kerhotoiminta on ollut säästöliekillä koronarajoitusten 

aikana, mutta nyt on aika ottaa uusi alku sillä saralla. 

Kevään ohjelmamme on tiiviimpi ja tasokkaampi kuin 

vuosikausiin. Yhteiselle tekemiselle on tilausta 

pakollisen koronatauon jälkeen ja siihen viestiin 

seurana vastaamme. 

 

Pirkanmaan perhokalastajien yhteisen tekemisen 

huipentuma ovat joka keväiset perhomessut. 

Tapahtuma kokoaa vuosittain perhokalastajat ympäri 

Suomea yhteisen asian äärelle. Messujen puitteissa 

tapahtuva kokoontuminen on tärkeä tilaisuus tavata 

saman henkisiä perhokalastajia juuri kalastuskauden 

kynnyksellä ja tutustua alan viimeisiin virtauksiin. 

 

Perhomessujen toimintaympäristö on muuttunut paljon 

viime aikoina. Olemme uuden äärellä myös messujen 

suhteen. Onneksi peruselementit säilyvät yli ajan. 

Haluamme tavata ystäviä, kuulla kuulumisia, oppia 

uutta ja tutustua näytteilleasettajiin. Pirkanmaan 

perhokalastajien jäsenistön laaja-alainen talkootyö 

yhdessä esiintyjien ja näytteilleasettajien tasokkaan 

panoksen kanssa mahdollistaa tämän tärkeän 

tapahtuman onnistumisen. Hyvään pöhinään tarvitaan 

kaikkia ja jokainen talkoolainen ansaitsee 

kunniamaininnan. Onnistuneilla perhomessuilla 

turvataan Pirkanmaan perhokalastajien 

yhdistystoiminnan puitteet myös tulevina vuosina. 

Tervetuloa mukaan toimintaan! 

 

Tommi Eskonen 

Puheenjohtaja 
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YHTEYSTIEDOT 
Pirkanmaan Perhokalastajat ry 

Amurinkatu 9 
33230 Tampere 

www.pirkanmaanperhokalastajat.fi 

 Johtokunta  
 

 
 

 
Puheenjohtaja 
Tommi Eskonen 
040 5778708 
t.eskonen [at] gmail.com 

 

 
 

 
Sihteeri, jäsenasiat 
Timo A Vataja 
040 5529609 
timo.vataja [at] gmail.com 
 

 

 
 

 
Rahastonhoitaja, kalaretket 
Markus Syrjälä 
040 7527983 
makesyre [at] gmail.com 

 

 
 

 
nettisivujen ylläpito, Casting-
toiminta 
Joni Haapanen 
050 5690219 
joni_haapanen [at] msn.com 
 

 

 
 

 
Kalastuskilpailut 
Rami Tuominen 
040 7799421 
Rami.tre [at] netti.fi 
 

 

 
 

 
Varapuheenjohtaja, Julkujärvi 
Jesse Sumanen 
040 256 2272 
jesse.sumanen [at] gmail.com 

 

 
 

 
Nuorisotoiminta 
Petteri Hokkanen 
040 5100325 
tphokkan [at] wippies.fi 
 

 

 
 

 
Messuisäntä, tiedotustoiminta 
Jukka-Ville Lintula 
040 8671571 
jukka.ville.lintula [at] gmail.com 
 

 

 
 

 
Kerhoisäntä, sidontajaos 
Juha Kurvinen 
040 8398008 
kurvinne.juha [at] gmail.com 
 

 
 
 

 
 

 

  

http://www.pirkanmaanperhokalastajat.fi/
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TIEDOTUSASIOITA 
Seuran kalastusreissuja 
Seuran vuodelle 2023 järjestettävät kalastusreissut 

alkavat hahmottua. Tässä tämän hetken tietoa:  

• Nuorisoretki Viinikanjoelle 9.-11.6.  

Majoitumme mökissä (maks. 10hlö) 

osoitteessa Haverintie 34, Parkano. 

Ilmoittautuminen Petteri Hokkaselle 15.5. 

mennessä (ks Hallituksen yhteystiedot). 

• Nuorisoretki Merikarvianjoelle 8.-10.9. 

Majoitumme Rauhanlaakson huoneistoissa 

(maks. 15hlö). Ilmoittautuminen Petteri 

Hokkaselle 15.8. mennessä (ks. hallituksen 

yhteystiedot). 

• Seuran kalastusreissu Äyskoskelle, 2-

4.6.2023. Ilmoittautuminen 14.5. mennessä ja 

omavastuu 100 euroa. Sisältää 

viikonloppukalastuksen ja majoituksen. 

• Seuran kalastusreissu Merikarvianjoelle 

syyskuussa. Tarkempaa tieto myöhemmin 

seuran nettisivuilla. 

Ajatasalla oleva tarkempi tieto reissuistamme löytyy 

seuran nettisivuilta (ilmoittautumiset, 

kontaktihenkilöt, mahdolliset omavastuut, 

majoittautumiset jne.). 

Kevätkokous 2023 

Pirkanmaan Perhokalastajat ry:n sääntömääräinen 

kevätkokous pidetään 25.4.2023 klo 18:30 alkaen 

kerhohuoneella, osoitteessa Amurintie 9, 33230 

TAMPERE 

Perhonsidonnan alkeiskurssi 
Kerho järjestää maaliskuussa (5.3 ja 12.3 

sunnuntaina) perhonsidonnan alkeiskurssin, johon 

kaikki – myös seuran ulkopuoliset – ovat tervetulleita. 

Kurssilla opetellaan perhonsidonnan perusteet ja 

sidotaan ottavat perhot ensi kesälle. Kurssi sopii hyvin 

ensimmäistä kertaa perhoja sitoville. 

Kurssilla saat kaikki tarvittavat materiaalit 

kouluttajilta. Voit myös lainata välineet (perhopenkki, 

spigotti, häkiläpihdit, sakset ja sidontaneula), jos 

sinulla ei vielä ole omia. 

 

 

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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PERHOMESSUT 2023 LÄHESTYY 
Teksti ja kuvat : Jukka-Ville Lintula 

 

Perhomessut 2023 –tapahtuma järjestetään 

Tampereella 22.-23.4.2023. Tapahtumalla on pitkät 

perinteet ja tapahtumapaikat ovat hieman vaihdelleet 

vuosien varrella. Tänä vuonna messujen areenaksi 

valikoitui Ikurin liikuntahalli. 

35. Perhomessut –tapahtuman osalta palaamme 

juurillemme, kooltaan hieman kompaktimpaan 

mittakaavaan verrattuna viime vuoden messuihin. 

Toivoimme, että tämän vuoden tapahtumapaikka luo 

osaltaan viihtyisän tunnelman tapahtumalle. 

Tavoitteemme on luoda perhokalastuksesta 

kiinnostuneille mielenkiintoinen, intiimi sekä 

tapahtumarikas viikonloppu. 

Näytteilleasettajia on tänä vuonna ilmaantunut melko 

mukavasti ja luvassa on myös esityksiä 

perhokalastukseen liittyen. Messuilla voit kuulla lisää 

mm. lohikalojen aisteista sekä pintaperhokalastusta 

Sami Pilven kertomana. Sinulla on mahdollisuus tehdä 

myös hyviä löytöjä, jos kalastusvälineesi tai muut 

varusteesi kaipaavat päivitystä. 

Messujen onnistumisella on myös seuramme 

talouteen ratkaiseva vaikutus. Sen vuoksi vetoan 

kaikkiin seuran jäseniin, ja pyydänkin ystävällisestä 

apua jokaiselta seuran jäseneltä, joka omalta osaltaan 

voi vaikuttaa messujen menestyksekkääseen 

läpiviemiseen. Mm. seuraavia talkootöitä tarjolla, 

ilmoittautua voi joko kerhohuoneen ilmoitustaululla 

olevaan listaan tai olemalla yhtedessä Jukka-Ville 

Lintulaan: 

• talkoopäällikkö 

• Messujen rakentaminen ja purku 

• Lipunmyynti 

• Heittoaltaille kokeiluun menevien välineiden 

valvonta 

• Arvanmyynti 

• Kirppis: Kierrätettävien kalastustavaroiden 

myynti 

• Porukkaa seuran ständille 

Lisätietoa Perhomessuista saat verkkosivulta 

www.perhomessut.fi sekä sosiaalisen median 

kanavista. 

 

Tervetuloa messuille! 

Messuterveisin 

Jukka-Ville Lintula 

Messuisäntä 

Pirkanmaan Perhokalastajat ry 
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KEVÄÄN OHJELMA JA KERHOHUONE 
 

Seuran kerhohuone on ollut jo montakymmentä vuotta samassa paikassa ja edelleen on. Vaikka osoite 

muuttuu, niin huone pysyy kuitenkin samassa paikassa. Nykyään samaisen kerhohuoneen osoite on 

Amurinkatu 9. Kerhohuoneeseen pääsee talon päädyssä olevasta ovesta. Olemme vuokralla samoissa 

tiloissa Tampereen Taivaltajajien kanssa. 

Kerhoisäntämme on Juha Kurvinen. Hän on ollut jo pitkän tovin ja jatkaa edelleen.  

 

 

 

 

 

 

 

Kevään ohjelma 
Kerho- ja sidontaillat ovat jälleen alkaneet: 

su 5.03.2023 16:00 - 18:00 Perhonsidonnan alkeiskurssi osa 1 

ti 7.03.2023 18:00  Luentoilta: Gulffin perhonsidontatuote-esittely 

su 12.03.2023 16:00 - 18:00 Alkeiskurssi osa 2 

ti 14.03.2023 18:00 Sidontailta: Gulffin tuotteilla perhojen sidontaa 

ti 21.03.2023 18:00 Nuorisoilta: Merikarviajoen esittely 

su 26.03.2023 16:00 - 18:00 Sidontailta: Merikarvianjoen perhoja 

ti 28.03.2023 18:00 Kalapaikkaesittely: Jockfall 

su 2.04.2023 16:00 - 18:00 Sidontailta Jokfallin perhoja 

ti 4.04.2023 18:00 Luentoilta: Lohenkalastusilta 

su 9.04.2023 16:00 - 18:00 Sidontailta Lohiperhoja 

ti 11.04.2023 18:00 Nuorisoilta: Ottiperhot kesän nuorisoretkille 

ti 18.04.2023 18:00 Messukokous 

ti 25.04.2023 18:00 Kevätkokous 

ti 2.05.2023 18:00 Messujen satoa 

Ohjelmiin voi tulla  muutoksia, joten seuraa nettisivujamme josta löytyy ajantasalla oleva tieto. 

  



Perhokaveri 1/2023 

 8 
 

 

UUSI HALLITUS ESITTÄYTYY 
Teksti ja kuvat : hallituksen jäsenet 

Hallitukseen tuli jonkin verran muutoksia ja päätimme tehdä koko hallituksesta esittelyn. Uusiakin jäseniä on tullut 

mukavasti, joten heille tämä esittely palvelee myös hyvin. Koska kaikki hallituksen jäsenet ja roolit ovat yhtä tärkeitä, 

esittäydymme tässä aakkosjärjestyksessä. 

Tommi Eskonen 

Olen kalastanut pienestä pitäen, kuten lähes jokainen meistä. Perhokalastusharrastuksen aloitin perhonsidonnalla 

80-luvun alussa. Kohta sen jälkeen ostin ensimmäisen oman perhovapani (Hardy Fibatube 8’ #6) rakennussarjana 

juuri perustetusta Perhokellarista. Samoihin aikoihin liityin myös Pirkanmaan perhokalastajiin. Se onkin pitkälti 

viitoittanut perhokalastusharrastustani. Hyvällä tavalla, ehdottomasti. 

Aktiivisin yhdistystoimintajakso kesti minulla parikymmentä vuotta. Pirkanmaan 

perhokalastajien johtokunnan jäsenenä aloitin vuonna 1990 ja messuisäntänä toimin 

vuosina 1992–1998. Vuosina 1998–2008 toimin edellisen kerran yhdistyksemme 

puheenjohtajana. Lisäksi olen toiminut Suomen castingliiton hallituksessa, Hämeen 

vapaa-ajankalastajapiirin hallituksessa ja piirin puheenjohtajan vuosina 2008–2009. 

Sitten tulikin jo tarve ottaa etäisyyttä yhdistystoimintaan ja panostaa muihin alueisiin 

elämässä, kalastusta kuitenkaan unohtamatta. 

Perhokalastajana olen utelias kokeilija. Harrastuksen alkuaikoina Poltinkoski ja Tammerkoski tulivat hyvin tutuiksi. 

Kilpaperhokalastus tuli mukaan omiin kuvioihin vuoden 1989 Kuusamon MM-kilpailujen myötä. Valvojana oli 

kiintoisaa katsella, kuinka puolalaiset oikeasti larvastivat. Oman MM-kisapaikkani hävisin aikoinaan Iijoen SM-

loppukilpailussa arvalla. Perhonsidontakisoissa menestystä on tullut paremmin ja myös tuomarointi on tullut tutuksi. 

Nykyisin kisavietti on jo laimentunut. Kalastus hyvässä seurassa, omassa rauhassa ja hienossa ympäristössä on nyt 

harrastuksen keskiössä. Vaikka etelän taimenkosket ovatkin hyviä kalapaikkoja, alkavat ajatukset nykyään kääntyä 

kalastuskauden kynnyksellä pohjoiseen, kohti Finnmarkin lohivesiä. 

Joni Haapanen 

Olen harrastanut kalastusta niin pienestä pojasta lähtien etten edes muista 

tarkalleen ensimmäisiä kalastuskokemuksiani. Innostus perhonsidontaan ja 

perhokalastukseen tuli myös verenperintönä. Ensimmäiset perhot sidoin 6-

vuotiaana ja se harrastus on jatkunut siitä tähän päivään, jo 30 vuotta. Pienestä 

asti olen päässyt mukaan kesän reissuille Pohjois-Norjaan ja 12 vuotiaana 

kokeilin ensimmäistä kertaa isoisäni kanssa lohenkalastusta perhovälinein 

Neidenelvalla. Se, mitä näistä ensimmäisistä kunnon 

perhokalastuskokemuksista näkyy edelleen, on joka kesäiset Neidenin 

lohenkalastusreissut ja muutamat sen aikaiset lohiperhomallit perhorasiassa. Teini-iän aikana tapahtui vähitellen 

siirtymä kaikilta osin pelkästään perhokalastuksen pariin, jossa toistaiseksi on vielä 

pysytty ja perhokalastusharrastus on vähitellen laajentunut aika monenlaiseen 

muotoon. Perhokalastuksen merkitys arjen vastapainona on nykyisin entistä 

tärkeämpi, kun vapaa-aika ja kalastuspäivät ovat tiukemmassa. Siksi pyrin 

suunnittelemaan kalastusreissut niin että pääsen rauhassa nauttimaan harrastuksesta 

hyvissä olosuhteissa. Osallistun vuosittain myös perhokalastuskilpailuihin ja paikka 

ensi vuoden SM-finaaliin on jo syksyllä lunastettu, vaikka varsinainen panostus, jota 

menestyminen kilpaperhokalastuksessa vaatisi, jää pakosti vähemmälle. 

Olen liittynyt Pirkanmaan Perhokalastajiin 2000-luvun alussa. Johtokunnassa olen toiminut yhtäjaksoisesti vuodesta 

2008 lähtien. Sinä aikana olen ehtinyt paljon kokea ja oppia asioita. Järjestötoiminta ja siihen liittyvä tapahtumien 
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järjestäminen on valmentanut nuorempana monenlaisten asioiden ja tehtävien hoitamiseen myös seuratoiminnan 

ulkopuolella. Viime vuosina muiden kiireiden vuoksi kerhotoimintaan liittyviä tehtäviä on pitänyt jonkin verran 

luovuttaa muiden hoidettavaksi, kun oma aika kuluu enemmän arkisten asioiden parissa. Syyt miksi edelleen haluan 

olla toiminnassa mukana on se että olen itse saanut paljon tukea ja innostusta harrastuksen alkuvaiheisiin 

kerhotoiminnasta ja esimerkiksi sen aikaisilta sidontamestareilta. Haluan myös itse jakaa oppia eteen päin. Lisäksi 

olen saanut vuosien aikana todella paljon tuttuja ja kalakavereita kerhotoiminnan ja esimerkiksi kerhon kalaretkien 

kautta. 

Petteri Hokkanen 

Mistä kaikki sai alkunsa: Kalastuksen aloitin pikkupoikana. Ongin ja myöhemmin 

kuvioihin tuli virvelöinti. Perhokalastuksen aloitin teini-iän kieppeillä. Pitkään 

kalastelin yksinomaan streamereillä. 

Myöhemmin: Kotimaan vesistöjen lisäksi Ruotsi on tullut pysyvästi kuvioihin. Joet 

ja järvet, kaikki käy. Streamerit, pinturit ja nymfit. Kaikelle on aikansa ja paikkansa. 

Lapset ovat toisinaan mukana kalassa. 

Lempi kalapaikat: Savossa Kerma ja Karvio. Lapissa Inari. Ruotsissa Västerbottenin alue. 

Mieluiten kalastan: Hauki, ahven, harjus, kirjolohi, siika ja taimen. 

 

 

 

 

”Pupahätsien aikaan ja pimeällä pettämätön fluoriperäpupa”. 

Juha Kurvinen 

Olen hallituksen eläkelaisjäsen, eläkkeen saajaksi jäin kesällä 2022. 

Asun Nokialla ja kesät vietän mökilläni Puolangan pessimistien kanssa, ja siitä on hyvä 

käydä ainakin viikon reissu pohjois Norjaan. 

Kalastanut olen pienen ikäni. Aloitin kainussa mato-ongella, ja kun sain tarpeeki rahaa 

kokoon jatkoin harrastusta vapavälinein. 

Perhokerhoon liityin viime vuosituhannen puolella. 

Kerhoisäntänä olen toiminut kohta 10v. 

Perhokalastukseen tulin mukaan Norjan Finmarkkiin tehtyjen kesäkalastusreissujen myötä pienillä lohijoilla. 

Myöhemmin olen myös opiskellut auttavasti sitomaan perhojani. 

Harrastan kaikkea vapakalastusta, talvisin pikkimistä ja kesällä mm jigi kalastusta perhokalastuksen lisäksi. 

 

 

 

 

 

 



Perhokaveri 1/2023 

 10 
 

Jukka-Ville Lintula 

Hei, olen tuore tekijä perhokalastuksessa. Pirkanmaan Perhokalastajan jäseneksi liityin vuonna 

2021. Olen aikaisemmin kalastanut jonkin verran ja lajin pariin alakouluikäisenä minut houkutteli 

vanhempieni naapurin mies, joka sittemmin on siirtynyt autuaammille kalavesille. Hän kuitenkin 

juuri oli kertonut minulle, kuinka hienoa olisi oppia perhokalastamaan. Ajatus jäi elämään 

mieleeni, mutta kalastus kuitenkin jäi useammaksi vuodeksi taka-alalle, kunnes tuntui sopivalta 

aloittaa se uudelleen, uusin ajatuksin. Lähden suurella innolla kohti uusia kausia ja nöyränä 

oppimaan kalastuksen saloista. 

 

Jesse Sumanen 

Tampereen Tesomalta, seuran jäsen vuodesta 2011, toimin Kuokkalankoskien toisena koski-isäntänä, 

kalastuksenvalvojana Kuokkalankoskilla Lempäälässä, sekä seuran lammella Ylöjärvellä. Tämän Lisäksi olen Pirkkalan 

kalatalousalueen hallituksen jäsen. 

Muistaakseni olin 16-vuotias kun aloin kalastamaan perhovälineillä. Alkuvuodet perhotaipaleella olivat tosin vielä 

hiljaisemmat ja aktiivinen perhokalastustaipaleeni alkoi vasta vuosina 2007-2008. 

Virtavesikohteet ovat suosikkipaikkojani, mutta kiinnostus lampi, järvi -ja kisakalastukseen on 

viime vuosina lisääntynyt. Kalastan mieluusti monenlaisia paikkoja, vesiä ja lajeja. 

Tärkeimpänä pidän kalastuskohteen monipuolisuutta ja sitä, että kalastettavaa aluetta riittää 

sekä tekniikoita täytyykin välillä vaihtaa. 

Kalastan hyvin monipuolisesti eri välineitä ja tekniikoita hyödyntäen kohteesta riippuen aina 

ns. euronymfauksesta, streamerkalastukseen ja pinturointiin sekä lohenkalastukseen pitkillä 2-

kätisillä vavoilla. 

Viime vuosina taimenen kalastus on jäänyt hieman sivummalle ja keskittyminen onkin 

kohdistunut enemmän kirjolohen kalastukseen seuramme lammella, sekä lohen 

perhokalastukseen pohjois-Ruotsissa. Tämän lisäksi pidän kuhan kalastuksesta perhovälinein 

kovasti ja sitä harrastankin kesäisin etenkin Lempäälän Kuokkalankoskien joki-alueella, vesien 

ollessa liian lämpimät lohikalojen pyyntiin. 

Kalastajana olen palannut ns. ”sekakäyttäjäksi”, vuosien lähes pelkän perhokalastuksen jälkeen. 

Nykyään kalastan myös haspeli –sekä hyrräsetein jigaamalla ahventa ja kuhaa kesäisin, talvella 

pilkkien mitä avannosta sattuu milloinkin nousemaan, jos mitään. 

Olen myös intohimoinen perhonsitoja ja nykyään kausittain perhoja tuleekin sidottua jotakuinkin 300-1500 

kappaletta vuodesta riippuen. Osa saattaa päätyä kalastusliikkeiden –ja/ tai yksityisten henkilöiden käsiin. Osa 

menee hylkyyn ja purkuun, lahjoituksena alkaville perhokalastajan aluille ja tietysti myös jokiveron muodossa 

pohjaan sekä kalojen mukaan. 

Perhokalastus ei ole minulle harrastus, se on elämäntapa ja osana jokapäiväistä elämääni tavalla tai toisella. 

Markus Syrjälä 

 Hei, olen Markus ja toimin Pirkanmaan perhokalastajissa rahastonhoitajana sekä mukana 

nuorisotoiminnassa etenkin kesän reissuissa. Perhokalastuksen aloitin vuonna 2009, 

liittyessäni Pirkanmaan Perhokalastajiin. Kipinä perhokalastukseen alkoi kirjolohilammilta, 

kun näki kirjolohien syövän pinnasta hyönteisiä. Siinä tuli ajatus, että voisin opetella uuden 

kalastusmuodon ja kalastaa luontaisemmilla houkutuksilla. Kalastan pääasiassa 

perhovälineillä ympäri vuoden, tavoiteltuna saaliskalana kirjolohi. Taimenen koskikalastus 

kuuluu kesäiseen aktiviteettiin erityisesti napapiirin pohjoispuolella. Talvella kalastus 

keskittyy kirjolohen pilkkimiseen sekä tulevan vuoden perhojen sidontaan.  
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Rami Tuominen 

Ramin kalastus on hyvin pitkälle perhokalastuskilpailuiden ympäri Suomen kiertämistä 

ja niihin valmistautumista. Monipuolisesti kirjolohen ja siian järvikalastusta rannalta, 

veneestä ja kelluntarenkaasta. Jokikalastuksessa viime vuosina särkikalojen 

kalastaminen on noussut yhä suurempaan osaan. Mieluisimmat ja käytetyimmät 

tekniikat virtaavassa vedessä ovat nykyaikaiset nymfikalastus-tekniikat. 

Pintaperhokalastukselle on myös aikansa ja paikkansa. Julkujärvellä ja Pirkanmaan 

koskikalastuskohteilla kertyy eniten kalastustunteja.  

 

 

Timo A Vataja 

Perhokalastusinnustukseni syttyi, kun isäni toi Kanadan reissultaan perhonsidonnan aloituspakkauksen. 

Kymmenvuotias innostui spikotin pyörittämisestä - tosin spigottia aloituspakkauksessa ei ollut, joten kehitin 

kolikkokukkarosta spigotin.        

Sydän perhokalastukseen meni lopullisesti isäni ja sukulaisteni kanssa tekemän Lätäsenon pitkän ja rasittavan 

kalastusreissun myötä. Alun perhokohokalastuksen jälkeen tuli mukaan oikeat perhosiimat ja vavat. 

Pirkanmaan Perhokalastajiin liityin noin 20 vuotta sitten. Hallituksessa olen ollut yhtäjaksoisesti yli 10 vuotta, 

pääasiassa seuran sihteerin roolissa. 

Tykkään kalastaa kaikkia perhokalastusmuotoja ja vesistöjä. Suomessa viihdyn 

parhaiten pohjoisen vesillä. Ruotsin harjus ja taimenvedet ovat myös 

suosikkejani. Nymfikalastus on ehkä se kiinnostavin ja eniten harjoittamani 

kalastusmuoto, mutta myös pintis- ja streamerkalastus kiinnostaa ja joskus jopa 

tuottaa tuloksiakin. 

Lohenkalastusta ja kaksikätisen perhovavan heittoa tulee harjoitettua pääsääntöisesti Keski- ja Pohjois-Norjassa sekä 

Kokemäenjoella Suomessa. Viimeaikoina ehdottamaksi suosikkityyliksi on tullut skagit-heitot alakautta. 

Olen myös intohimoinen kilpaperhokalastaja ja koettua on tullut sekä SM- että MM-kisat. 

Kilpaperhokalastusharrastuksen myötä olen saanut uusia ulottuvuuksia eri kalastustekniikoista, kalastuskohteista 

sekä uusia kalastuskavereita. 

 

Rohkeutta yhteydenottoihin 

Jäsenistö voi rohkeasti olla yhteydessä hallituksen jäseniin kaikissa seuraa koskevissa asioissa. Tarkemmat hallituksen 

jäsenten yhteystiedot ja vastuualueet löytyvät tästä lehdestä sekä seuran nettisivuilta. 
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SEURAN PILKKIKILPAILU JULKUJÄRVELLÄ 2023 
 

Teksti ja kuvat : Rami Tuominen 

 

Vuosittainen Pirkanmaan Perhokalastajien jäsenten 

välinen pilkkikilpailu käytiin 18.2.2023 perinteiseen 

tapaan Julkujärvellä. Paikalla saapui kymmenkunta 

osallistujaa. Kalastusaikaa oli 4 tuntia ja pilkkeinä 

hyväksyttiin perhosidokset ja MA-tyyppiset liitsit ja 

vastaavat ilman syöttiä.  

 

 

Kalat olivat 

nihkeällä 

syönnillä, eikä 

synkähkö 

lumisateinen sää 

ainakaan 

auttanut asiaa.   

 

 

 

 

 

 

Voittajaksi selviytyi yhdellä viime hetken kirjolohella 

Leif Hietamies. Voittokalan noustessa jäälle oli 

kilpailuaikaa jäljellä alle 2 minuuttia, joten todella 

viime hetkille jäi kilpailun ratkaisu. Tähän asti 

johtopaikkaa pidettiin yhdellä ahvenella. Leif palkittiin 

seuran yhteistyökumppanin Nippon-

kalastusvälineliikkeen lahjoittamalla pienimuotoisella 

tavarapalkinnolla.  

 

Pilkkimisen ja palkintojen jälkeen paistettiin porukalla 

nuotiomakkarat ja suunniteltiin ensi vuoden 

pilkkikilpailua ja vaihdettiin kuulumiset ennen kotiin 

lähtöä. Kiitokset kaikille osallistujille mukavasta 

päivästä! 
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HARJUKSEN KALASTUS KOILLISMAAN JOILLA 
Teksti ja kuvat : Timo Vataja 

Vuosi 2023 on alkanut aktiivisesti kerhohuoneella. 

Luentoja perhokalastukseen liittyen on järjestetty ja 

lisää on tulossa. 7.2.2023 tiistaina Joni Haapanen tuli 

kertomaan harjuksen perhokalastuksesta koillismaan 

joilla. 

 

 

 

Hyviä harjuksen ottiperhoja. 

 

 

 

 

 

Paikalla oli mukavasti kuulijoita ammentaen 

kalastuspaikkatietoa, kalasaalistietoja, kalastustyylejä 

ja luvanhankintatietoja. 

 

Aluksi Joni kertoi Taivalkosken ympäristössä olevista 

Ii-Joen eri haaroista ja siellä olevista hyvistä 

koskikohteita: Iijoen Jurmun alue, Taivalkosken 

koskikalastuaalue sekä Kostonjoki. Yleisin kalasaalis 

näillä koskialueilla on harjus. Myös taimenia 

esiintyy,mutta kooltan ne eivät yllä 

mittakalaluokkaan. 

Seuraavaksi Joni kertoin Kuusamon alueen Kitka- ja 

Kuusinkijokien kalastuksesta painottuen 

harjuksenkalastukseen.  

Pääsääntöisesti Joni on kalastanut joilla heinä-

elokuussa ajoittuen SM finaalikalastusten ajalle tai sitä 

ennen. 
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SUNNUNTAISIDONTAA 
Teksti ja kuvat : Timo Vataja 

Sunnuntain perhonsidonnat ovat koronatauon jälkeen 

alkaneet pyöriä jälleen aktiivisena. 19.2. Sunnuntaina 

Jesse Sumanen sidotutti putkiperhoja. Paikalla oli 

mukavasti sitojia. 

Ensimmäisenä perhona sidottiin Fransis putkiperho. 

Tämä maailmallakin kuuluisuutta niittänyt ottava 

lohiperho alkoi saada sitojien perhopenkeissä muotoa 

mukavasti Jessen opastamana. Hyvän opettajan 

ohjeistamana kuka vain pystyy sitomaan jopa 

putkiperhoja, vaikka ei olisi koskaan sellaista sitonut. 

Fransis perho 

 

 

 

 

 

 

Toisena perhona Jesse sidotutti ensi-iltansa nähneen 

puna-musta putkiperhon. 

Perhosidonnassa hieno puoli on siinä, että voi tehdä 

minkälaisen perhon haluaa, aina ei tarvi kaavoihin 

kangistua. Näinhän ne hyvät ottiperhot saavat 

alkunsa! 

Puna-musta putkiperho 

 

 

 
Puna-mustan sitoja 
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JOCKFALL KESÄ 2022 
Teksti: Jesse Sumanen 

Tulipa männä kesänä vietettyä aikaa “jockarissa” hieman enemmän kuin aiempina vuosina.  

Ensimmäinen viikon mittainen reissu osui juhannuksen jälkeiselle viikolle, keli oli helteinen ja kalat hylkäsivät 

tarjoukset lähes säännönmukaisesti. Infernaalinen helle passivoi niin kalat kuin kalamiehet. Hikisinä paidatta heiluvia 

kalamiehiä löhöili pitkin rantoja retkijakkaroissaan kahlurit nilkoissa, nauttien virvokkeita ja odotellen 

heittovuoroaan. Kun heittovuoro koitti, joutui kahlurit nostamaan ylös ja hikoilu senkuin paheni entisestään. 

 

Kaikesta hikoilusta ja kelin aiheuttamasta kärsimyksestä huolimatta, hyviäkin juttuja oli paljon. Ruoat olivat hyviä 

koko reissun ajan ja seura mainiota. Sääskiäkään ei helle höllinyt ja näin ollen loistivat lähinnä poissaolollaan. 

Reissun aikana nautittiin sivistyneesti virvokkeita hyvien eväiden kera ja matkalla päästiinkin mukavasti riistankin 

makuun. Poiketessamme eräänä päivänä Ängesånin Linafalletilla kalassa, kärisi pannulla hirvenliha jokirannassa ja 

nosti leveät hymyt nälkäisten kalamiesten kasvoille. Taisi se koko viikon reissun aikana mennä kymmenkunta 

pakettia peuramakkaraakin, pihvien ja muiden herkkujen lisäksi☺ 

 Maisematkin siellä olivat silmiä hivelevät. Tutustuimmepa myös reissun aikana monille jo aiemmin tuttuun 

Seppopeippoon, joka onnessaan tuli poimimaan maasta lätkimiämme paarmoja, pelkäämättä meitä lainkaan. 

 

 

 

Ängesån, Linafallet. (Kuva. Markku Vaalikivi) 
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(Kuva. Antti Nuutero) Tarmo käristelee Antin pyytämän hirven lihoja porukalle evääksi jokirannassa. 

 

  (Kuva. Jesse Sumanen) Seppopeippokin odottaa paarma-annostaan. 

Majoituksena matkan ajan toimi yksi Jockfall Campingin uusista kuuden hengen mökeistä, jonka puitteet olivat 

mahtavat, lukuunottamatta puuttuvaa ilmastointia, joka olisi helteellä kyllä tullut tarpeeseen. 

 

Kalaa emme reissulla saaneet lukuunottamatta Antin komeaa 47cm harjusta ja jokusia sattuma-ahvenia, lohet 

antoivat vain tärppejä ja niitäkin kovin vähän. Reissu mitä mainioin, vaikkei kalaa tullutkaan. 

Tämän jälkeen oli aika lähteä kotiin ja pariksi viikkoa töihin latailemaan akkuja, jotta jaksoi taas palata Jockfalletiin 

lohenpyyntiin. 
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Kesäloma-aika koitti ja palasin takaisin tuttuihin maisemiin, eri porukassa ja uusin suunnitelmin. 

Pahin hellejakso oli hieman hellittänyt ja lämpöhalvauksen jatkuva pelko karissut pois kummittelemasta. 

Vedet olivat viilenneet ja lohet selkeästi aktivoituneet. Edellisen reissun 4 lohitärppiä osuivatkin jo ensimmäiselle 

laskulle, 2 niistä vain kesyjä nykäisyjä, mutta 2 kertaa sai jo tuntea lohen voiman, vaikkakin vain muutamien 

sekuntien ajan. 

 

Viikon aikana kalatapahtumia olikin jo aivan erilailla kuin aiemmalla reissulla. Juspe sai syntymäpäivänään komean 

kirkkaan kalan, joka päätyi fileiksi ja ns. ”ruotokalat” syötiin nuotiolla jokirannassa paistellen. 

 

 

(Kuvat. Juha Saharinen) 

Petteri puolestaan sairastui, ja oli hieman toipilaana muutaman päivän, mutta tästäkin huolimatta sitkeästi kalasti 

mukanamme ainakin osan päivästä aina. Viikon aikana meni perukkeita perhoineen suurien lohien mukana 

jokiveroksi ja menipä allekirjoittaneella yhden isomuksen mukaan koko heittosiima loopin pettäessä. 

Viikko tuli päätökseen ja Jouni, Petteri ja Juspe lähtivät kotiin, kun taas minä päätin jäädä vielä viikoksi. Muutama 

tunti lähtönsä jälkeen sällit soittivat ja kertoivat että Petteri teki koronatestin ja osumahan sieltä tuli. Eikä sitten 

aikaakaan kun illalla minulle nousi korkea kuume ja olo meni todella huonoksi. Eräs kaveri oli tulossa Jockfalliin ja 

pyysin tuomaan mökkini ovelle ruokatarpeita ja koronatestin, no osuihan se sitten minullekin. 

 

Lepäiltyäni mökissä muutaman päivän ja olon kohennuttua, päätin lähteä taas joelle. Ensimmäisellä laskulla aivan 

pinnasta perhooni nousi kaamea possu joka ampaisi välittömästi sellaiseen vauhtiin, etten kerinnyt sitä kuuluisaa 

”kissaa” sanomaan kun peruke napsahti ja siimat lensivät silmilleni, peruke meni lenkistä poikki. Tästä 

sydämistyneenä tein uuden perukkeen ja varmistelin solmuja monet kerrat, kunnes totesin olevan niin hyvä kuin nyt 

yleensä olla voi. Laitoin uuden perhon ja lähdin sitä tarjoamaan. ”Josko siellä olisi heti toinen ns. luukulla”, mietin 

itsekseni. Hetken päästä siima kiristyi taas, taistelin selvästi vauraan kalan kanssa jälleen. 
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Cascapedian jarru täysillä ja kala otti silti siimaa kelalta, pidin kalan ns. väkisin poolissa ja toivoin ettei mikään hajoa 

tällä kertaa. 17-jalkainen 12/13 –luokan LPxE notkui edestakaisin kalan voimasta, minun puristaessani kahvaa lähes 

kaikin voimin päättäväisenä ”tämä kala ei pakene”, toivoin. Noin viiden minuutin väännön jälkeen kala alkoi 

osoittamaan väsymystään ja aloin kelaamaan kalaa kohti rantaa. Aivan väsytyksen viime metreillä kelan 

lennähtäessä kiinnikkeestään, nappaan sen ilmasta käteeni  pidellen samalla vavasta toisella kädellä, pakittaen 

taaksepäin huudan kaverille että ”ota nyt Juma****a siitä siimasta kiinni ja vedä se kala rantaan” . 

Kala saadaan rantaan ja vaikka kelan jalka ja vavan kelakiinnike on vääntynyt käyttökelvottomiksi ilo on valtava. 

 

(Kuvat. Jesse Sumanen) 

Cascapedian kampi haki uuden muodon lyötyään vasten kämmentäni, aiheuttaen sangen kipeän mustelman. Sekä 

kelan jalka vääntyi käyttökelvottomaan kuntoon irrotessaan kelakiinnikkeestä. 

 

 

Summauksena kesän lohenkalastuksesta kalixilla ja Ängesålla, käsiin jäi valtavat määrät upeita kokemuksia. 

Kalaporukassa hajonneita keloja useampia, yksi vapa ja paljon perukkeita perhoineen. On se lohi vaan vahva kala ja 

kalixilla elementissään, sitä on kunnioitettava. 

Allekirjoittanut ”pudotti” 14 tai 15 kalaa reissujen aikana yhteensä, joista ainakin 7 kpl oli reilusti yli 10kg kaloja. 

Porukassa kalatapahtumia oli todella paljon yhteensä. 

 Tämä kesä jäi kyllä varmasti mieleen ikuisiksi ajoiksi. 
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(Kuva. Jesse Sumanen) Kalix, Jockfallet 

 

 

(Kuva. Jesse Sumanen) Allekirjoittaneen hoikistunut ja väriä pintaan ottanut kalixin 112 cm Lohi. 
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HALLITUKSEN PERHO 
Teksti ja Kuvat: Tommi Eskonen 

Pieni keltainen chinchilla ahven 

Koukku: 8–10 streamer- tai nymfikoukku 

Pyrstö: nippu riikinkukon silmähöyhenen siikasia höyhenen kärjestä 

Kierre: kuparilanka (ei pakollinen) 

Runko: kromin (lämpimän) keltainen villalanka tai luonnonsilkki 

Alussiipi: kullankeltainen avattu suikale villalankaa tai luonnonsilkkiä rungon mittaisena 

Siipi: ruskeaa metallinhohtoinen kalkkunansulka levysiipenä tai talvioravan häntä karvasiipenä 

Pää: Chinchillan peitinkarva (tai harmaa jäniksen karva) puppeli-tyyliin sidottuna 

Perho on syntynyt perhopenkissäni 80- ja 90-luvun taitteessa ja osoittautunut toimivaksi lähes kaikille 

kalalajeille. Noihin aikoihin chinchillan hienoa karvaa tuli perhonsitojien ulottuville. Parhaimmillaan tämä 

”pikku-ahven” on luonnollisesti silloin, kun taimenen ruokalistalla on pieniä ahvenia. Se pelittää erityisen 

hyvin syyskesällä matalan ja melko lämpimän veden aikoihin 

 

 

 

 

 


