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PUHEENJOHTAJAN PALSTA.   .  

 

Quo vadis, maailma? 

Elämme mielenkiintoisia aikoja. Korona on vallannut 

maailman, eikä loppua näy. Kevään ensi pettymysten 

jälkeen luulimme ja toivoimme pääsevämme 

viettämään lähes tavallista kesää, mutta toisin kävi. 

Epävarmuus jatkuu koko ajan, eikä niin sanottua 

normaalielämää pysty oikein elämään. Onneksi 

kalastamiseen ei korona ole suoranaisesti vaikuttanut. 

Tosin monella paikalla kalastuksen suosio on noussut 

jo haittaamaan itse tapahtumaa, eikä sekaan meinaa 

mahtua. Pidä siinä nyt sitten turvavälejä.  

Monet kilpailut jouduttiin perumaan kuten myös isot 

tapahtumat, Perhomessut siinä sivussa. Tulevien 

messujenkin kohdalla ollaan edelleen isojen 

kysymysten edessä. Kevään Messut on jo siirretty, 

eikä ainakaan entisessä laajuudessa ensi vuoden 

messuja voida järjestää, järjestelyjen pitäisi olla jo 

kovassa käynnissä, muttamutta… Yksi pulma 

järjestelyissä on myös paikka, AutoCenter Areenan 

omistaja KooVee edustus meni konkurssiin. Halli tosin 

säilyy toki paikallaan, mutta tilan haltijasta ja 

jatkokäytöstä ei ole vielä tietoa. 

Yksi iso muutos on myös tämä nettilehti. Messujen 

puuttumisen vuoksi kaikesta ylimääräisistä kuluista 

tuli luopua ja paperisen kerholehden muuttaminen 

digitaaliseksi oli yksi sellainen. Se tuleeko lehti 

jatkossakin näin diginä, määrittää sitten tulevaisuus, 

kauanko kriisi kestää ja mitä sen jälkeen. Kerhoillat 

toivottavasti pian palaavat, kun siihen on 

mahdollisuus. Samoin nyt jo siirtynyt kokouskin 

pidettiin erityisjärjestelyin. Mutta mitä tämän kriisin 

jälkeen, ennustaminen on vaikeaa, varsinkin 

tulevaisuuden. 

Yksi tiekin on tullut päätökseen, lopetan ”urakkani” 

Perhokalastajien johdossa. Syy lopettamiseeni ei ole 

korona, päätöksen ilmoitin jo ennen tämän kriisin 

alkua hallitukselle. Suurin syy on kaiketi se oman 

poltteen hiipuminen, jos tietynlaista halua ja intoa ei 

löydy, on syytä väistyä. Äkkiä huomaa itse olevansa se 

kehityksen jarru, mihin on aiemmin ollut kriittisesti 

puuttumassa. Tulen kaipaamaan ja kaipaan jo nyt sitä 

verkostoa ympärillä, tukku- ja vähittäiskauppiaat, 

järjestöt, kerhot, lehdet ym. puhumattakaan itse 

kerhon jäsenistöstä. Perhokalastajissa olen saanut 

tutustua mukaviin, mielenkiintoisiin ihmisiin ja olen 

saanut oppia heiltäkin, miten eri tavoilla tähän 

rakkaaseen harrastukseen voi paneutua ja panostaa. 

Täytyy myöntää, että oma asenteeni itse 

kalastukseenkin on muuttunut näinä vuosina melko 

lailla. Onneksi kerho säilyy ja sen mukana mukavat 

kalakaverit, nyt on tavallaan enemmän aikaakin teille, 

osallistua retkiin tai tapahtumiin ajattelematta koko 

ajan mitä pitäisi tehdä lisää tai toisin. Kalastus pysyy 

harrastuksenani kyllä ja luullakseni käytänkin yli 

jäävän ajan nimenomaan kalastukseen ja siihen 

liittyviin asioihin. 

Hyvää jatkoa siis kaikille, intoa hallitukselle ja 

varsinkin uudelle puheenjohtajalle. Työ on antoisaa, 

olen kiitollinen näistä vuosista, enkä todellakaan ole 

kerhoa jättämässä, olen vain siirtymässä 

mentoroinnin puolelle. Luoja paratkoon siinäkin vain 

pyydettäessä       

 

Jarmo 
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YHTEYSTIEDOT   
Pirkanmaan Perhokalastajat ry 

Kortelahdenkatu 10-12 
33210 Tampere 

www.pirkanmaanperhokalastajat.fi 

 Johtokunta  
 

 
 

 
Puheenjohtaja ->2020 
Jarmo Mäkelä 
040 5049005 
makela.jarmo@live.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 
 

 

 
 

 
Puheenjohtaja 2021-> 
Kari Taskinen 
puheenjohtajappk@gmail.com 

 

 
 

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

 

 
 

 
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 
 

 

 
 

 
Uusi hallituksen jäsen, vastuut 
määräytyy myöhemmin 2021 
alussa. 
Jesse Sumanen 
040 256 2272 
 

 

  

http://www.pirkanmaanperhokalastajat.fi/
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TIEDOTUSASIOITA 
Jäsentietoja 
Uusia jäseniä on tullut seuraamme ihan mukavasti 

varsinkin junnuja. Jos tiedätte, että joku kaveristanne 

haluaisi liittyä seuraamme, niin seuraan liittyminen 

onnistuu täyttämällä seuran nettisivuilta löytyvän 

liittymislomakkeen, jonka jälkeen seuran hallitus 

hyväksyy anomuksen. Lisätietoa löytyy 

nettisivuillamme. 

Julkujärvi tiedotusta 
Julkujärven tiedotusta varten on luotu WhatsApp 

tiedotusryhmä. Halutessasi seuran jäsenenä voit 

ilmoittautua tiedotusryhmään ottamalla yhteyttä 

Rami Tuomiseen (yhteystiedot löytyy seuran sivuilta ja 

tästä lehdestä). 

Huom! olisiko jollakulla tiedossa, että jollain on 

joutilaat airot lahjoitettavaksi julkun veneeseen, niin 

Rami Tuominen (040 7799421, Rami.tre@netti.fi) voisi 

noutaa airot. 

Perhomessut 

Koronatilanteesta johtuen vuoden 2020 Perhomessut 

jouduttiin perumaan. Seuran hallitus seuraa tarkasti 

koronatilanteen kehittymistä. Eli emme pysty vielä 

tällä hetkellä tietämään voidaanko Perhomessut 

järjestää jossain vaiheessa ensivuonna vai siirtyykö 

messut vielä vuoden eteenpäin.  

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 ) 

 

 

KEVÄT- JA SYYSKOKOUKSET 
Teksti: Timo Vataja, Kuva: Rami Tuominen 

Seuran sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset 

pidettiin kerhohuoneella 24.11.2020. Kutsu kokouksiin 

oli näkyvissä Aamulehdessä 12.11.2020 kuten säännöt 

määräävät. Myös nettisivuillamme oli kutsu 

kokoukseen. Kevätkokous jouduttiin pitämään vasta 

nyt syksyllä, koska maan hallitus määräsi 

kokoontumiskiellon keväällä korona-pandemiasta 

johtuen. Nytkin varauduimme koronaan mm. 

käyttämällä käsidesiä ja ottamalla huomioon 

osallistujamäärän (suurempi tila olisi hankittu jos olisi 

ollut liian paljon osallistujia).  

Syyskokouksessa valittiin myös hallitus ja 

puheenjohtaja. Pitkäaikainen puheenjohtajamme 

Jarmo Mäkelä ilmoitti, että hänen on aika väistyä ja 

uuden tulla tilalle. Suurkiitos Jarmolle hienoista 

vuosista puheenjohtajana. Kari Taskinen valittiinkin 

kokouksessa puheenjohtajaksi vuodelle 2021, muita 

ehdokkaita ei tullut esille kokouksessa. Tervetuloa Kari 

laivan ruoriin vuodelle 2021. 

Matias Ranta palkittiin seuran vuoden 

perhokalastajana. Seuramme muisti Matiasta hänen 

hienosta menestyksestään junioreiden SM-kisoissa, 

jossa hän voitti kultaa, hienoa Matias! SVK:n Hämeen 

Vapaa-ajan Kalastajat piiri palkitsi myös Matiaksen 

hienosta menestyksestä nuorten SM kisoissa.  

 

  

https://www.nipponverkko.fi/index.html


Perhokaveri 1/2020 

 6 
 

 

2021 UUSI PUHEENJOHTAJA 
Teksti ja Kuva: Kari Taskinen  

 

Hyvät Pirkanmaan Perhokalastajien jäsenet, 

Seuran uutena puheenjohtajana on varmasti 

paikallaan kirjoittaa muutama sana itsestäni, tutuksi 

tekemisen nimissä, sekä kuvailla muutamalla lauseella 

tilannetta, missä seurana olemme ja mihin toivoakseni 

olemme menossa. 

Olen vuosikertaa 1971, ammatiltani opettaja. 

Työkseni sekä opetan kieliä että teen 

lukuvuosisuunnittelua nk. yhteisten tutkinnonosien 

osalta Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa.  

Perhokalastusta olen harrastanut kauemmin kuin ollut 

opetustyössä. Vuosituhannen vaihteen jälkeen 

osallistuin perhonsidontakurssille Sampolan 

työväenopistossa Lauri Syrjäsen johdolla ja jo 

seuraavana kesänä sinkosin aikaansaannoksiani 

virtaan Kitkajoella Päähkänäkallion alla ja Talvitien 

mutkassa verraten laihoin tuloksin. Jotain tuli 

kuitenkin niin, että innostus pysyi yllä. Eikä mennyt 

kuin muutama kesä, kunnes kalastukseni oli siirtynyt 

vielä pohjoisemmaksi tarunhohtoiselle Tenolle ja 

taimenen kalastaminen lähivesiltä jäi käytännössä 

kokonaan. Samalla kun etelän sameat, vähävetiset 

kosket muuttuivat yhä vähemmän minua 

puhutteleviksi, Teno tarjosi kaikkea: isojen kalojen 

jahtia ja upeaa harjuksen pintaperhokalastusta 

puitteissa, jotka eivät jättäneet toivomisen varaa. 

Teno on pitkä joki, jonka kasvot ovat monet.  Viime 

vuosina asiat ovat muuttuneet paljon, niin taimenen 

kalastajille koskivesissä kuin Tenon lohenpyytäjillekin, 

ja jokainen onkimies katsoo pelkästään 

lähitulevaisuuteen mietteliäänä. 

Kauan ei myöskään mennyt sidontakurssista siihen 

hetkeen, kun hain jäsenyyttä ja minut hyväksyttiin 

Pirkanmaan Perhokalastajien jäseneksi. Muutama 

vuosi kului, ja olin ensimmäistä kertaa mukana 

hallituksessa, toimin pariin otteeseen Perhomessujen 

talkoopäällikkönä, kahdesti messuisäntänä, tulin 

valituksi uudestaan hallitukseen ja nyt 

puheenjohtajaksi. Rehellisesti sanottuna enemmän 

kuin omasta tavoitteellisuudestani, jokaisen tehtävän 

kohdalla kyse on ollut parempien ehdokkaiden 

loistamisesta poissaolollaan, itseasiassa ylipäänsä 

ehdokkaiden vähäisyydestä.  

Myös seuratoimintamme elää muutosvaihetta. 

Lähitulevaisuudessa edessämme on aika, jolloin 

tarjolla on vähän tai ei sitäkään. Tärkeintä on 

kustannukset minimoiden ja hammasta purren mennä 

läpi koronan vaikeimman ajan. Sen jälkeen, 

toivoakseni jo ensi keväänä, mutta viimeistään 

syksyllä 2021 aloitamme toimintamme alusta, 

kerholla, missä kerromme jäsenillemme 

mahdollisuuksista, joita seura tarjoaa Julkujärven 

kalastuksen, yhteisten kalastusreissujen, 

kilpaperhokalastuksen, perhonsidonnan ja 

nuorisotoiminnan kautta Perhomessujen 

järjestämiseen. Kun kutsu viimein käy, toivon ja uskon 

jäsentemme löytävän paikalle. Seuran toiminnan 

uudelleen käyntiin saattamisen ja Perhomessujen 

jatkon turvaamisen lisäksi minulla ei ole 

puheenjohtajakaudelleni suuria tavoitteita. Seuran 

hallitus koostuu kokeneista jäsenistä, joiden 

näkemykseen omassa tehtävässään luotan ja myös 

valtakunnan tasolla seuran edustus on hyvissä käsissä. 

Kiitos Jarmo Mäkelälle näistä puheenjohtajavuosista, 

kiitos hyvästä, innovatiivisesta yhteistyöstä niin 

hallituksessa, seuran sisällä kuin sen ulkopuolellakin!  

Kaikille seuran jäsenille toivotan rauhallista 

adventtiaikaa, hyvää joulua ja uutta vuotta 2021 sekä 

uskoa tulevaan. Kaikesta on aina selvitty, ja näistä 

seuratoiminnan kannalta vaikeista ajoista selviämme 

myös! 

 

Kari Taskinen, puheenjohtaja 
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UUSI HALLITUKSEN JÄSEN, JESSE SUMANEN 
Teksti: TimoVataja ja Jesse Sumanen 

Kuva: Jesse Sumanen 

 

 

 

Kuka olet ja mistä tulet? 

Olen Jesse Sumanen Tampereen Tesomalta.vLiityin 

seuraan vuonna 2011, toimin Kuokkalankoskien 

toisena koski-isäntänä, kalastuksenvalvojana 

Kuokkalankoskilla Lempäälässä, sekä seuran lammella 

Ylöjärvellä. Tämän Lisäksi olen Pirkkalan 

kalatalousalueen hallituksen jäsen. 

 

Milloin olet aloittanut perhokalastus- harrastuksen? 

Muistaakseni olin 16-vuotias kun aloin kalastamaan 

perhovälineillä. Alkuvuodet perhotaipaleella olivat 

tosin vielä hiljaisemmat ja aktiivinen 

perhokalastustaipaleeni alkoi vasta vuosina 2007-

2008. 

 

Missä paikoissa kalastat mieluimmin? 

Virtavesikohteet ovat toistaiseksi suosikkipaikkojani 

kalastaa, kalastan mieluusti monenlaisia paikkoja ja 

vesiä, Mieluisia kohteita löytyy niin paljon etten niitä 

tässä luettelemaan lähde. 

Tärkeimpänä asiana oikeastaan pidän kalastuskohteen 

monipuolisuutta ja sitä että kalastettavaa aluetta 

riittää sekä tekniikoita täytyykin välillä vaihtaa. 

 

Minkälaisia kalastustekniikoita käytät? 

-Kalastan hyvin monipuolisesti eri välineitä ja 

tekniikoita hyödyntäen kohteesta riippuen aina ns. 

euronymfauksesta, streamerkalastukseen ja 

pinturointiin. Viime vuosina olen innostunut myös 

kahdenkäden välineistöstä ja lohen sekä 

meritaimenen kalastuksesta. Tuoreimpana hankintana 

kelluntarengas ja haukivälineet, jotka kutsuvat myös 

nyt haukivesille. 

Jos nimeäisit kaksi perhoa, jotka ottaisit mukaan 

autiolle saarelle, niin mitkä ne olisivat ? 

-Oliivi larva kultakuulalla koossa  #14 ja n. 5-7cm pitkä 

ahvenstreamer. 

 

Järvikalastus vai jokikalastus? 

-Ehdottomasti joki. 

 
Kuva: Antti Takaniemi 

Pintaperho vai uppoperho? 

-Jos pakko valita, niin uppoperho mutta mieluusti 

molemmat. 

 

Kahdenkäden vai yhdenkäden vapa? 

-Molemmilla paikkansa, kohteesta ja kohdekalasta 

riippuen. Pidän kyllä keveillä yhdenkäden vavoilla 

pintakalvosta kalastamisesta eritoten, kunhan paikka 

on sen mukainen että siinä hohtoa voi olla. 

 
Kuva: Jesse Sumanen 

Mitä terveisiä haluaisit sanoa lopuksi jäsenistölle? 

-Aina saa tulla morjestamaan ja ujostella ei tarvitse, 

nähdään seuran tapahtumissa, julkulla ja jokivarressa. 

Kireitä siimoja kaikille. 
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PERHOKALASTUKSEN NUORTEN SM-KILPAILU 

2020 JULKUJÄRVELLÄ 
Teksti ja Kuvat: Rami Tuominen 

Pirkanmaan Perhokalastajat haki ja sai 

järjestelyoikeuden vuoden 2020 nuorten Suomen 

mestaruuskilpailuun Julkujärvellä. Kilpailu käytiin 12.9. 

vaihtelevassa syyskelissä. Kilpailuun osallistui 8 

kilpailijaa, ikähaarukan ollessa 13-18v. Kilpailussa 

hyväksyttiin siiat sekä kirjolohet 18cm alamitalla. 

Julkujärvi oli jaettu kahdeksaan pooliin, ja kaikki 

kilpailijat kalastivat kilpailun aikana kaikki poolit, joten 

olosuhteet olivat mahdollisimman tasapuoliset. 

Kalastusjaksoja oli 4kpl, joista jokainen jakso sisälsi 2 

poolia. Paikalla oli myös talkoolaisia seuran puolesta 

hoitamassa kalojen mittaukset ja ruokailun sekä muut 

toimitsijan tehtävät, joten kilpailijat saivat keskittyä 

itse kalastukseen. Kilpailun järjestelyissä otettiin 

huomioon SVK:n antamat koronatilanteeseen liittyvät 

erityisohjeet. 

 

Aamulla syönti oli odotettua hiljaisempaa, ja 

ensimmäistä haaviin asti tullutta kirjolohta saatiin 

odotella noin 15 minuutin ajan.  Pikkuhiljaa kilpailijat 

löysivät toimivia tekniikoita ja tapahtumia tuli päivän 

mittaan tasaiseen tahtiin. Karkuutuksia oli runsaasti, 

ja sitä myöden jokainen ylös asti saatu kala olikin 

erittäin tärkeä. Kilpailijat näyttivät käyttävän 

enimmäkseen kelluvia ja hitaasti uppoavia 

intermediate siimoja. Perhoina toimivat parhaiten 

erilaiset liitsit. 

Kilpailun voiton ratkaisu jäi viimeiselle jaksolle. Matias 

Rannalla ja Lukas Loikkasella oli ainoina kilpailijoina 

kolmelta ensimmäiseltä jaksolta hyväksyttyjä kaloja. 

Matias onnistui juuri ennen kilpailun päätösvihellystä 

väsyttämään kirjolohen haaviin ja vei Suomen 

mestaruuden nimiinsä, ollen ainoa kilpailija joka sai 

kaloja jokaiselta jaksolta. Jami Hiltula nousi vielä 

hopealle hyvällä 4. jakson suorituksella ja Lukas 

Loikkanen sai pronssia. 

Mitalistit palkittiin kilpailun yhteistyökumppani 

Nippon Kalastustarvikkeen lahjoittamilla hyvillä 

tavarapalkinnoilla. Pirkanmaan Perhokalastajat 

onnittelee mitalisteja ja erityisesti seuramme uusinta 

Suomen mestaria Matias Rantaa! Mainittakoon 

erityishuomiona vielä, että Matias oli kilpailun nuorin 

osallistuja. 

Kilpailussa saatiin yhteensä 15 hyväksyttyä 

kilpailukalaa, jotka kaikki olivat kirjolohia. Kilpailun 

järjestelyistä seuramme sai hyvää palautetta ja 

kiitosta. Seuramme haluaa vielä erikseen kiittää 

kaikkia kilpailijoita, talkoolaisia, yhteistyökumppania 

ja tukijoukkoja. 

Tulokset: 

1.Matias Ranta (PPK) jaksopisteet 10 

2.Jami Hiltula 12 

3.Lukas Loikkanen 15 

4.Elias Orava 25 

5.Aaro Rainio 26 

6.Joel Pieniluoma (PPK) 29 

7.Miska Remes ja Onni Helin (PPK) 32 
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PERHOKALASTUKSEN SM-KARSINTA 

OSAKILPAILU JULKUJÄRVELLÄ 13.9.2020 
Teksti ja Kuvat: Rami Tuominen 

 

Perinteinen SM-syyskarsinta käytiin Julkujärvellä 

syyskuussa 24 kilpailijan voimin, joista peräti 9 

kilpailijaa edusti Pirkanmaan Perhokalastajia. Seuralla 

oli myös tuloksissa kymmenen parhaan joukossa 

hieno edustus kuuden kilpailijan yltäessä kympin 

sakkiin. 

Kaloja nousi päivän aikana tasaisesti joka puolelta 

järveä. Ottiperhoina kärkeen yltäneiltä toimi 

parhaiten perinteiset liitsit ja boobyt intermediate-

siimoilla tarjoiltuina.  

 

 

 

 

 

Tulokset: 

1.Rami Tuominen (PPK) Jaksopisteet 5/kaloja 7 

2.Petri Virolainen 12/3 

3. Timo Määttä (PPK) 15/4 

4. Juha Viista (PPK) 16/5 

5. Kai Kallio 16/5 

6. Joni Haapanen (PPK) 17/5 

7.Elmeri Saarinen 18/5 

8.Timo Vataja (PPK) 19/2 

9.Salminen Jussi 21/2 

10.Teuvo Tyyskä (PPK) 21/2 

… 

13.Lassi Mäkelä (PPK) 

21.Ville Vainio (PPK) 

21.Sami Kuusela (PPK) 
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SEURAN SYKSYN KALASTUSKISA 4.10.2020 
Teksti: Timo Vataja 

Vaikka Korona-pandemia jyllää suomessa ja 

maailmalla, pystyimme kuitenkin järjestämään seuran 

syksyn kalastuskisan Julkujärvellä. Otimme korona 

huomioon mm. pitämällä etäisyyksiä ja käsidesiäkin oli 

käytössä. Osallistujia oli mukavasti kokoontunut 

viikonlopun hienoon säähän ja kalojakin tuli 

mukavasti. Lopuksi nautimme vielä nuotiossa 

paistetuista makkaroista. Tällä kertaa kokemus oli 

valttia kisoissa, mutta mukana oli hienosti myös 

nuorisoa, joten kilpaperhokalastuksen 

tulevaisuuttakin on hienosti seurassa. 

 

Tulokset: 

1. Juha Viista, 3 kalaa 

2. Timo Vataja, 2 kalaa 

3. Joni Haapanen, 2 kalaa 

4. Kai Korsu, 1 kala 

5. Joel Pieniluoma, 1 kala 

6. Onni Helin, 1 kala 

7. Kaikki muut, ei kalaa 

Kisoista on myös juttu nettisivuillamme kuvan kera: http://www.pirkanmaanperhokalastajat.fi/kerhon-

kalastuskilpailun-tulokset-4/  

 

NUORET HEINÄVEDELLÄ KESÄKUUSSA 2020 
Teksti ja kuvat: Petteri Hokkanen 

Alueen kosket ovat tunnettuja suurtaimenistaan. 

Varsinkin alkukesällä saaliin saamisen 

mahdollisuudet ovat hyvät. Olimme kerran 

aikaisemmin vierailleet Heinäveden 

Karvionkoskella. Reissu sai jatkoa kesäkuun 

alussa. Kävimme myös tutustumassa Kerman 

koskiin. Saalista saatiin niin streamereillä kuin 

pikkuperhoillakin.  

   

Karvion alueelta on mahdollisuus tavoittaa 

hienon kokoisia haukia ja niitäkin kävi muutama 

ylhäällä. Isoimmat taimenet saatiin koskien 

alavirroista. Läpi yön kalastus oli tehokasta. 

 

 

 

 

  

http://www.pirkanmaanperhokalastajat.fi/kerhon-kalastuskilpailun-tulokset-4/
http://www.pirkanmaanperhokalastajat.fi/kerhon-kalastuskilpailun-tulokset-4/
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HERRASMIESKALASTUSTA SKOTLANNISSA 
Teksti : Juha Kurvinen, Kuvat: Ryhmäläiset 

Koronan aikaan on hauskaa muistella niitä aikoja kun 

pääsi reissaamaan. 

Olen jo muutamana vuonna käynyt Juhon 

organisoimalla Skotlannin kalastusreissulla TAY joella. 

Yleensä matka on tehty pääsiäisen aikoihin ja 

kohdekalana on kevään ensimmäiset nousulohet ns. 

springerit. Niitä on kyllä vaikea saada koska nousu on 

vasta alussa, joten yleensä 6 henkilön matkalla saalis 

jää 1-2:n kalaan lisäksi täällä on pakollinen pyydystä ja 

päästä sääntö (josta voi poiketa oppaan 

suostumuksella jos kala on mm vahingoittunut) 

Juho on kerännyt hienon porukan tuttaviaan näille 

matkoille ja niillä olen saanut paljon hienoja uusia 

tuttavuuksia. Eri matkoilla on ollut pääasiassa samat 

ihmiset mutta on ollut hieman vaihtuvuuttakin. 

Vuosien saatossa Juholle on jo kertynyt kokemusta ja 

yhteyksiä Tay joen LowerKinnaid  kalastus alueeseen. 

https://www.fishpal.com/Scotland/Tay/LowerKinnaird/  

https://www.kinnairdestate.com/fishing/salmon-fishing-

beats-river-tay  

 

Tälle kalastus alueelle ostetaan kalastus paketti eli 

hintaan kuuluu majoitu, kalaluvat, ja kalastusopas ns 

Ghillie jo monena vuonna meillä on ollut ghillienä 

Martin Edgar. Tuosta linkistä näkee alueen esittelyn, 

mm  joen varteen rakennetun hutin ja muutaman 

poolin, toisesta linkistä näkee mm tämän alueen 

kartan (Lower kinnaid). 

Majoitukseen on yleensä varattu oma kivestä 

rakennettu maatalo. Maatalon varustus on hyvä eli 

kahden hengen makuuhuoneita löytyy 6 lle hyvin ja 

muutenkin varustus on omakoti tasolla mm keittiö on 

hyvä, tämä tärkeää koska ruokailut on omatoimisia ja 

meidän matkoilla teemme yhteiskassan ja parhaat 

ruuanlaittajamme laittavat koko porukalle ruuat. 

Kylällä (Ballinluig) ja noin 10 km päässä olevassa 

Pitlochry kylässä on kyllä myös ruokapaikkoja mutta 

skottilainen / englantilainen keittiö ei oikein saa 

meiltä pisteitä 

Kalastus aloitetaan päivittäin klo 9.00 saapumalla 

joenrannan hutille, jossa Martin tarjoaa vielä 

aamukahvit ja sovimme mille poolille kukin lähtee. 

Puolen päivän aikaan on lounastauko, jolloin kävimme 

joko kylillä syömässä tai söimme majoituksessa 

valmistelemamme lounaan. Kalastus loppuu klo 17 

jonka jälkeen vapaata joko majoituksessa tai sitten 

kylillä. 

Kustannuksiin tulee lisätä vuokra auto koska ilman sitä 

liikkuminen on haastavaa, Martin kylläkin kuskaa 

omalla autollaan pooleille ja mm näyttää ottipaikat 

mutta oma auto hyvä olla mm. kauppa ja kylillä käynti 

reissuja varten. Samaten matkat Edinburgin 

lentokentälle ja takaisin onnistuu omalla kyydillä 

parhaiten. 

Linkkejä 

https://www.kinnairdestate.com//  

https://www.youtube.com/watch?v=j8eoruMIpdU  

 

2019 kalastajat vasemmalta oikealle Tommi, Juho, 

Jukka, Marko, Toni ja kirjoittaja  

 

Balmour Farmahause Majoitus + lähtö vuokra-autolla 

kalaan 

 

https://www.fishpal.com/Scotland/Tay/LowerKinnaird/
https://www.kinnairdestate.com/fishing/salmon-fishing-beats-river-tay
https://www.kinnairdestate.com/fishing/salmon-fishing-beats-river-tay
https://www.kinnairdestate.com/
https://www.youtube.com/watch?v=j8eoruMIpdU
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Kirjoittaja (oikealla) Martinin kanssa poolilla 

  

 

 

 

 

 

 

 

Välillä hiukan rennommin 

  

 

Tommin kala  TAY v 2019 

 

 

  

 

  



Perhokaveri 1/2020 

 13 
 

 

SIDONTAJAOSKUULUMISIA 
Teksti: Juha Kurvinen, Kuva: Juhani Liinamaa 

Kerhon sidonta toimi aktiivisesti syksyn 2019 ja kevään 2020 maaliskuun lopussa alkaneeseen korona 

keskeytykseen saakka. 

Sunnuntaisin klo 16 sidoimme useimmiten Juhani Liinamaan (Jussin) johdolla useimmiten lohiperhoja. 

Myös harjus, kirjolohi ja taimenperhoja sidottiin ja niissä saimme hyvää oppia Miroslaw Senderski (Miro) 

kerhomme varsinaisen taiteilijan toimesta. 

Maaliskuussa kerho järjesti sidonnasta alkeiskurssin, jota ehdimme ennen korona keskeytystä pitää 

kahtena sunnuntaina. Osallistuja oli mukavasti kuvassa innokkaat nuoret ja vanhemmat aloittelija sitojat 

opissa. 
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HALLITUKSEN PERHO 
Teksti ja kuva: Petteri Hokkanen 

Salakka-ajan tinseli 

Tinseli on sidottu Harelinen Ripple Ice Fiber kimallekuidusta. Se on rypytettyä, jonka ansiosta se pysyy 

hyvin ryhdissään ja tekee perhosta hahmokkaamman. Koukkuna perhossa laajakitainen Partridge Attitude 

Extra. Halutessa perhoon soveltuu kiinnitettäväksi Marc Petitjeanin kehittelemä Magic Head, jolla saadaan 

perhoon haluttu uintiliike. 

 

 

 

 

 


