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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Hervannan-Kaukajärven kalakerhon toimintavuosi järjestyksessään 39. alkaa olemaan 
pulkassa. Vuosi on mennyt taas tottuttuun tapaan nopeasti. Pilkkikilpailut saatiin 
järjestettyä jäiltä, mikä ei viime vuosina ole aina ollut itsestään selvää. Uistelukisat ja 
matokisat käytiin monipuolisilla kalavesillä. Tulokset on esitetty jäljempänä tässä 
toimintamuistiossa. 

Vuosi 2020 tulee olemaan HeKan juhlavuosi. Neljäkymmentä vuotta on 
kalastusseuralle ansiokas ikä. Kalastus on 80-luvun alusta muuttunut valtavasti ja 
varmasti myös seuratoimintakin. Seuran nettisivuille on viime vuonna lisätty kaikki 
entiset toimintamuistiot ja vaikka toiminta onkin muuttunut, voidaan myös 
yhteneväisyyksiä löytää vuosikymmenten takaa. Aina on kiitelty aktiivisia talkoolaisia ja 
niitä HeKasta on löytynyt. Jatkan mielelläni tätä perinnettä ja kiitän kaikkia 
toimintakaudella 2019 talkoisiin osallistuneita HeKalaisia.

Ensi vuonna tulemme kokeilemaan aivan uutta kilpailumuotoa järjestämällä Jigi-CUP:n, 
joka koostuu kolmesta osakilpailusta. Kilpailut aloitetaan Kyrösjärvellä keväällä. 
Seuraava osakilpailu onkin vasta elokuussa Näsijärvellä ja päättyy Längelmävedellä 
syyskuun lopulla. Jokainen kisaaja osallistuu henkilökohtaiseen kilpailuun ja näin ollen 
ei ole väliä, kuinka monta henkilöä veneessä on. Kilpailun on mietitty eritysesti nuoria 
ajatellen. Nuorille on oma sarja ja sääntöjä on pyritty kehittämään niin, että erityisesti 
nuortensarjassa on helpompi saada kilpailumitan täyttäviä kaloja. Suurin yhteispituus 
voittaa kisan. Toivomme, että HeKalaisten veneistä löytyy tilaa nuorille. 

Jigi-CUP:n toimikuntaan on pyydetty hallituksen ulkopuolelta jigikalastuksen 
harrastajia. Tämä onkin hyvä tapa saada uusia henkilöitä kerhotoimintaan mukaan ja 
tämän kautta toiminta kehittyy enemmän jäsenistön toiveiden suuntaan. Kehotankin 
jäsenistöä rohkeasti olemaan hallituksen jäseniin yhteydessä ja antamaan 
kehitysideoita. Vuosien saatossa esimerkiksi viikonlopun mökkireissuja on tehty 
monesti. Muutamaan vuoteen ei reissuja ole tehty, mutta olisikohan syytä? 
Syyskokouksessa hallituksen kokoonpano uudistui vanhoilla uusilla hallituslaisilla. 
Tervetuloa hallitukseen Karstinen ja Kälviäinen! 

Hyvää juhlavuotta kaikille!

PUHEENJOHTAJA

Ville-Pekka Oldén
Hervannan-Kaukajärven kalakerho ry
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AJANKOHTAISTA

Kirjoittelin viimeksi Ajankohtaista-palstaa Toimintamuistioon Hekan täyttäessä 20 
vuotta, vuonna 2000. Vuosi sitten palasin takaisin Hekaan ja tänä syksynä minut 
valittiin, varmaan ihan sattumalta, hallitukseen. Kiitos Martille hyvästä esittelystä 
jäsenistölle.

Ajattelin nyt herätellä henkiin Ajankohtaista-palstan ja kerto omia, ehkä kummallisia 
näkemyksiä menneestä vuodesta. Edellisessä kirjoituksessani (Toimintamuistio 
2000) peräänkuulutin talkoohenkeä ja vastuunottajia Hekan toimintaan. Ehkä vähän 
yleisluontoisestikin muutenkin hiipuvaan talkoohenkeen ja seuratoimintaan. Nämä 
parikymmentä vuotta tässä välissä on opettanut minulle, että talkoohenkeä on, 
mutta yhä vähenevissä määrin. Ainakin osassa harrastustoimintaa. Siksi onkin 
hienoa todeta, että Hekassa on onnistuttu hyvin saamaan toimivaa porukkaa 
hallitukseen ja talkoisiin. Hekassa nuorisotoiminta on aina ollut aktiivista ja niin se 
tuntuu olevan tälläkin hetkellä.

Valitettavasti kulunut kausi osaltani ei ollut Hekassa vielä kovin aktiivinen, joten 
Ajankohtaista-palsta jää hieman lyhyeksi, mutta voin tähän lopuksi todeta, että on 
ollut mukava palata ”kotiin” vanhojen ja uusien tuttujen pariin.

Kalaisaa kautta toivottaen

Kari Kälviäinen

paluumuuttaja
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JÄSEN- JA LIITTYMISASIAT

Liittymismaksu on aikuisjäseniltä 60 € ja nuorilta alle 18-vuotiailta 0 €.

Jos perheen muita jäseniä liittyy kerhoon, he ovat liittymismaksusta

vapaat. Perheessä vain yksi (aikuinen) maksaa liittymismaksun.

Jäsenmaksu on jokaiselta aikuisjäseneltä 35 €/v, 
eläkeläisiltä 20 €/v ja alle 18-vuotiailta 5 €/v.

Jäsenmaksunsa suorittanut jäsen saa jäsenetuna 

postissa kotiin Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön 

SVK:n julkaiseman VAPAA-AJAN KALASTAJA- lehden.

Eläkeläisillä on ilmoitusvelvollisuus, jos haluavat hyväksensä alennetun jäsenmaksun.

Eläkeläisjäsenmaksun edellytys on >55 vuotta.

Varusmiespalvelusvuodelta ei tarvitse maksaa jäsenmaksua (jäsenen on ilmoitettava

hallitukselle, jos haluaa em. syystä vapautuksen jäsenmaksusta).

Kerhossamme ei ole jäsenkiintiötä, joten jäseneksi voi liittyä toimittamalla hallitukselle

tai hallituksen jäsenelle vapaamuotoisen jäsenhakemuksen sekä yhteystiedot 

(nimi, osoite, syntymäaika ja puhelinnumero) sekä maksamalla liittymis- ja

jäsenmaksunsa saamallaan maksukuitilla.

Uudet jäsenet hyväksyy HeKan hallitus. Liittymislomake löytyy netistä: 
http://www.hekary.fi/liittyminen/

Jäsenhakemukset käsittelee jäsenasianhoitaja 
Kari Kälviäinen (kari.kalviainen@outlook.com, 050 589 9409). 

Osoitteenmuutokset Karille tai VAPAA-AJAN KALASTAJA -lehteen, josta se päivittyy 
HeKan tiedostoon. vapaa-ajankalastaja@vapaa-ajankalastaja.fi

Huom! Älä maksa jäsenmaksua kerhon tilille, vaan SVK:lta tulee postissa lasku 

jäsenmaksusta.

Jäsenistön osoiterekisteri:

Mikäli et halua osoitetietojasi eteenpäin mahdollisen kerhon oman osoiterekisterin 

”myynnin” kautta, ilmoita siitä jäsenasioiden hoitajalle tai sihteerille.
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HEKAN NUORISOKERHO

Morjens kalastusväki!

Kanjonin koulun puutyöluokka on taas 
ollut ja tulee olemaan kovassa käytössä 
kuluvana lukuvuotena nuorisokerhon 
kokoontuessa. Koulun loma-aikoina 
järjestämme kalastusretkiä tai 
lomailemme.

Kerho kokoontuu torstaisin kello 18-20 Kanjonin koulun puutyöluokassa. Mukaan 
ovat tervetulleita kaikki yli 10 vuotiaat kalastuksesta innostuneet kalastajanalut. 
Aikaisempaa kokemusta ei tarvitse olla innokas asenne riittää. 

Viime kesänä kävimme Teerilammella kirjolohia onkimassa. Kaloja saatiin ja 
evästelimme makkarat, kaakaot, kahveet ja pullat parempiin suihin. Jotkut 
lapsukaiset olivat myös vapapäivänä kirjolohta pyytämässä Lammin Evolla.

Kerhon mökillä uisteluleirillä opimme uistelun saloihin Nico Kinnusen ja V-P Oldénin 
veneiden miehistöinä. Kalaa tuli ja opettelimme perkausta ja vastuullista kalastusta.

Keskikesän uisteluretki tehtiin yhteistyössä SVK:n Fisuun kerhon kanssa kalaiselle 
Längelmävedelle. Kippareina veneineen ansiokkaasti mukana Martti Malinen, V-P 
Oldén ja Nico Kinnunen. Ahventa, kuhaa ja haukea saaliina. Välillä kävimme 
naapuriseuran mökillä saunomassa ja ruokailemassa.

Kaivannon kanavan jigireissu osui tuuliseen päivään eikä kalastus ollut ihan niin 
nautittavaa kuin olisi voinut olla. Hyvät eväät ja Villen saama komea ahven kuitenkin 
kruunasivat reissun.

Syyslukukauden aloitimme vaappujen maalaamisella ottiväreihin. Ensi kesänä 
saamme niillä hyviä saaliita. Syksyn aikana kalaveijarit harjoittelivat taitoja ja tietoja 
SVK:n pronssisen harrastemerkin saamiseksi.  Kokeessa piti tunnistaa 6 kalalajia, 
osata kaksi erilaista solmua, osata kalan alkukäsittely, osata rakentaa onkilaite alusta 
lähtien. Kaikki kalamerkkikokeeseen osallistuneet myös saivat kyseisen merkin! 
Huikeet onnittelut!

Pilkkiretkiä suunnitellaan, kunhan jäitä vaan muodostuu. Ensi talvena luvassa myös 
Fisuun Tampere seuran kanssa yhteistyössä tehty bussiretki merelle pilkille! 

Kireitä siimoja kaikille toivoo nuorisovastaava 
Kari Järvilehmus

kari.jarvilehmus@gmail.com
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KERHON VUOKRAMÖKKI PORIN ÄRHOLMASSA  

Mökki on Porista n. 30 km luoteeseen, Reposaaren lähellä Pihlajanlahden rannalla,

hyvien kalavesien äärellä. Mökissä on 3h + keittiö + sauna + iso terassi + sisäwc.

Vuodepaikkoja on 6:lle ja mökin juomavesi erinomaista. 

Lähin kauppa on 4 km:n päässä Ahlaisissa.

Perusmaksu on 40 euroa/vrk, tämän lisäksi veloitetaan 5 euroa/henkilö/vrk.

Mökin vuokrahinta kerhon ulkopuolisille on 50 euroa/vrk + 5 euroa/henkilö/vrk.

Mökki-isäntä antaa varauksen yhteydessä laskun viitenumerolla. 

Mökillä on  käytössä kaksi kerhon moottorivenettä, Sun Buster ja Terhi. 

Moottoreita on kaksi, kaikki nelitahtiset Suzuki 15hv sekä Mercury 4hv), 

näissä polttoaineena ainoastaan käytetään 98 oktaanista bensiiniä. 

Kerhoyhteistyön myötä, mökillä olevaa Kyröskalan venettä voi myös käyttää, mutta siitä

on sovittava erikseen mökki-isännän kanssa.

Käytön jälkeen tankki pitää täyttää. 

Tarkasta potkurien kunto ennen veneen vesille laskua!

Potkurivaurioista ilmoitettava heti mökki-isännälle.

Rantautuessasi nosta kaikuluotaimen anturi ylä-asentoon.

Kerhon jäsen voi vuokrata veneen myös erikseen seuraavin ehdoin: Jos mökissä ei ole

varausta (asukkaita), niin veneen päivävuokra on 30 euroa. Jos mökissä on varaus, niin

Venettä voidaan vuokrata ainoastaan mökin varaajan suostumuksella.

Mahdollisuudet jokikalastukseen on n. 30 km:n päässä olevalla  Merikarvianjoella.

Varauksia hoitaa kerhon mökki-isäntä. Maksu suoritetaan kerhon tilille:  

Heka ry FI94 4503 0010 4935 53 (AITO SP)  HUOM! UUSI TILINUMERO!

Kireitä siimoja toivottelee mökki-isäntä, Ville.

Puh. 0400-756788
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MÖKIN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Käytettävä omia liinavaatteita  tai makuupussia.

Tupakointi on ehdottomasti kielletty mökin sisätiloissa ! 

Älä ”kylvä” natsoja pitkin pihaa sillä ei ne lähde itämään! 

Älä pidä saunan sähkökiuasta turhaan päällä ! 

Mökeillä tulee käyttäytyä hyvien tapojen mukaisesti ja ottaa huomioon myös 

mökkinaapurit. Lemmikkieläimille ei aseteta rajoituksia, mutta varausta tehdessäsi siitä 

on ilmoitettava mökki-isännälle. 

Veneet on nostettava teloille riittävän ylös, koska meriveden korkeus voi vaihdella jopa

100cm. Irrota veneestä aina pohjatappi.

Kun lähdet mökiltä, niin säädä pattereihin n. +10C peruslämpö, sammuta 

pakastin ja jääkaappi (tyhjennä, myös sinapit!), irrota kahvinkeittimen ja 

leivänpaahtimen sähköpistokkeet. 

Huolehdi, että mökki on asiallisesti siivottu, kaikki astiat tiskattu, hella ja uuni puhdistettu

jne! Puutteellisesta siivouksesta kerholla on oikeus periä 50 €:n siivousmaksu. 

Ilmoita heti havaitsemistasi vahinkotapauksista tai puutteista mökki-isännälle.

Jos ei ole toisin sovittu, niin ”vuoronvaihto” on n. klo 17.00.

Jos mökkien käytössä ja/tai varauksissa tulee ristiriitoja, niin asian käsittelee HeKa:n

hallitus.
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Kalastus Hekan vuokramökillä Ahlaisissa.

Sesongit:
- hauki: touko-kesäkuu
- merilohi: vapusta juhannukseen
- kuhanuistelu: heinä-elokuu
- jigikalastus: elo-syyskuu

Kalastusvinkkejä Hekan mökille on julkaistu kerhon Toimintamuistiossa useana viime 
vuotena. Nämä kaikki ovat edelleen luettavissa kerhon nettisivun arkitoista.

Kuten niissä on todettu, paikkojen toimivuus vaihtelee vuoden mittaan, mutta melko 
varmasti jossain on aina jonkinlainen sesonki päällä. Kannattaa olla yhteydessä muihin 
vuokraajiin, ja mökki-isännältä saa yleensä kuumimmat tipsit.

Oman veneen laskeminen:
Heka on maksanut luiskankäyttömaksun osoitteessa Kellahden rantatie 605.
Pysäköintiä varten tuulilasiin laitettava ”lupalappu”, josta käy ilmi, että pysäköijä on 
Hekan mökiltä. Tästä huolimatta kannattaa ottaa huomioon mökkiläiset varsinkin 
kesälomakaudella. Myös mökkirannasta pystyy laskemaan nelivetoautolla kohtuullisen 
kokoisen veneen. Lisäksi Reposaaresta ja lähialueilta löytyy muitakin luiskia.

Mökki

Luiska

Luiskat

Kalapaikkoja

Lohipaikat
(omilla 
veneillä)

Taimenpaikat
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Jäitkö rysän päältä kiinni ja jouduit sumppuun? 
Ei hätää, me autamme – myös arkisemmissa asioissa 
kuten perunkirjoitukset, testamentit ja avioehdot.

www.asianajotoimisto-mp.fi
040 8616998 / Penttilä

Hekan jäsenet -20% vuoden 2019 loppuun.
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SÄHKÖPOSTILISTA

HeKalla on sähköpostilista jasenposti@hekary.fi, jonne välitetään tietoa kerhon 
tapahtumista, tiedotusasioista ja viime hetken muutoksista. 

Listalle pääset liittymään tai eroamaan ilmoittamalla sähköpostiosoitteeseen 
kari.kalviainen@outlook.com

REKISTERÖI NIMESI JA SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI OSOITTEESSA

WWW.HEKARY.FI / SAHKOPOSTILISTA

Sähköpostilista ei ole tarkoitettu kalajuttujen ja kuulumisten vaihtoon.

Kerhon nettisivut löytyvät osoitteesta     www.hekary.fi

FACEBOOK www.facebook.com/hekary.fi
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ISÄ JA POIKA

Hekan täyttäessä 20 vuotta oli Vetouistelun SM 2000 - kisojen teemana "Isä ja 
Poika". Jo silloin heräsi mielessäni ajatus siitä, miten kalastusharrastus toimii 
eräänä merkittävänä ja yhdistävänä tekijänä perheen isän ja pojan välisessä 
kanssakäymisessä. Näillä yhteisillä, kalastamassa vietetyillä hetkillä on välitetty 
perinteisten kalastustaitojen lisäksi myös isän elämän kokemukset karvoineen 
päivineen pojalle ilman ulkopuolelta tulevia ärsykkeitä. Tämä on vaikuttanut kodin 
antamaan sosiaaliseen kasvatukseen, jota paitsi nykyään yhä mielettömämmäksi 
muuttuvassa maailmassa moni isäpoika -suhde jää. Oravanpyörässä pyöriessään 
isät unohtavat pienet ja isommatkin poikansa monesti vain äidin/päiväkodin 
kasvatettavaksi. Ilman isän ohjausta ja välitöntä tukea poikien maailmankuva saa 
erilaisen pohjan kuin ennen vanhaan, kun käytännön erästystaidot välittyivät isältä 
pojalle. Väheksymättä nykyistä päiväkodeissa saatavana olevaa koulutettujen 
hoitajien antamaa oppia, ne eivät kuitenkaan korvaa toimivaa isäpoika-suhdetta, 
jonka muodostumiseen eivät riitä ne harvat yhteiset tunnit, jotka vietetään 
viikonloppuisin. Isällä on monesti myös omia harrastuksiaan, joten niihin käytetty 
aika on pois pojalta. Hieman vanhemmiksi ehtiessään poika löytää oman 
harrastuksensa ja kasvavaa yhä kauemmaksi esikuvastaan, omasta isästään.

Omat parhaimmat lapsuuteni muistot liittyvät kalastukseen. Isällä oli tapana pitää 
kesälomansa siten, että varmasti osa siitä ajoittui heinäkuun alkupäiviin. Vietin 
useita kesiä viikon, jopa kahden jaksoissa, isän kanssa Pelisalmella saaressa 
teltassa asuen ja kalastaen. Kalastaminen oli siihen aikaan vielä aktiivista 
vapakalastusta. Käytimme silloin ainoastaan mato- ja pohjaonkia, jolloin saaliimme 
koostui pääasiassa ahvenista. Muista kylläkin joskus 5-vuotiaana, kun sain ongen 
päähän hauen, mutten koskaan jaksanut nostaa sitä veneeseen asti. Heinäkuun 
ensimmäinen päivä klo 00.00 oli jokakesäinen kohokohta, kun kuhan rauhoitusaika 
päättyi. Jo illalla aloimme isän kanssa suunnitella mitä painokuvia pääkuvan lisäksi 
laittaisimme siimoihimme. Käytimme yleensä pääkuvan lisäksi kolmesta neljään 
painokuvaa, jotka olivat noin kolmen metrin välein. Siimana oli tarpeeksi kestävä 
punottu dragon-kuitu ja vapoina kuivuneet koivukepit. Kuhan soutaminen oli pienen 
pojan mielestä erittäin jännittävää puuhaa, vaikkakin nuorempana uni yllätti pienen 
kalastajan kesken yötä. Noista ajoista ovat kalastustapani muuttuneet heitto-
onkien tullessa tutuiksi ja mato-onginnan jäädessä vähemmälle huomiolle.

Parikymmentä vuotta sitten poikani olivat alle kymmenvuotiaita ja kävivät vielä isän 
kanssa kalassa. Monista hauskoista kalassa vietetyistä hetkistä huolimatta, ei 
kumpaankaan purrut kalastuskärpänen niin kuin isäänsä. Enkö ollut tarpeeksi 
aktiivinen poikien suhteen vai missä syy lienee, mutta näin vain kävi. Välillä saan 
houkuteltua toisen lähtemään pilkille tai metsälammelle, joten saan vähän 
laatuaikaa poikien kanssa.

Kari Kälviäinen
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HEKA-CUPIN (VETOUISTELU) SÄÄNNÖT

1. Kerhon vetouistelu-cup koostuu tässä toimintamuistiossa ilmoitetuista osakilpailusta.
2. Kilpailuissa noudatetaan ensisijaisesti näitä runkosääntöjä.
3. Venekunnat nimetään kipparinsa mukaan, joka saa pisteet nimiinsä.
4. Venekunta voi tarvittaessa käyttää myös varakipparia. 

Varakipparin nimeämisessä noudatetaan Häme-cupin runkosääntöjä.
5. Kipparin ja varakipparin pitää olla seuran jäsen. 

6. Kippari saa venekuntansa kilpailusijoituksen mukaan pisteitä seuraavasti: 
1. sija 15 pistettä, 2. sija 13 pistettä, 3. sija 11 pistettä, 4. sija 10 pistettä, 5. sija 9 
pistettä jne.

7. Sijoituspisteitä kilpailussa jaetaan 13:lle parhaalle kipparille. 
Lisäksi suurimmasta (painon mukaan) kilpailukalasta saa yhden (1) lisäpisteen. 

8. Cupissa ei jaeta osallistumispisteitä osakilpailuista.
9. Osakilpailujen kalalajit, alamitat ja kertoimet ilmoitetaan kilpailukohtaisesti.
10. Jos ei toisin sovita, niin kilpailukalat tuodaan punnitukseen pyöreinä.
11. Kilpailuun lähtö tapahtuu kipparikokouksen jälkeen kilpailukeskuksesta.
12. Kunkin kilpailun alussa ja lopussa on n. 30 min siirtymäaika.
13. Kilpailukohtaiset vapamäärät ja kilpailualueen rajat ilmoitetaan kilpailun alussa.
14. Pyyntitavoista on sallittu ainoastaan vetouistelu. Heittouistelu, rokastus ja pilkintä 

ovat kiellettyjä.
15. Ns. otettavat kilpailukalat tapettava ja verestettävä välittömästi. Sumputus on 

kielletty.

Cupin osakilpailujen loppupisteitä laskettaessa otetaan huomioon kipparin viisi (5)
parasta osakilpailua. 

Sijoitusten mennessä tasan sijoitus määräytyy 1. sijoitusten, seuraavaksi 2. sijoitusten
jne. mukaan. Osakilpailujen voittaja saa kiertopalkinnon vuodeksi haltuunsa.

Venekunnat kilpailevat omalla vastuullaan ja ovat itse vastuussa vesiliikenne- ja
kalastuslain säännösten noudattamisesta. Kerho järjestää aluekartat ja tarvittavat
uisteluluvat.

Muissa asioissa sovelletaan Häme-cupin runkosääntöjä
Kilpailutoimikunta
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Jigi-Cupin päivämäärät vahvistetaan kevään kalamiesillassa kun muut kesän kilpailut ovat tiedossa.
Kilpailukalenteri päivitetään kerhon nettisivuille ja kilpailuista viestitään kerhon sähköpostilistalle ja 
Facebookkiin.

JIGI-CUPIN SÄÄNNÖT

1. Kerhon JIGI-CUP koostuu tässä toimintamuistiossa ilmoitetuista kolmesta 
osakilpailusta.

2. Jokainen osallistuu kilpailuun henkilökohtaisesti.
3. Sarjat yleinen ja nuoret alle 18 vuotta. 
4. Kilpailuun osallistuvien on oltava seuranjäseniä. Veneessä voi olla seuran 

ulkopuolisia jäseniä. 
5. Pisteet jaetaan seuraavasti kilpailusijoituksen mukaan: 

1. sija 15 pistettä, 2. sija 13 pistettä, 3. sija 11 pistettä, 4. sija 10 pistettä, 
5. sija 9 pistettä jne.

6. Sijoituspisteitä kilpailussa jaetaan 13:lle parhaalle/sarja. 
7. Osallistumispisteitä saa 3 pistettä/osakilpailu.
8. Osakilpailujen kalalajit, alamitat ja kertoimet aikuisten sarja:

• Hauki 50 cm / kerroin 1 / kappalemäärä 2 kpl
• Kuha 43 cm / kerroin 2 / kappalemäärä 2 kpl
• Ahven 25 cm / kerroin 2 / kappalemäärä 5 kpl

9. Osakilpailujen kalalajit, alamitat ja kertoimet nuorten sarja:
• Hauki 50 cm / kerroin 1 / kappalemäärä 2 kpl
• Kuha 43 cm / kerroin 2 / kappalemäärä 2 kpl
• Ahven 20 cm / kerroin 2 / kappalemäärä 5 kpl

10. Jokaiseen veneeseen jaetaan mittausväline ja jokaiselle osallistujalle 
henkilökohtainen kilpailunumero.

11. Kalat mitataan kalan oikea kylki mittalautaa vasten kalan leuan kärki mittalautaa 
päätä vasten. Kalan pituus pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaislukuun. 
esim 49,9 cm -> 49 cm tai 49,1 -> 49 cm.

12. Ensisijaisesti kalasta otetaan valokuva, joka lähetetään whatsapp-ryhmään. 
Kalat voi myös tuoda rantaan kisan loputtua, jossa kalojen pituudet kirjataan.

13. Kilpailun voittaa suurin yhteispituus.
14. Kilpailuun lähtö tapahtuu kipparikokouksen jälkeen kilpailukeskuksesta.
15. Vapamäärä 1 vapa/viehe/kisaaja ja kilpailualueen rajat ilmoitetaan kilpailun 

alussa.
16. Pyyntitavoista sallitaan heittokalastus ja pilkintä. 
17. Luonnollisensyötin käyttö sallittu ainoastaan nuorten sarjassa.
18. Kalastus tapahtuu ankkuroidusta veneestä. Keulamoottori sallittu ankkuroinnissa, 

vene ei saa liikkua.
19. Mukaan otettavat kalat on tapettava ja verestettävä välittömästi ja laitettava 

kylmään. Sumputus on kielletty.  
20. Jokaisella 18-65 vuotiaalla kalastajalla on oltava valtionkalastonhoitomaksu 

maksettuna.

Cupin osakilpailujen loppupisteitä laskettaessa otetaan huomioon 2 parasta osakilpailua + jokaisesta 
osakilpailusta osallistumispisteet. 
Sijoitusten mennessä tasan sijoitus määräytyy 1. sijoitusten, seuraavaksi 2. sijoitusten jne. mukaan. 
Venekunnat kilpailevat omalla vastuullaan ja ovat itse vastuussa vesiliikenne- ja
kalastuslain säännösten noudattamisesta. 
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Toimintamuistion lisäksi tapahtumakalenteri löytyy myös kerhon nettisivuilta, osoitteesta

www.hekary.fi. Tutustu sivuihin! Nettisivuilta löytyy runsaasti asiaa kerhon toiminnasta

eilen ja tänään. Sivuilta kannattaa aktiivisesti bongata etenkin uutispalsta, missä

ilmoitellaan ajankohtaisista asioista, kuten jäätilanteiden mahdollisesti aiheuttamista

muutoksista pilkkiretkiin. Omalta palstaltaan löytyy kerhon kisojen tuloksia. Seuraa siis

kerhon kotisivuja.

Lisätietoja kerhon tapahtumista saat kilpailutoimikunnalta.

Yhteystiedot löytyvät muistiosta.

PILKKIKILPAILUN SÄÄNNÖT
1. Pyynnissä saa olla ainoastaan yksi onkilaite kerrallaan.
2. Onkilaitteella ei ole rajoituksia.
3. Onkijoiden välinen etäisyys vähintään 5 metriä, lähemmäksi voi mennä vain
asianomaisen luvalla.
4. Kilpailukortti on palautettava toimitsijoille täytettynä.
5. Moottoriajoneuvon ja potkukelkan käyttö kielletty.
6. Kilpailualueen rajat ja kilpailuaika ilmoitetaan ennen kilpailua. Kilpailun virallista aikaa
näyttää tuomarin kello.
7. Kilpailukaloina ainoastaan ahvenet, laituripilkissä kaikki kalat.
8. Tuomaristona toimii kilpailujaoksen jäsenet.
9. Suositus on, että kaikilla kilpailijoilla on kilpailun aikana saatavilla jäänaskalit ja yllä
kelluttava pukine jääolosuhteet huomioiden.
10. Kilpailuun osallistuu jokainen omalla vastuullaan.
11. Cup pisteet lasketaan 5 parhaasta sijoituksesta.
12. Tulosten pistelasku tapahtuu samoin säännöin kuten Heka-cupissa.
13. Kilpailu alkaa kilpailujohtajan rannassa antamalla luvalla. Kilpailijan on oltava kalojen
punnituksessa kilpailujohtajan ilmoittamaan aikaan mennessä.
14. Akkuporakoneen ja kaikuluotaimen (ei laituripilkissä) käyttö on sallittu kaikissa sarjoissa.
15. Saaliiksi otettava kala on välittömästi joko tainnutettava ja verestettävä tai tapettava. Jos
kalaa ei oteta saaliiksi, on se palautettava takaisin veteen elävänä.
Osallistumispisteitä ei jaeta. Isoimmasta kalasta annetaan 1 piste (isonkalanpiste).
Kilpailuissa punnitaan 10 suurinta ahventa.

MATO-ONKIKILPAILUN SÄÄNNÖT
1. Pyynnissä saa olla ainoastaan yksi onkilaite kerrallaan.
2. Ainoastaan luonnollinen syötti sallittu.
3. Vavan ja siiman pituutta ei rajoiteta. Yksihaarainen koukku sallittu, myös mormuska.
4. Onkijoiden välinen etäisyys vähintään 5 metriä, lähemmäksi voi mennä vain
asianomaisen luvalla.
5. Kilpailukortti on palautettava toimitsijoille täytettynä.
6. Kilpailualueen rajat ja kilpailuaika ilmoitetaan ennen kilpailua. Kilpailun virallista aikaa
näyttää tuomarin kello.
7. Tuomaristona toimii kilpailujaoksen jäsenet.
8. Kilpailuun osallistuu jokainen omalla vastuullaan.
9. Tulosten pistelasku tapahtuu samoin säännöin kuten Heka-cupissa.
10. Sarjat: nuoret alle 18v, naiset ja miehet.
11. Kahluukielto
12. Saaliiksi otettava kala on välittömästi joko tainnutettava ja verestettävä tai tapettava. Jos
kalaa ei oteta saaliiksi, on se palautettava takaisin veteen elävänä.
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Osakilpailukohtaiset tulokset netissä – www.hekary.fi

HEKA-Cupin 2019 voitti Seppo Aittokallio, Jari Raina ja Ville Hakala

Kerhon uistelumestari 2019 on Seppo Aittokallio
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Osakilpailukohtaiset tulokset netissä – www.hekary.fi
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Avoinna: MA – PE 
Klo  8-18 

www.hervannanelainlaakarit.fi
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Hekan Kalajuttuja*

KALASTUSTA KAIKENIKÄÄ

Kalastus on koko kansalle ja kaiken ikäisille hyvä harrastus. Minulla se alkoi 
muistikuvani mukaan jo neljävuotiaana Karjalan kunnailla, meidän kodin mailla 
virtaavasta pienestä joesta mato-ongella ahvenia narraamalla.

Täällä Tampereella Korkinmäessä oli meitä poikia 50-60-luvuilla, joilla kaikilla oli kova 
kiinnostus kalastukseen. Erityisesti kesäisin kävimme kalassa Hervannan pikkujärvillä, 
kuten Hervanta-, Suoli-, Särki-, Koipi- ja pikku ja iso Keuruujärvillä. Pyyntivälineet 
eivät olleet sitä luokkaa kuin tänä päivänä, kaikki välineet tehtiin itse. Ei ollut 
hiilikuituvapoja eikä virveleitä, vavat tehtiin katajanoksista ja siimana kävi äidin 
ompelulanka, virvelin virkaa hoiteli karhulanka, joka kelattiin tasaiselle kivenpäälle tai 
maalle ja sitten pyöritettiin lusikkauistinta heitettiin - joskus onnistui joskus ei -
saatiinpa joskus ihan kalakin. Teltat oli siihen aikaan harvinaista herkkua, niinpä me 
tehtiin Iso-Keuruulle turvekammi, jossa yövyttiin.

50-luvun lopussa meillä oli jo kunnon välineitä kalastukseen, niinpä päätettiin, että 
lähdetään lappiin. Lastasimme farmari Taunuksen täyteen ruokaa, onkia ja sitten 
matkaan kohteena Kaamanen, jonne saavuttiin illalla ja majoituimme 
Neljäntuulentupaan, jossa saunoimme. Seuraavana aamuna aamiaisen jälkeen 
autoon ja kohti Syysjärven tiehaaraa. Siihen jätettiin auto ja lähdettiin kävellä 
pompottelemaan kohti Iijärveä, jonne kertyy matkaa autolta 25 kilometriä. Se oli 
rankka reissu, sillä kantamuksia oli paljon. lllansuussa saavuttiin Sammuttijärvelle ja 
siellä Morottajan Sammelin vaimon kammille, oltiin siinä vähän ihmeissämme 
kyseisestä asunnosta, niin Sammeli pyysi meitä tupaan katsomaan. Oudolta se vähän 
näytti, ulos mennessä rouva sylki meidän jälkeen. 

Sammelin poika Matti vei meidät järven toiseen päähän veneellä, mikä oli kyllä suuri 
helpotus, sillä säästimme viiden kilometrin kävelyn. Sammeli väitti, että ennen meitä 
siellä olisi käynyt turisti kymmenenvuotta aikaisemmin Ilmari Turja joukoineen. 
Sammeli neuvoi meille hyvän ottipaikan järvien välisestä joesta. No mehän 
kokeilemaan, kyllä kalaa tuli, mutta väärän merkkistä - vitosen haukia etupäässä. 
Saavuttiin sitten Iille ja siellä kolttien tuville, järvihän on kolttien kotitarvevesi, johon 
pitää saada heiltä lupa, sehän saatiin ja vene viikoksi. Koskis pullon ne maksoi. 
Veneellä päästiin Annansaareen, johon perustimme asentopaikan. Iijärvihän on aika 
iso järvi n.25km pitkä. Järven itäpäästä lähtee Näätämöjoki, joka laskee jäämereen -
LOHIA.

Eikun kalahommiin sitten ja kyllähän sitä tulikin hyvän kokoista harria ja taimenta. 
Meillä oli joka äijällä ämpärillinen suola harria ja taimenta. Taimenet tuli etupäässä 
järveen laskevasta tosi upeasta Vatijoesta, joka on perhokalastajan helmi. Siinä 
Iijärven ympäristössä on hienoja Lapinjärviä, kuten esim. Pautujärvi, joka on yksi 
kirkasvetisempiä järviä mitä olen nähnyt. 
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*Kalajuttuja‐sarjassa kerhon jäsenet 

kertovat ikimuistoisimmista 

kalareissuistaan. Seuraavan kalajutun 

kirjoittajaksi haastan pitkäaikaisen seura‐

aktiivin, JUHA PEHKOSEN.

Viikko siinä vierähti kotiin lähtö edessä. Kalaakin tuli maisemat ja luonnon hiljaisuus se 
säväyttää aina. Poikettiin siinä välillä Sammelin kammille ja siinä jutustellessa kysäisin 
Sammelilta, että mistä niitä isoja taimenia löytyy, niin hän kysäisi onkos pojilla viinaksia, 
johon vastasin, että eipä ole, johon Sammeli, että eihän viinaton mies kalaa tarvitse, niin 
kait sitten. Mutta kuitenkin vei meidät Sammutin poikki, ja sitten 25km kävely. Tämä 
Sammeli oli käynyt  Kekkosen pakeilla Helsingissä pyytämässä puhelinlinjaa ja kunnon 
polkua Iille ja sai! Me kun päästiin autolle käytiin Tuvalla syömässä ja saunassa, sitten 
nokka kohti Hammerfestiä ja sen kautta Tampereelle. Olen käynyt Iijärvellä reissun 
jälkeen kaksi kertaa ja Näätämöllä saunakoskilla. Lappi ja Inarinjärvi on minulle ollut 
tärkeä kalastuksen vuoksi ja tietenkin onhan tuo Oilikin niiltä palkisilta jäänyt mukaan.

Toinen kalastuspaikka, johon olen hurahtanut, on tuo lämmin Karibia. Vuodesta 1997 
olen käynyt joka vuosi kerran tai kaksi jossain päin maailmaa, Karibia on ollut hyvä, 
mutta Kenia on paras. Sieltä olen saanut suurimmat kalani, ensireissulla sain tonnikalan, 
toisella purjekalan, johon liittyi pientä jännitystäkin. Ensimmäisenä päivänä oltiin 
Rautasen Jannen vanhempien kanssa kalassa pyytämässä purjekaloja, mutta meille 
sattui huono kippari veneeseen, kaloja kyllä oli mutta aina kun kalat tulivat veneen 
lähelle, niin kippari sammutti moottorin eihän sillain niitä kaloja saa, saatiin kyllä 
semmoisia +10kg napsijoita. Päätettiin sitten seuraavana päivänä ottaa Oilin kanssa 
uusiksi ja kunnon vene.

Satama jossa oli meille varattuna hyvä vene, oli 60km päässä hotelista ja sinne sitten 
mentiin taksilla. Vene löydettiin ja ei kun vesille. Siinä mentiin vauhdilla ja sanoin Oilille, 
että ota kamera esille saatetaan tarvita. Oili kysyi, että mikä kamera. Kamerat ja 
kännykät oli jääneet hotellille. Ei siinä mitään homma jatkui ja kahden tunnin vedon 
jälkeen tärähti purjekala maailman nopein kala, kyllä kela huusi. Oli se komea näky, kun 
se hyppäsi tosi korkealle ja siimatkin meni siinä sekaisin. Varovasti niitä oiottiin ja saatiin 
ne selville. Sitten väsyteltiin noin kolmevarttia kädet hapoilla, mutta saatiin se vihdoin 
veneeseen. Painoa kalalla oli 57kg ja pituutta 2.5m. Olihan se kuin torpedo. Sitten 
nopeasti rantaan ja vuntsimaan mistä kamera. Kun tultiin rantaan, niin sama taksi jolla 
tultiin aamulla, oli siellä odottamassa meitä - poika ei ollut lähtenyt Mombasaan. Sanoin 
Oilille, että jää vartioimaan venettä minä lähden hotelille taksilla ja niin tehtiin matka 
60km sivu, sain kamerat ja kuvia. Kyllä oli vaivan väärti?

kunniapuheenjohtaja Martti Malinen



30

markku.hiltunen@tottamare.fi

www.kaukajarviok.fi
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TAMPEREEN KAUPPAHALLI

puh. 03 212 4721

Hallinpakka varma kalapakka !

Tervetuloa palveltavaksi !
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KILPAILU KERHON JÄSENILLE!

Perinteinen veikkaus kauden suurimman AHVENEN painosta!
(Kauden suurin ahven kerhon Toimintamuistion pilkkiretkiltä.)

SARJAT: Yli- ja alle 18 -vuotiaat.

PALKINNOT: 20 €:n LAHJAKORTTI molemmissa

sarjoissa lähimmäksi arvanneelle.

Kilpailun tulokset julkaistaan kerhon 

TOUKOKUUN KALAMIESILLASSA!

www.hekary.fi/ahvenarvaus

AHVENARVAUS 2019-2020

Suurin kerhon pilkkiretkillä saatu ahven painaa ________________ g

Nimi: __________________________________

Osoite: __________________________________

Sarja Alle 18v.___ Yli 18v.___

Palauta sihteerille tai hallituksen jäsenelle ennen Kinkkukilpailua

Arvaus on täytettävissä myös kerhon nettisivuilla 
www.hekary.fi/ahvenarvaus (Huom. vain yksi veikkaus / jäsen)
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MUISTIINPANOT

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________
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Kylpylähotelli SCANDIC EDEN NOKIA on trooppinen 
kylpylähotelli Etelä-Suomen parhaalla paikalla. Eden tarjoaa 

tasokkaat puitteet niin lomailuun kuin tuloksekkaisiin kokouksiinkin. 
Tervetuloa paratiisiin!

https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/nokia/scandic-eden-nokia

Paratiisikatu 2
37120 Nokia
Scandic Eden Nokia 
03 4108 1627
Sähköposti:
eden@scandichotels.com
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