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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Mennyt kesä jäi historiaan poikkeuksellisen
lämpimänä. Kuhan kalastajia tämä miellytti ja
vaikka kalat löytyivätkin hieman eri paikoista
kuin tavallisesti, hyviä saaliita kuitenkin
saatiin.

Keskimääräistä lämpöisemmät kelit ovat
jatkuneet syksyyn asti. Lohikaloja on saatu
uistella syksyllä mukavissa keleissä ja mikäs
niitä on uistellessa kun Näsijärvessä tuntuu
olevan pitkästä aikaa hyvän kokoista
pyydettävää. Erityisesti hyvän kokoisia
järvilohia on tarttunut HeKalaisten täkyihin.

Vuonna 2014 järvilohen ja -taimenen alamitta korotettiin 60 senttiin. Järvilohen osalta
korotus näkyy selvästi paremman kokoisina saaliskaloina. Vielä kun taimenen alamitta
saataisiin nostettua takaisin 60 senttiin.

Taloudellisesti seuramme merkittävin tapahtuma Eden-uistelu käytiin Pyhäjärvellä
perinteisesti viikko ennen Juhannusta. Tapahtuma oli jälleen menestys kiitos aktiivisten
talkoolaisten. Osanottajamäärät ovat sen sijaan tasaisesti pienentynyt vuosi vuodelta.
Sama trendi on näkyvissä koko Häme-CUP:ssa, sillä tänä vuonna enää yhdessä
kisassa oli yli 100 venekuntaa. Varmasti tulevaisuudessa on mietittävää mihin
suuntaan kilpailuja tulisi kehittää, jotta osanottajamääriä saataisiin kasvatettua.

Nuorisotoiminta on ollut aktiivista ja olemme käyneet mm. uisteluleirillä Porissa, mato-
onkimassa suutareita ja karppeja Pahalammessa (isoin suutari oli yli 1 kg!!). Lisäksi
olemme käyneet Tammerkoskella ja Evolla kirjolohi ongella ja jigi/pilkki reissulla
Näsijärvellä. Olemme tehneet tänä vuonna ensimmäisen kerran yhteistyötä SVK:n
Fisuun nuorisokerhon kanssa ja siitä on saatu hyviä kokemuksia. Yhteistyöstä on ollut
etua, sillä olemme saaneet monipuolistettua ohjelmaa kalareissujen myötä
unohtamatta perinteisiä kerhoiltoja.

Seuran sisäiset kilpailut ovat pyörineet hyvällä menestyksellä ja tapahtumapaikkoja on
pyritty järjestelemään kävijöiden toiveiden mukaan. Tulevana vuonna ensimmäistä
kertaa kilpailukalenteriin on otettu yhteinen bussimatka Pyyntiveikkojen kanssa
merelle. Uskoisinkin, että tulevaisuudessa kannattaa yhteistyötä kehittää muiden
seurojen kesken, tästä hyvänä esimerkkinä Fisuun kerho.

Kiitokset kaikille talkoolaisille ja yhteistyökumppaneille onnistuneesta vuodesta ja
kireitä kaudelle 2019!

PUHEENJOHTAJA

Ville-Pekka Oldén
Hervannan-Kaukajärven kalakerho ry
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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 maksaa liittymismaksun.

Jäsenmaksu on jokaiselta aikuisjäseneltä 30 €/v, 
eläkeläisiltä 15 €/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 
Pekka Aittokallio (aittokallio@gmail.com, 050 5837714). 

Osoitteenmuutokset Pekalle 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

Terve kaikki innokkaat kalahenkilöt!
Kanjonin koulun puutyöluokka on taas ollut ja tulee olemaan kovassa käytössä
nuorisokerhon kokoontuessa. (Ei loma-aikoina)

Edellisvuosista poiketen kerho kokoontuu KESKIVIIKKOISIN klo 18-20.

Nuorisokerho on ottanut tavakseen käydä kalastamassa erilaisilla tavoilla.
Mm. pahalammen karpit ja suutarit ja Tammerkosken kirjolohet ovat olleet kohteina.
Nuorisokerholla on jo pitkät perinteet; puhjoht. muistelee kuinka on veistellyt
kerhossa pikkupoikasena vaaputtimia...

Kerhon työvälineinä on mm. perhonsidontavälineitä, erilaisia tasuri- ja morrimuotteja
ja jigipään valupihtejä. Maaliruiskuja ja maaleja käyttäen pystymme tekemään lähes
mitä vaan.

Kesälomalla menemme kerhon mökille Ärholmaan jallittamaan kaloja ja myös
syömään näitä toivottavasti saatavia saaliita.

Kerhon jäsenet ovat tervetulleita SVK:n avustaman nuorisokerhon toimintaan
kalakummina tai keskiviikkoisin askarteluihin. Tiedustelkaa tosin ennen tuloanne että
olemmeko paikalla vai kalastamassa.

Kari Järvilehmus
Nuorisokerho- ja Kaverin Kanssa Kalaan -vastaava
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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 35 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. 

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

vene (ei Sun Busteria) voidaan vuokrata ainoastaan mökin varaajan suostumuksella,

hintaan 20 euroa päivä.

Muun kalastuksen ohella on mahdollisuus harrastaa myös verkkokalastusta.

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

Lisäksi vuokraisännän kautta on mahdollista saada päivälupia myös vesilintujen

metsästykseen.

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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Kalastus Hekan vuokramökillä Ahlaisissa.

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

Ahlainen ja Porin vesialueet ovat Kokemäenjoen suistoaluetta, joka sijoittuu meren ja 
joen väliin. Veden keskisyvyys on n. 2-3m, toki ulos merelle ajettaessa löytyy nopeasti 
50 metrin vettäkin. Vesi on virtauksista riippuen monesti sameaa, ja taas ulkomerellä 
sinivihreää. 

Porin vesialueet ovat kalaisia, mutta usein tuulet, virtauksien vaihtelu tai 
vaihtumattomuus sekä ajoittainen vedenkorkeuden muutos höystettynä samealla 
vedellä luovat omat haasteensa kalastukselle. Kuitenkaan monesti Porissa ei jäädä 
ilman kunnollista kalansaalista mikäli matkassa on hiukkaakaan yritystä.

Kalastuskausi Porissa starttaa jäiden lähdettyä. Toki tällöin kalastus on vielä vaikeaa –
vesi on korkealla, sameaa ja kala ei ota. Paras sesonki alkaakin oikeastaan vasta 
toukokuun puolenvälin paikkeilla. Hauki, kuha ja ahven alkavat ruokailla, riippuen siitä 
missä vaiheessa kunkin lajin kutu etenee. Samaan aikaan merilohi aloittaa nousunsa 
kohti pohjoisten lohijokia. Porin edustalta onkin ehkä helpompi saada merilohi kuin 
Näsijärvestä mitantäyttävä lohikala.

Jigikalastus on jokisuussa ehkä tehokkain kalastusmuoto. Sopivien vapavälineiden 
lisäksi tarvitaan sopivan kokoinen jigipää syvyydestä ja virtauksesta riippuen. Aivan 
matalassa ja heikossa virrassa pärjää 5-7 gramman lyijypäällä, mutta kovalla virtaamalla 
kun kuhaa haetaan syvältä, n. 6-9 metrin vedestä, jigipään paino voi nousta aina 18 
grammaan asti, jopa hieman yli.

Parhaat jigipaikat sijoittuvat yleensä monttupaikoille, tai virtasalmiin, millaisista paikoista 
onkin tässä Toimintamuistiossa pari paikkavinkkiä pohjakartoin höystettynä. 

Ensin kaikuluotaimen kanssa kartoitetaan paikkoja ja etsitään kala. Ensimmäinen 
sääntö on: jos luotaimessa ei näy kalaa – ei kannata heittää. Toki matalassa vedessä 
kala ei välttämättä osu kaikukeilaan tai saattaa väistää venettä, joten poikkeuksiakin 
tähän sääntöön on olemassa. 

Toinen tärkeä asia on saada vene ankkuroitua optimaalisesti kalaan, virtaukseen ja 
syvyyteen nähden. Usein paras heitto- ja ottipaikka löytyy kun vene saadaan 
ankkuroitua juuri sille kohdalle, josta montuu alkaa ja heitot voidaan suunnata sivuttain 
virtaan nähden. Myötävirtaan heitettäessä pohjatuntuman saaminen voi olla vaikeaa ja 
jigi kalastaa yleensä vain yhtä kohtaa. Vastavirtaa heitettäessä siimatuntuman saaminen 
ei onnistu, joka on jigatessa erittäin tärkeää.

Vinkki oman veneen laskuun:
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 kohtuullisesti muitakin 
luiskia.
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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 
antti_mutanen@msn.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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AAMULEHTI 30.10.2018:

Hengenpelastusmitali Hekan 

Viljo Helénille

"Minä sanoin, että menen tuonne niemen 
kärkeen koettamaan. Kaveri sanoi menevänsä 
toiseen paikkaan ja sanoi, että minäpäs 
oikaisen tuosta kaislikon läheltä. Kerran kaveri 
potkaisi ja putosi potkukelkan kanssa jäihin.
Katsoin hetken kolmen-viiden metrin päästä, 
kun kaveri touhusi siellä. Hän yritti ponnistaa 
kelluntapuvussaan jään reunalle selälleen, 
mutta jään reuna petti. Hän yritti vatsallaan 
nousta jäälle, muttei saanut siitä otetta. 
Yht´äkkiä hänestä oli enää puoli päätä 
näkyvissä. Hänen jalkansa eivät ottaneet 
pohjaan. Menin vatsalleni ja ryömin avantoa 
kohti.

Jää ritisi alla. En ajatellut, kestääkö jää minua vai ei, mentävä oli. En osaa sanoa 
edes, näyttikö kaveri hätääntyneeltä. Ajattelin vain, että kaveri pois rei´ästä.
Heittoköyttäkään minulla ei enää ollut, koska se varastettiin.
Kaveri ojensi kairan, joka oli hänellä vielä kädessä. Minä pidin kairan toisesta päästä 
kiinni ja hän toisesta. Vähän kerrallaan hän sai hinattua ylävartaloaan pikkuisen 
ylöspäin ja joka kerta siirsin kairaa vähän eteenpäin. Itse hän repi itsensä ylös.
Kierittelimme avannosta eri suuntaan kuin mistä olimme tulleet, siellä jää saattaisi 
olla vahvempaa. Jonkin matkan päästä jää alkoi kantaa. Annoin kaverille 
potkukelkan ja hän alkoi potkia sillä ja minä kävelin kilometrin autolle. Minulla oli 
liukusesteet eli kettingit ja pitkät piikit, niillä pysyy hyvin pystyssä.
Matkalla kaveri poikkesi uimakopin terassille meni ja väänteli vaatteista suurimmat 
vedet. Annoin hänelle lämpimän takkini päälle ja menimme autoon. Kyllä mä autossa 
tarkenin, kun mulla oli alla fleece ja villapaita. Ei kaveri paljon tuumannut, sanoi vain, 
että en tiä, olisinko itse päässyt ylös. Kolmas mukana ollut kaveri sai tietää 
tapahtuneesta vasta, kun soitimme hänelle. Hän oli niin kaukana pilkkimässä.

Potkukelkka ja kalavehkeet ovat vielä tänäkin päivänä uppoamispaikassaan, jossa 
on yli kaksi metriä vettä. Kyllä selällä oli hyvä jää. En ymmärrä, miten jää petti lähellä 
kaislikon reunaa. Siinä kaislikon reunassa ei mielestäni ole virtausta. Virtauksen 
näkee siitä, kun kairalla tekee jäähän rei´än ja laittaa sinne pilkin, jossa on kärpäsen 
toukka tai surviainen. Jos syötti lähtee viistoon eikä putoa suoraan, paikalla voi 
heikot jäät. Usein meillä on pilkkiporukassa toisiimme eroa satoja metrejä, mutta 
kuinka sattuikin, että nyt olimme näin lähekkäin. Onni onnettomuudessa. Pilkille 
lähtiessä tarvis olla samanlainen tiivis pelastautumispuku, jota pintapelastajatkin 
käyttävät."
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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. Siirrä kuiva-akut mökin eteiseen.

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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15.5.2019
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Osakilpailukohtaiset tulokset netissä – www.hekary.fi

HEKA-Cupin 2018 voitti Seppo Aittokallio ja Ville Hakala

Kerhon uistelumestari 2018 on Seppo Aittokallio
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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.

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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HUOM! Huono jäätilanne voi aiheuttaa muutoksia pilkkiretkien kohteisiin.

Linja-autokuljetus: Lähtö tapahtuu Hervannan Vapaa-aikakeskuksen P-alueelta, mistä
ajetaan Kaukajärven vapaa-aikatalon P-alueelle ja sieltä suorinta reittiä ”kalapaikalle”.
Tarkennetaan kuitenkin lähempänä seuran sähköpostilistalle ja nettisivulle!
Matkan hinta: arvio 15-20€, tarkennetaan osallistujamäärän mukaan.

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.
Osallistumispisteitä ei jaeta. Isoimmasta kalasta annetaan 1 piste (isonkalanpiste).
Kilpailuissa punnitaan 10 suurinta ahventa paitsi Mestaruuspilkissä punnitaan kaikki ahvenet.

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
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Osakilpailukohtaiset tulokset netissä – www.hekary.fi



25

Avoinna: MA – PE 
Klo  8-18 

www.hervannanelainlaakarit.fi
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Hekan Kalajuttuja*

Kun elinkautinen langetettiin

Reilu 20 vuotta sitten kiinnostuin koskikalastuksesta. Aluksi tuli kierreltyä Pirkanmaan, 
eteläisen Keski-Suomen ja Satakunnan istutuskoskia. Myöhemmin reissut ovat 
ulottuneet pohjoisen lohi- ja taimenjoille. Tuohon aikaan minulla oli myös kuuden 
vuoden ajan mökki vuokrattuna puoleksi vuodeksi. Silloin tuli uisteltua satoja tunteja 
taimenta sekä liotettua verkkoja ahventen ja siikojen toivossa. 

Vuonna 2007 työkaverini, Jukka, joka on innokas perhokalastaja, pyysi kalakaveriksi 
Kuusamoon Kuusinkijoelle. Kuusinkijoki ja sen ehkä kuuluisampi veli, Kitkanjoki, ovat 
Oulankajoen sivujokia, joihin Venäjän puoleisista Pää- ja Paanajärvestä nousevat villit 
taimenet kutemaan. Taimenet ovat voimakkaita, kalojen eliittiä. Molemmat joet ovat 
Suomessa niitä harvoja kalapaikkoja, joista voi vielä aidon luonnontilaisen 
kututaimenen tartuttaa.

Nyt oli opeteltava aivan uusi taimenen kalastuslaji. Taimen nousee jokeen 
kuteakseen, ei syödäkseen ja lepäilee voimakkaiden koskien välillä miedommassa 
virrassa. Kalastus on pitkälti hyväksi todettujen paikkojen kyttäystä käymällä 
harvakseltaan heittämässä ja pitämällä heittojen välillä taukoja kauempana rannalla 
kuitenkin samalla jokea tiukasti tarkkaillen. Mitä laiskempi olet, sen parempi. Usein 
suosituilla ottipaikoilla on rinki pyörimässä: porukka tekee vuoronperään kalastaja 
kerrallaan sovitulla joenpätkällä laskun eli jokea edetään alavirtaan lähtöpisteestä 
lopetuspisteeseen samalla heittäen. Jos paikalla pyörii rinki, väliin ei saa mennä 
heittämään, vaan nuotiolle rinkiin istumaan ja omaa vuoroaan odottamaan. Porukka 
kyllä neuvoo. 

Päivän ajettuamme saavuimme valtakunnan rajan tuntumaan Saunavaaran montulle 
ja pääsimme kalaan. Lähestyimme ylävirran puolelta Saunaniemen mutkaa, kun 
metsiköstä kuului vihaisia kommentteja. Siis lasku oli lopetettava ja liityttävä rinkiin. 
Vajaan tunnin odotuksen jälkeen tuli minun vuoroni ja ensimmäisellä laskulla 
vastarannan montusta täräytti taimen vaappuuni. Ajatukset taisivat olla vielä 
maantiellä ja ranne löysällä niin että eihän se kiinni pysynyt. Mutta millainen isku! En 
ollut ikinä kokenut vastaavaa koko kropan läpikäyvää tälliä, olin aivan lamaantunut. 
Uskomatonta! Sydän jyskyttäen ja kädet täristen tein laskuni loppuun ja menin rinkiin 
kertomaan tapahtuneesta. Eräs perhokalastaja onnitteli, ei lohduttanut! Hän kun oli 
kymmenettä kesää joella saamatta tärppiäkään. No, seuraavina vuosina paljastui 
Kuusinkijoen vaativuus ja viisi vuotta meni ilman taimenkontakteja, jokunen harri 
sentään tuli. 

Muistaakseni kolmannesta kesästä lähtien aloin pitää leiriä hieman ylempänä jokea 
Hanhivirran laavulla. Silloin tutustuin Kuusingin veteraanikalastajaan, Paavoon, ja kun 
muutama yö oli kalasteltu ja hieman kuppiakin kallisteltu, oli syntynyt ystävyys. Paavo 
jaksoi neuvoa ja kannustaa, vaikka nuo vuodet söivät miestä. 
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*Kalajuttuja‐sarjassa kerhon jäsenet 

kertovat ikimuistoisimmista 

kalareissuistaan. Seuraavan kalajutun 

kirjoittajaksi haastan 

kunniapuheenjohtaja MARTTI MALISEN.

Paavo tunsi jokensa, ottipaikat ja –ajat sekä vieheet. Paavo kalasti perholla, mutta ei 
väheksynyt vaappua eikä lusikkaakaan. Muistan elävästi erään tapahtuman. Paavon 
kanssa päästiin Hanhisuvannon niskalle alkuillasta ensimmäisinä niin, että niska oli 
saanut olla rauhassa iltapäivän. Paavo valitsi huolella perhoa tähyillen ilman sävyjä, sitoi 
sitten perukkeeseen ruskeasävyisen perhon, katsoi vielä koukkua ja totesi: ”Tuohon se 
ottaa vaan ei pysy”. Annoin Paavon aloittaa ja kas kummaa iso taimen iski koskenniskalla 
kiinni, mutta irrotti itsensä. Sen jälkeen, jos Paavo olisi sanonut, että Saharasta saa hyvin 
taimenta, niin täydestä olisi mennyt.

Noina vuosina mielipaikakseni muodostui kahden voimakkaan kosken välissä oleva 
pikkuruinen suvanto, Paljakanlampare. Siinä on matallakin vedellä sen verran syvyyttä ja 
virtausta, että vaappua pystyy uittamaan. Alkoivathan ne Paavon ohjeet tuottaa tulosta. 
Seitsemäntenä ja kahdeksantena kesänä pitelin taimenta hetken aikaa. Kunnes vuoden 
2015 kesällä eräänä yönä sain kalastaa aamuyön yksin omaan tahtiin. Neljän aikaan 
alkoi todella väsyttää ja olin luovuttaa. Onneksi muistin Paavon vinkin aamuauringon 
noususta puiden latvojen yläpuolelle ja ensisäteiden lankeamista niskalle alavirran 
puolelta – se jos mikä olisi ottihetki. Rauhoitin niskan noin tunniksi, minkä jälkeen 
ensimmäisellä laskulla tuli todella raskas isku vähän niskan yläpuolelta. Alkoi lähes tunnin 
kestänyt väsytys, jossa kalaa väännettiin kiven takaisesta huopeesta, kala syöksyi välillä 
muutamalla potkulla poikki lampareen toiseen reunaan ja taas väännettiin. Lopulta 
haavissa oli 4,925 -kiloinen ja 77 -senttinen komea kojamotaimen.

Kun kala oli mitattu, valokuvattu ja perattu sekä tietysti 
Ahdille annettu konjakkiryyppy kiitokseksi (itsekin taisin 
ottaa muutaman), pääsin hetkiksi nukkumaan. Nimittäin 
Paavo ja kalakaveri Repe saapuivat puolelta päivin ja 
potkivat ylös onnitellakseen. Repe rutisti ja totesi 
upeimmat kuulemani kehut: ”Mitä saamamies”. Sen 
jälkeen ei enää tarvinnut potkiskella käpyjä pää 
painuksissa, kun kaverit kertoivat Kuusinkijoesta 
saamistaan komeista taimenista. Olin päässyt 
saamamiesten kastiin! Paavon ja muiden kavereiden 
neuvot, sitkeä yrittäminen ja joen opiskelu tuottivat 
vihdoin ja viimein tulosta. Toissa kesänä sain vielä 
vahvistukseksi Paljakanlampareesta 3,3 –kiloisen.

Kuusinkijoesta on tullut ”Se minun kalapaikkani”, jonne 
on pakko päästä joka vuosi. Kuusingille palaa kuin 
kotiinsa. Olen saanut lukuisia kalakavereita, joiden 
kanssa on istuttu monet yöt rannalla omaa vuoroa 
odotellen ja kerrattu ties kuinka monet kerrat tuon hienon 
joen tapahtumia. Varmaan ensi kesänäkin kaverit 
ihmettelevät elokuun alussa, että missäs se ”Tampereen 
mies” oikein viipyy. Ja kyllähän minä tulen sovittamaan 
elinkautistani.

Nöyränä vesillä Ahtia ja Ahdin antimia 
kunnioittaen, 

Jartsa
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markku.hiltunen@tottamare.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 2018-2019

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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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 
+358 3 4108 1627
Sähköposti:
eden@scandichotels.com
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SOUTU-UISTELU JA JOKIVENEEN RAKENTAMINEN

Jo joitain vuosia on haaveenani ollut perehtyä lohen soutu-uisteluun. Se 
tapahtuu virtaavassa jokivedessä, jossa venettä pidetellään soutamalla 
virrassa paikallaan tai liikuttelemalla oletettaville ottipaikoille, herkkäliikkeisiksi 
viritettyjen vieheiden vipeltäessä alavirran puolella siiman päässä. Kyseistä 
lajia voi harrastaa missä virtavedessä tahansa, mutta mielekkäintä se on 
kotimaamme lohijoilla kuten Kymillä, Kokemäenjoella, Tornionjoella sekä 
Tenolla.

Soutu-uistelussa vannotaan perinteisten, käsintehtyjen puuveneiden nimeen. 
Jokipaateilla on pitkät perinteet Lapissa, jokaisella alueella on omanlaisensa 
mallit ja tekijät. Veneet voidaan jakaa karkeasti tornionjokilaisiin ja tenolaisiin. 
Paitsi että veneet ovat jokainen omanlaisensa taideteos, on kyseisen mallisilla 
veneillä myös tarkoituksensa. Linjakas puuvene on kevytsoutuinen ja vakaa, 
eikä tartu helposti virran imuun. Kölikorkeudesta riippuen vene soveltuu 
paremmin pystysoutuun koskipätkillä tai ”slaikkaamiseen” suvanto-osuuksilla. 
Lasikuitusoutuveneistä poiketen veneet varustetaan trimmitasolla, jolloin 
pystytään käyttämään 8-10hv tai jopa isompia perämoottoreita, jotka ovat 
koskien ylösajamisen perusedellytys. Suosittuin moottori lieneekin kevyt ja 
varmatoiminen 90-luvun 2T 8hp Yamaha, varustettuna kivisuojalla, tottakai.

Talven 2017-2018 aikana hyödynsin puuosien 
esivalmistukseen Hekan käyttöön varattua 
puukäsityötilaa ja vene valmistuikin sopivasti 
kuluneen kesän lohisesonkiin. Valmistuksessa 
käytin kuusilankkua ja koivuvaneria. Aivan 
tyhjästä ei tarvinnut alkaa rakentamaan, vaan 
hyödynsin netistä hankkimiani 
rakennusohjeita.
Keväällä vene sai ylleen venetervan sekä 
merkinnän Trafin venerekisteriin. 

Vielä ensimmäisenä kesänä lohta ei veistäjälle 
Tornionjoesta suotu, mutta veneen toimiminen 
mm. Korpikosken ylösajossa sai tärpittömän 
reissun tuntumaan onnistuneelta. Toki lohia 
tuolloin heinäkuun alussa näimme, mutta liiaksi 
lämmennyt jokivesi laittoi lohikalojen 
ruokahalut stoppiin – tai ainakin tällaisen 
teorian ilman saalista jääneet kalamiehet ovat 
aikojen saatossa kehittäneet.

Tapani Nurminen
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