Kalasta!
2016

on
lajikalastuksen
juhlaa

Perheenäiti Savosta
bloggaa saaliinsa

Taimen

takaisin
kotipuroihin

Kalasta! 2016

1

sisAllys
ä
4

Tunne kalavetesi
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Jokainen kalastuksen harrastaja oppii tietämään, mikä merkitys on kalavesien tuntemisella. Säät, vuodenajat vedenkorkeus, veden väri ja lämpötila vaikuttavat kalojen syöntihalukkuuteen. Tärkeää lisätietoa saa, kun oppii tuntemaan
kalojen käyttäytymistavat.

	Olli Varhimo voitti ensimmäisen
lajikalastuksen Suomen mestaruuden.

8	VANTAA USKOO PUROIHIN
Vantaan kaupunki on nostanut puroluontonsa
arvostusta upeasti.

Luonnon tunteminen lisää myös kunnioitusta luontoa kohtaan. Jokaisella lajilla on paikkansa ja tehtävänsä luonnon
kiertokulussa. Vastuullinen kalastaja ei roskaa eikä melua,
ei pyydä enempää saalista kuin tarvis. Vedenalaisen maailman ihmeet ovat seikkailu, joka jatkuu joka päivä.

12	VUODEN 2016 KALAMIES
Sakke Yrjölä on siitä erilainen taiteilija, että hän
pyydystää mallinsa. Ja syö ne.

14	OMA LEFFA OLLA PITÄÄ

Suomi on kymmenien tuhansien järvien maa. Meillä riittää
merenrannikkoa, virtavettä pienestä norosta valtaisaan
vuohon. Viime vuosisadalla vesistöt ajettiin alennustilaan,
jossa niillä ei nähty kuin voimataloudellinen tahi saasteiden viemäröinnin tehtävä. Vihdoin uudella vuosituhannella
olemme ryhtyneet ottamaan edistysaskelia vesien elvytystyössä. Kauas on kuitenkin pitkä matka.

Viime vuoden Kalamaratonin voittajajoukkue 		
Siloneula teki kisakokemuksistaan täyspitkän elokuvan.

16 SAALISPÄIVÄKIRJA NETISSÄ
Kuopiolainen perheenäiti Jaana Jekkonen pitää 		
suosittua kalastusblogia.

On vähintäänkin perusteltua kysyä, miksi vesiasiat lojuvat
yhä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla? Luulisi
ympäristöministeriön olevan luonnollinen osoite. Yhtälö on
sitä kummallisempi kun muistaa, että Suomen vesien tilaa
heikentää laaja-alaisimmin rehevöittävien aineiden, fosforin ja typen kuormitus. Siitä taakasta taas yli puolet tulee
juuri maa- ja metsätaloudesta. Hieman kärjistäen siinä on
kettu kanatarhan vartijana.

18	TURKU ALOITTI MARATONSARJAN
20	TUNNISTA KALALAJIT
Sorva vai särki? Lahna vai pasuri? Näin opit tunnistamaan.

22 KATINKULTAKALA
Hopearuutana on kiusallinen vieraslaji.

Tällä vuosituhannella olisi myös jo aika tarkastella, mitkä
taannoin tehdyt padot ovat enää tarpeellisia. Tässä Suomen
pääkaupunki voisi näyttää esimerkkiä purkamalla Vantaanjokisuun tukkivan turhan patorakennelman pois. Vapautetun
jokireitin matkailullisia ja virkistyksellisiä uusia arvoja voi vain
arvailla. Siellä missä patoja vielä tarvitaan voimatuotantoon,
jo alun perin edellytetyt vaelluskalojen ohitusreitit on saatava
toimimaan.

24 KUNNIAKIRJAT KALASTAJILLE
30 STADIONKI TÄYTTÄÄ 20 VUOTTA
Helsingin kalastuskauden avaus on myös kunnian-		
osoitus kalastuspäällikkö Matti Mieloselle.

Suomalaisen kalastusmatkailun edistämisseura SKES ry:n
vuosijulkaisu. SKES on voittoa tavoittelematon, vapaaehtoisvoimin toimiva valtakunnallinen järjestö. SKES toteuttaa
virtavesikunnostuksia, neuvoo ja auttaa niiden toteuttamisessa. SKES järjestää vuosittaiset Kalamaraton –kilpailut,
Lajikalastuksen SM-kilpailun, Mustatäplätokon SM-onginnan
sekä Stadionki –tapahtuman.
Kalasta –lehti toimii samalla SKES:n
kilpailujen käsiohjelmana. Lehti
ilmestyy kerran vuodessa.

W
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here two fishermen meet, disagreements disappear. Fishing is a hobby
which connects generations and nationalities. All fishermen are friends regardless
of the language they speak. Americans and
Finns are passionate about sport fishing.

iellä missä kaksi kalastajaa kohtaa, erimielisyydet katoavat. Kalastus on harrastus, joka
yhdistää sukupolvet ja kansallisuudet. Kaikki
kalastajat ovat keskenään kavereita, puhuivatpa he
mitä kieltä tahansa. Yhdysvaltain ja Suomen kansalaisille virkistyskalastus on todellinen intohimo.

The United States is a large continent which
offers magnificent fishing opportunities from
fresh water to deep sea fishing and some 60
million Americans are enjoying these opportunities. They can't all be wrong.

USA tarjoaa rannikolta rannikolle upeat kalastusmahdollisuudet, jotka ulottuvat sisävesiltä aina
syville merivesille saakka. Noin 60 miljoonaa amerikkalaista harjoittaa kalastusta. Tuo huikea määrä
kertoo, että he eivät voi olla tekemisissään väärässä.

Finns are famous for their love of the outdoors.
Finland's unique nature provides stunning environs for unforgettable fishing experiences
which unite Finns as a nation.

Suomalaiset ovat tunnettua eräkansaa. Myös
Suomen ainutlaatuinen luonto tarjoaa ikimuistettavia hetkiä kalavesien ääressä ja yhdistää
suomalaisia kansakuntana.

In today's world, computer games and other
electronic entertainment dominate the free
time of young people so finding interesting
challenges that inspire younger generations to
move in the outdoors. No virtual experience
can compare with a real fishing expedition
which combines good friends, fresh air and
beautiful nature.

Tänä päivänä tietokonepelit ja muu sähköinen
viihde kilpailevat erityisesti nuorison vapaaajasta myös kalastusharrastuksen kanssa. Siksi on tärkeä löytää mielenkiintoisia haasteita,
jotka saavat nykypolvet lähtemään liikkeelle.
Mikään virtuaalikokemus vastaa elämyksenä
kalareissua, jossa yhdistyvät hyvä seura, raikas
ilma ja kaunis luonto.

I have the honor and the pleasure to serve as
the patron of the 2016 Kalamaraton. I also plan
to learn about the secrets of species fishing
during the competition. I wish the best of luck
to all of the fishermen and fisherwomen who
take part in this marathon all around Finland.

Minulla on kunnia ja ilo toimia vuoden 2016
Kalamaratonin suojelijana. Aion itsekin kokeilla
lajikalastuksen saloja kilpailun koittaessa. Toivon
parhainta menestystä jokaiselle lajikalastuskilpailuihin osallistuvalle ympäri Suomea.

Mitä paremmassa kunnossa vesistömme ovat, sitä enemmän niitä arvostetaan ja sitä arvokkaampia ne ovat. Ylipäätään – ne ovat kansallisomaisuuttamme, josta suomalaiset
ovat ammentaneet elinvoimansa ja elantonsa niin kauan,
kuin me näitä rakkaita rantojamme olemme asuttaneet.
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Olli Varhimo teki lajikalastuksen historiaa Kotkassa

Ensimmäinen
mestari
Espoolainen Olli Varhimo on
Suomen ensimmäinen
lajikalastuksen Suomen mestari.
Eikä suotta.

Haikara.
Sen väijyvä, hiljainen, varovaisen
varma liikkuminen putkahti mieleen,
kun näki Olli Varhimon kalastamassa
Kotkan Mansikkalahdessa. Katse kiersi hellittämättä matalassa rantavedessä,
saalista etsien. Hitaasti hän otti askelen
ja sitten toisen edetessään lähemmäksi
vedessä uivia pikkuruisia kaloja.
Haikaran nokan sijasta eteen oli osoitettuna pieni vapa. Kun kalastaja löysi
saaliinsa, hän pudotti koukun syötteineen sen eteen. Salamannopea kiskaisu
ja saalis oli kiinni. Pieni tirri. Samaa kokoluokkaa kuin haikarallakin.
Se oli pienenpieni kiiski. Mutta sillä
ratkaistiin paljon.

Korkinavaajasta se alkoi
Espoolainen Olli Varhimo on kalastanut
pienen ikänsä. Rakkaus kalastukseen sai
heittelemään jo vaahtosammuttimen ko-

koisena kesämökillä Abun umpikelasetillä tuntikausia – pullonkorkinavaajaa,
kun vanhemmat eivät uskaltaneet antaa
pienokaiselle vielä koukullista viehettä
siiman päähän.
Se kertoo paitsi intohimosta, myös maltista. Se on kaikessa kalastuksessa valttia.
Kaikenlainen kalastaminen tuli vuosien myötä tutuksi. Kotiin tuotiin saalispussissa ruoka-ahvenet ja hauet. Mutta
kalat viehättivät muutenkin.
”Olen periaatteessa ollut aina kiinnostunut eri lajeista ja kiinnittänyt
huomiota eri lajeihin. Jo ala-asteen ensimmäisellä luokalla 80-luvulla pyydystin muovipussin avulla kolmi- ja kymmenpiikkejä Gräsanojasta. Kunnolla
ja enemmän tavoitteellisena harrastus
heräsi vuonna 2004, kun löysin tiedon
Kalamaratonista kilpailuna ja sain hyvät
kaverit lähtemään mukaan kisaamaan ja se vei mennessään saman tien”, Olli
Varhimo kertoo.

Jotain samaa...?
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Sen jälkeen mies on kolunnut puroja,
lampia, jokia, järviä ja merenlahtia. Peruslajien jälkeen siiman päähän Varhimo on onnistunut nakittamaan vaikkapa vaskikalan ja miekkasärjen. Taitojen
kasvamisesta kertoo vakuuttavasti, että
hänen joukkueensa AC Delirium on Helsingin Kalamaratonin triplamestari.

On toisaalta kuitenkin myös kiva, että
selkeästi parannettavaakin jäi, ja innolla
odotan ensi syksyn kisan tuomaa uutta
mahdollisuutta parantaa tulosta.”
”Kalastuksessa aina kuitenkin myös
tuuri vaikuttaa lopputulokseen, joten
ensi syksyn kilpailun ennakoiminen on
todella vaikeaa. Toivottavasti kisa on
yhtä lämminhenkinen kuin ensimmäinen kilpailu oli”, Olli Varhimo sanoo.

Historiaa Kotkassa
Suomalaisen lajikalastuksen historiaan
Olli Varhimo kirjoitti nimensä ensimmäisenä Suomen mestarina. Kilpailu
käytiin Kotkansaaressa syyskuussa 2015.
Varhimo johti kisaa alusta asti. Hän kiikutti tuomariston tarkistettavaksi ensimmäiset seitsemän kalalajiaan, kun kisa oli
ehtinyt vanhentua vain 39 minuuttia.
Mestaruus sinetöityi 12 lajilla. Avainasemassa oli tuo Mansikkalahti, jossa
Varhimo puikkelehti tarkoin askelin ja
koukutti vain parisenttisen kiiskenpoikasen, seipin ja törön. Loput lajit tulivat
sitten Sapokan ympäristöstä. Veden yläpuolista maailmaa ehtivät kuuden tunnin aikana ihmetellä Varhimon käsissä
varsin vauraan kokoiset ahvenet ja säyneet, mutta niillähän ei ole lajikalastuksessa avainmerkitystä. Lajien paino tai

Kotka 4.9.2016
Lajikalastuksen toinen Suomen mestaruus
on jaossa Kotkassa 4. syyskuuta 2016.
Kilpailualueena on Kotkansaari ja
kilpailuaika on kahdeksan tuntia klo 9-17.

Syyskuussa tavataan

Lajikalastuksen SM kisattiin Kotkansaaressa, joka on kaunis yhdistelmä merta,
lampia ja puroluontoa.
yksilömäärä ei ratkaise, vaan lajimäärä.
”Hyvä oman reseptin yleismäski ja
edellisen päivän harjoittelu yhdistettynä
oikeiden välineiden kanssa.”
Mestari tiivisti voiton salaisuuden lopulta varsin yksinkertaiseksi.
”En ajatellut kisaavani tuttuja hyviä kavereita vastaan vaan itseäni vastaan. On-

nistuin monessa asiassa paremmin kuin
olisin uskonut, vaikka muutama pieni
puutekin jäi kaivelemaan, esimerkiksi
lahnan puuttuminen lajilistalta.”
”Kilpailu oli kuitenkin todella kovatasoinen ja mukana oli paljon kovia lajikalastajia, joten kyllä sitä voittoa osaan
arvostaa todella korkealle saavutuksena.

Lajikalastuksen henkilökohtainen SM
kisataan Kotkansaaressa myös ensi vuonna. Kilpailijat tykkäsivät sen tarjoamista
monipuolisista mahdollisuuksista.
”Kotkansaaren vedet ovat erittäin monipuolinen yhdistelmä merta, lampia ja
puroluontoa. Yleismiljöö on todella kaunis ja vehreä. Mahdollisuuksia alueella
on yli 20 lajin koukuttamiseen. Paikka on
lajikalastajalle sopivan tiivis ja monipuolinen”, Varhimo kiteyttää.
Kisakeskuksensa toimii tuttuun tapaan
Maretarium, jonka miljöö suorastaan
kruunaa kisatunnelman. Maretarium
toimii perinteisesti myös Kotkan Kalamaratonin keskuspaikkana. Kilpailu käydään 4. syyskuuta 2016.

Lajikalastajan pitää osata valita oikeat
työkalut. Pieni koukku on yksi 		
tärkeimmistä työkaluista.
Lisätietoja tästä ja muista lajikalastuskilpailuista löydät osoitteesta www.skes.fi. n
Teksti: Jukka Halonen
Kuvat: Tuomas Heinonen

Tehdas- ja satama-alueet eivät kuulu kilpailualueeseen. Luotsi-Kuusinen ja Norssaari
ovat kilpailualuetta. Kilpailualue rajoittuu Kivisalmeen, jonka pohjoisrannalta ei enää saa
kalastaa. Kisakeskuksena toimii Maretarium
Sapokassa. Lisäksi kilpailun aikana toimii ainakin kaksi muuta tarkistuspistettä (lännessä
Mussalon sillan kupeessa sekä Kotkansaaren
eteläkärjessä). Kahden viimeisen kisatunnin
aikana kaikki lajit kuitenkin tarkistetaan Maretariumin kisakeskuksessa.
Osanottomaksu on ennakkoon suoritettuna 20 euroa, kilpailupaikalla ilmoittautuessa
25 euroa ja se sisältää sisäänpääsymaksun
Maretariumiin (aikuiset 13,50 €, lapset 7,50 €).
Kisamaksun voi suorittaa tilille FI51 1011 3000
2106 73.
Kilpailun järjestää Suomalaisen kalastusmatkailun edistämisseura SKES ry yhteistyössä
Kotka Maretariumin kanssa.

SM-Lajikalastuksen palkintojen jaossa vasemmalta: lajituomari Lauri Urho, Timi Laitinen (pronssia), Olli Varhimo (kultaa),
Juha Kuosa (hopeaa), Mareatariumin toimitusjohtaja Sari Saukkonen sekä kisaisäntä Jerry Tapio.
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Vantaa näyttää
esimerkkiä Suomelle

Pienestä purosta
kasvoi suuri virta
Kuva: Petteri Hautamaa

Vantaa on nousemassa Suomen
ja Euroopan purokaupungiksi.
Aloite syntyi SKES:n kautta.

SKES:n edustajat luovuttivat Vantaan kaupungin päättäjille ehdotuksensa
purovuodesta lokakuussa 2014.

8

T

aimen kärsii koko eteläisessä
Suomessa siitä, että sen lisääntymisalueina toimivat latvavedet
on tavalla tai toisella pilattu. Alun perin
iloisesti solisevat purot on perattu suu-

rilta osin elinkelvottomiksi ojiksi. Kutualustoina toimivat soraikot ovat tukkeutuneet maa- ja metsätalouden mukanaan
tuomasta lietteestä. Padot ja siltarummut
estävät kalojen kuningattaren vaelluksen.
Saasteet pilaavat veden laadun.
Suomalaisen kalastusmatkailun edistämisseura aloitti vuonna 2002 Helsingin Longinojan elvyttämisen takaisin
vaelluskalapuroksi. Longinoja on noussut malliesimerkiksi siitä, että taimenen

palauttaminen on mahdollista, jos sille
luodaan sopivia lisääntymispaikkoja ja
poikasille suojapaikkoja. Vuosien varrella SKES:n talkoolaisten soralapiot ovat
heiluneet ympäri Suomea.
Vuonna 2013 SKES päätti aloittaa
kunnostukset Vantaalla. Ensimmäiseksi kohteeksi valittiin Krakanoja,
joka laskee pohjois-etelä-suunnassa
lentokentän kohdalla Vantaanjokeen.
SKES oli toteuttanut Vantaalla 2009

pienvesien kartoittamisen – mitä kaloja kaupungin vesistä löytyi. Vapaaehtoiset kalamaratoonarit kolusivat
pienimmätkin purot ja ojat vapojen
kanssa läpi. Jo tuolloin Krakanoja
todettiin poikkeuksellisen kauniiksi
puroksi. Sitä käsitystä vahvisti Aki Janatuisen 2001 tekemä Vantaan virtavesiselvitys, jossa Krakanoja todettiin
maakunnallisesti arvokkaaksi luontokohteeksi.
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Ennen ja jälkeen.
Kumpi kauniimpi?

Täyskaimat vauhdissa
Kunnostuksiin syntyi vauhtia, kun Jukka
Halonen soitti Jukka Haloselle – ihan
totta. Nimittäin DHL Suomen kehitysjohtaja Jukka Halonen soitti SKES:n puheenjohtajalle Jukka Haloselle. Miesten
jutustelun seurauksena syntyi ajatus Krakanojan kunnostamisesta. Jo heti alkuun
puhuttiin mahdollisimman laajasta yhteistyöverkostosta.
Jo heti alkuun haluttiin puhua muusta kuin ojasta. Krakanojaa ruvettiin
kutsumaan sijaintinsa mukaan Pakkalanpuroksi. Samoin todettiin, että
projektista ei tulisi vain yhden vuoden
lapiointi. Pakkalanpuroon sitouduttiin
kestävästi.
Pakkalanpuron projektissa haettiin
aivan uudenlaista toimintamallia. Jo
alussa asti haluttiin tehdä yhteistyötä
viranomaisten, päättäjien, paikallisten
asukkaiden ja yritysten kanssa. Projektin
suojelijaksi lupautui kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Antti Lindtman ja
purokummiksi näyttelijä, vuoden 2012
kalamies Jasper Pääkkönen.
Ensimmäinen sorakuorma muutti Pakkalanpuron savipohjan kauniiksi
sorapediksi elokuussa 2013. Puronvarsilta kerättiin myös jätelavallinen roskia
– ostoskärryistä ja autonakuista lähtien.
DHL järjesti myös tekijöiden oman ulkoilupäivän ja sponsoroi vieläpä levitetyt

Jasper Pääkkönen, Tuomas Rinne ja Antti Saarikoski Vantaan Pakkalanpurolla.

sorat. Talkootunnelmat olivat alusta asti
korkealla.
Parhain kiitos tuli jo kuukauden kuluttua. Merestä nousseet taimenemot
kelpuuttivat uudet sorapohjat mätinsä
hautomoiksi. Taimenen häitä vietettiin
syysöiden pimeydessä.

Purojen teemavuosi
Kunnostuksia jatkettiin myös seuraavina
vuosina. Vuonna 2014 talkoot ulotettiin
myös Kylmäojalle. Samaan aika Virtavesien hoitoyhdistys VIRHO kunnosti
Rekolanojaa. Hyvien kokemusten rohkaisemana SKES teki valtuustoryhmille
aloitteen, että vuosi 2015 nimettäisiin
Vantaalla purojen teemavuodeksi.
Vantaa teki hyvän päätöksen. Purojen teemavuosi toteutui. Vuoden aikana
paitsi kunnostettiin puroja, siivottiin puronvarsia ja kitkettiin vieraslaji jättipalsamia. Puroille järjestettiin luontoretkiä.
Koko vuoden ajan kaupungin asukaslehdessä kerrottiin teemavuodesta.
Maankäytöstä vastaava apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä on ottanut puroluonnon vaalimisen omakseen
ja hän käytti syksyllä niin kollegoitaan
muista kaupungeista kuin toimittajia tutustumassa Pakkalanpuroon. Kaupunki
myös teki päätöksen jatkaa teemavuotta.
Vuonna 2016 Vantaa viettää purojen ja
jokien teemavuotta.

Apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä:

”Vantaalla
riittää virtaa!”

TYÖN JA YMPÄRISTÖN PUOLESTA

Turvallisesti
kalareissuille
JHL – Raidealan
ammattilaiset

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Hakaniemenranta 1, PL 157, 00531 Helsinki • puhelin 020 774 000i • etunimi.sukunimi@sak.fi • www.sak.fi
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Purot ovat Vantaan luonnon suuri, löytämätön
mahdollisuus, sanoo apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä.
Virtavesien merkitys kaupunkiympäristössä on suuri. Vantaalla
ne tavoittavat asukkaat muutaman sadan metrin kävelyetäisyydellä ja ne ovat siis sitä tyypillisintä lähiluontoa, Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä sanoo.
”Pienvedet on kaavoituksessakin huomioitu puistoalueiden
ytimeen, joten siinäkin mielessä ne sopivat kaupunkialueille
hyvin. Rakentaminen ei uhkaa niitä. Vantaa lisäksi kehittyy tällä
hetkellä täydennysrakentaen, joten meillä on mahdollisuus vaalia ja kunnostaa viheralueitamme.”
”Purojen arvostuksen nostaminen korostaa samalla asuinalueiden arvoa. Kunnostettu puroalue on asia, josta niin kunnostajat kuin lähiseudun asukkaat voivat olla tyytyväisiä”, Penttilä
sanoo.
”On tärkeää oivaltaa purot kokonaisuutena. Ne ovat biodiversiteetiltään hyvin monipuolisia, verrattuna nyt vaikkapa kuivaan kangasmaastoon. Kasvit, linnut, hyönteiset, kalat – kaikki
kuuluvat puroluontoon.”
”Puistosuunnittelussa on tärkeä huomioida, ettei purojen laitamia rakenneta kuolleiksi alueiksi. Monipuolista luontoympäristöä on siis osattava kunnioittaa. Tämä on se tyyli, joka pitää
oppia, mutta joka tulee tuottamaan suurta tyydytystä niin kunnostajille kuin asukkaille.” n

8.2.2012 14.59

Tutustu suomalaisen
kalastushistorian
suuriin vaikuttajiin
Kotkan Maretariumissa!

Oma tilaisuus Honkaluodossa?
Vuokraa käyttöösi unelmakohde keskellä Helsinkiä merellisessä ympäristössä! SKES:n tukikohta
Honkaluoto toimii niin kokous- kuin juhlapaikkana. Sinne voi tulla yhtä lailla pitkän kuin lyhyenkin
matkan takaa.
Käytettävissäsi ovat päärakennus ja sauna. Molemmat talot on sähköistetty. Keittiössä on täysi varustus. Iltanuotiolla istuminen keskellä Helsinkiä on
harvinaista herkkua. Saunan ikkunasta on suora
näkymä Suomenlinnaan yli Seurasaarenselän.
Kysy lisää saarimestarilta:
Kari Lopperi, puhelin 040-554 7995 tai
sähköpostilla kari.lopperi@mediataju.fi.
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Vuoden 2016 kalamies Sakke Yrjölä

Kalataiteilija
kaikin puolin
Sakke Yrjölä valittiin vuoden 2016 kalamieheksi, ei syyttä suotta.
Mies on mainio kalamies, mutta valinnan perusteet olivat kyllä hänen
ainutlaatuisessa kalojen kuvitustyössään.

kivät päivänvalon vuonna 2012.
Heti perään hänelle tarjoutui tilaisuus
päästä kokeilemaan kirjoittamista Kalastus-lehteen ja hän päätti tarttua syöttiin.
”Tarjosin taiteellista osaamistani kuvituksen merkeissä lehdelle, mutta minulta
haluttiinkin lehtijuttu kalastukseen liittyen.
”Ensimmäinen juttuni kertoi uistinten
värimaailmasta. Sitä oli mielenkiintoista tehdä, koska siitä oli niin vähän tutkimuksia tehty, ja kuin tilauksesta sitä
oli juuri tutkittu. Pääsin tapaamaan ja
haastattelemaan tutkijoita ja tajusin juttua tehdessä, että tämähän on yllättävän
helppoa ja hauskaa hommaa, vaikkakin
ajoittain aika stressaavaa.”
Sittemmin Sakelta on nähty enemmänkin kirjoituksia alan lehdissä. Uuden
kalakorttisarjan myötä, ajatukset jalostuivat pidemmällä. Siinä vaiheessa Sakke
mietti, että tästähän voisi saada ison itselle mielekkään projektin.

Pienestä pitäen myös pieniä
Huhtikuu on juuri käynnistynyt ja EteläSuomen merialueiden paras siian ongintakausi on menossa. Vaikka tähän vuodenaikaan tuntuisi luonnollisemmalta
tehdä juttu kalastuksen merkeissä siikaa
onkien, niin siitä huolimatta suuntaan
tapaamaan vuoden 2016 kalamiestä Sakke Yrjölää Vanhankaupungin suvannolle.
Olemme sopineet menevämme onkimaan särkiä. Taas näitä Saken projekteja,
joita häntä paremmin tuntemattomat kalastajat eivät välttämättä ymmärrä. Mutta
jotta tähän asiaan saataisiin selvyys onkireissun yksityiskohtiin menemättä, niin
kerrottakoon, kuka on Sakke Yrjölä.
Sakke on vuonna 1972 Helsingissä
syntynyt, ja koko elämänsä siellä asunut
taiteilija, graafikko, kalamies ja kirjoitta-

ja. Sakke valmistui vuonna 1997 Taideteollisesta korkeakoulun graafisen suunnittelun linjalta taiteen maisteriksi.

Jo vuonna 1999 hän opetti samassa koulussa käsivarapiirustusta, graafista suunnittelua ja kuvaamataitoa. Vuosituhannen
alussa Sakke teki ulkoasun Suomen majakat -kirjaan. Työryhmä palkittiin Valtion
tiedonjulkistamispalkinnolla.
Vuonna
2007 Sakke teki opiskelijaryhmänsä kanssa
kirjan luonnoskirjapiirtämisestä, ja se palkittiinkin vuoden kauneimpana kirjana.

Kaloista leipää
Muutama vuosi myöhemmin kaloista kiinnostuneena Sakke alkoi miettiä
enenevissä määrin uuden suunnan etsimistä urallaan. Intohimo
kalastukseen ja kalojen
kuvitukseen kasvoi siinä määrin, että ensimmäiset kala- aiheiset postikortit
ja julisteet nä-

Sakke Yrjölä on todellakin intohimoinen
kalastaja, jo pienestä pitäen.
”Jo 1980-luvulla tykkäsin onkia, eikä
sillä ollut väliä mitä kalaa sai. Joskus laiturin vieressä onkiessani huomasin jonkun pienen omituisen näköisen otuksen
näykkivän syöttiä ja ylös nousi kivisimppu. Sittemmin ongin sukulaisten maatilalla Simpelejärvellä kivennuoliaisia ja
säyneitä, joita ei oman mökin vesistössä
esiintynyt.”
”Minulle kelpasi kaikki. Välillä koin
asian vähän hävettävänä ja itseni muiden
silmissä jopa typeräksi, kun keskityin
pyytämään kaikkea muuta kuin yleisesti
ruokakalaksi miellettyjä lajeja. Ei siihen
aikaan tiedetty mitään lajikalastuksesta.”
”Jossain vaiheessa mielenkiinto sitten
siirtyi hauen, ahvenen ja kuhan heittokalastukseen, jonka parissa on tullut vietettyä
paljon aikaa. Lajikalastus nousi taas uudelleen pinnalle kuvitusprojektien myötä.”

Omat mallit siiman päähän
Vuonna 2012 Sakke otti yhteyttä Helsingin yliopiston Hannu Lehtoseen ja Kari
Nybergiin ja ehdotti yhteistyötä. Hän
esitteli liki valmiin konseptin uudesta kalakirjasta taittomalleja myöten. Molemmat kalatieteilijät kiinnostuivat aiheesta
ja Suomen kalat –suurteos polkaistiin
käyntiin.
Sakke vastasi luonnollisesti kalojen
kuvituksesta ja kunnianhimoinen projektihan se oli. Moni olisi mennyt sieltä
mistä aita on matalin, mutta ei Sakke.
Mies nimittäin pyydysti lähes jokaisen
kuvittamansa kalan itse. Siinä työssä ei
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Vuoden kalamiehen taiteilema upea
harjus (Thymallus thymallus).
tunteja eikä kilometrejä laskettu. Sakke
seikkaili Hangosta Inariin, Märketiltä
Kuusamoon.
”Kun kalan pyydystää itse, niin sen
pääsee kuvaamaan tuoreeltaan ja näin
luontaiset värit saadaan tallennettua.”
Kun Suomen kalat ilmestyi vuonna
2015, se oli uudistunut tietopaketti jokaiselle kalastamisesta ja kaloista vähänkään kiinnostuneelle. Jo kirjaa kirjoittaessa huomattiin, että paljon kalatietoa jäi
pois ja että yksityiskohtaisemmin kaloihin perehdyttävälle kirjalle olisi tarvetta. Niinpä herrat julkaisivat heti perään
Suomen kalalajien tunnistusoppaan. Sillä tiellä Sakke on edelleen.

Saalis myös ruoaksi
Kysyttäessä mieluisinta kalastusmuotoa
ja mieluisinta lajia kalastaa, vastaus on
aika tyhjentävä.
”Riippuu vuodenajasta. Olen kausikalastaja.”
Sakke tunnetaan myös innokkaana
kokkina ja uuden kokeilijana. Hän on
tehnyt arvokasta työtä loihtimalla herkullisia reseptejä vähemmän arvostetuista kalalajeista. Mistä tähän kipinä?
”Lapsuudesta sekin juontaa. Ukin
kanssa käytiin aina hakemassa verkoilla
kalaa ja kaikki mitä saatiin, syötiin. Oma
suosikkini oli särki. Jouduin itse perkaamaan ja monesti valmistamaan saaliini.
Siinähän sitä oppii.
”Myöhemmin 1990-luvulla olen ollut
mukana tekemässä joitakin ruokakirjoja
ja niitä tehdessä sain seurata huippu kokkien työtä vierestä. Sieltä ammennettuja
oppeja ja ideoita on sitten siirtynyt myös
omaan keittiööni. Ruoanlaitto on inspiroivaa ja taiteellista touhua.”
Ai niin, se särkireissu. Saalista tuli. Jälleen kerran erittäin runsaasti hyvin arvokasta kokemusta. n

Saken särkipihvit
Fileeraa särjet nahattomiksi.
Pilko fileet ja jauha
sauvasekoittimellamuiden
ainesten kanssa tasaiseksi
massaksi. Muotoile
massasta kahden lusikan
avulla palluroita. Painele ne
seesaminsiemen-korppujauho -seoksessa pihveiksi.
Paista 3/4-lämmöllä kullanruskeiksi voi-öljyseoksessa.
400 g särkifilettä (4-8 kalaa)
suikaleina
1 dl korppujauhoa
1 muna
½ dl öljyä tai voita
puolikas sipuli paloina
suolaa
Leivitykseen
1 dl seesaminsiemeniä
2 dl korppujauhoa
Kastike
200 g kermaviiliä
(turkkilaista tai vastaavaa)
1 tl sokeria
puolikkaan sitruunan mehu ja
kuori raastettuna
1 rkl tuoretta minttua
silputtuna
suolaa

Teksti: Markus Ratinen
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Voittajajoukkueen kulku elokuvaksi

Kuva: Tuomas Heinonen

Kalakerho Siloneula
voitti Helsingin 2015
Kalamaratonin ja teki siitä
täyspitkän elokuvan.

Kun kalakerho Siloneulan pojat ajelivat
kotiin vuoden 2015 voittoisan Kalamaratonin jälkeen, keskustelu ei yllättäen
kulkenutkaan voiton hetkissä. Siitäkin
olisi riittänyt juttua, ratkesihan ykkössija äärimmäisen tiukasti. Kalapuikot oli
päässyt tasoihin 31 lajilla, mutta Siloneula pokkasi voittopokaalin aikasäännön
perusteella. He olivat tuoneet ensimmäiset kymmenen lajiaan tuomariston tunnistettavaksi nopeammin.
”Siinä väsyneinä puhuimme Mitri
Häkkisen kuvaamasta videomateriaalista ja sen jatkotyöstämisestä. Mitä
hemmettiä siitä saisi kasattua ja miten
ihmeessä pituuden kykenisi pitämään
järkevänä?”, kapteeni Teemu Heikkilä
kertoo.
”Naureskelimme Heikkilän Jukan
ja Käpylän Jarin kanssa ääneen Mitrin
ikuisuusprojektille, joka ajaisi ohjaajasuuruuden hulluuden partaalle. Raakakuvaa oli kasassa 25 tuntia.”
Hymy vaihtui hyväntahtoisesta irvailusta vielä leveämmäksi, kun toukokuussa 2016 toistasataa lajikalastuksen ystävää kokoontui Helsingin Katajanokalle
katsomaan täyspitkää elokuvaa.

Projekti kasvaa
Siloneulan poikien ajatus filmistä oli syntynyt nopeasti. Oli ihme ja huutava vää-
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Lajikalastuksen riemu
siirtyi valkokankaalle
ryys, että kukaan ei ollut dokumentoinut
Kalamaratonia videomuotoon.
”Yritelmiä on ollut niin Perho vs. Vieheessä kuin jo edesmenneessä Erätulilla
-ohjelmasarjassa. Ne ovat näyttäneet
kisan, mutta eivät ole kyenneet meidän
mielestämme kurkistamaan sen kulisseihin. Meille maraton ei koskaan ole ollut
varsinaisesti kilpailu vaan kisahenkinen
tarina Helsingistä ja sen lajirikkaista
kalavesistä ja toveruudesta. Halusimme
tehdä leffan kalamaratonista kalamaratoonareille”, Teemu valottaa.
Kun siis päätettiin tehdä leffa, päätettiin
se tehdä kunnolla. Kisamatskua laajennettiin haastatteluin. Mukaan otettiin kisaan
eri tavoin liittyviä hahmoja. Se kasvatti
edelleen työmäärää. Teemu haastatteli ja
Mitri kuvasi. Tämän jälkeen oli vuorossa
kaiken tiivistäminen elokuvaksi. Teemu
rustasi tarinaa punaiseksi langaksi, Jerry
Tapio luki sen vakuuttavalla baritonilla nauhoille. ”Mitrin vastuulla oli kaikki
muu”, Teemu Heikkilä tiivistää.
Ihan ensikertalaisina Siloneulan spielbergit eivät olleet liikkeellä. Edellisenä
vuonna oli valmistunut karpin kalastuksesta kertova puolen tunnin dokumentti
Onkijan aika. Se valittiin SM-2015 filmifestivaalien parhaaksi videoksi dokumenttielokuvien sarjassa. Leffa kauhoi
myös kunnianosoituksia kansainvälisiä
festivaaleja myöten.

Valmista yön hetkillä
Vuoden vaihtuessa ensimmäiset lyhyet
pätkät, teaserit valmistuivat. Ne näyttivät
niin hyviltä, että SKES:n puheenjohtaja
Jukka Halonen lupasi järjestää näytöksen oikeaan elokuvateatteriin, jos elokuva saataisiin valmiiksi. Mitri Häkkinen
sai mukaan tarvittavaa ilmakuvaa ja valokuvia, joita siroteltiin osaksi tarinaa.
”Mukana alkoi olla jo niin monta tahoa, että Mitrin kevät näytti väistämättömän vähäuniselta. Monta kertaa huomasin aamulla töihin lähteissäni, että Mitri
oli ollut yhteisöpalvelussa linjoilla vielä
kolme tuntia sitten. Kukaan ei varmaan
ole laskenut tunteja, joita tämän homman eteen on käytetty. Eikä kysymys kai
periaatteessa ole edes aiheellinen. Tämä
on harrastus ja tätä tehdään ilosta ja kokeilunhalusta.”
Vihdoin 12. toukokuuta oli odotettu
hetki sylissä. Katajanokan Kino-13 täyttyi ystävistä ja kalamaratoonareista. Kun
elokuva päättyi, seurasi vaikuttavan hiljainen hetki. Sen jälkeen yleisö puhkesi
pitkiin kättentaputuksiin.
Paras kiitos taisi tulla Kalapuikoilta,
jonka Siloneula oli voittanut itse kisassa
äärimmäisen niukasti. ”Tosi tasokas ja
hyvin tehty!” n
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Kalastus on Jaana Jekkosen intohimona

Bloggaava perheenäiti
Savon sydänmailta
Jaana Jekkonen on 35-vuotias kolmen lapsen äiti Savosta, 		
intohimoinen kalastaja sekä omaksi ja muiden iloksi kalastusblogia
kirjoittava nainen. Ei siis ihan tavanomainen, mutta sitäkin
erinomaisempi yhdistelmä.
Jaana Jekkonen syntyi Rautalammilla 35
vuotta sitten. Hän vietti lapsuusvuosina
paljon aikaa mummolassa hyvien kalavesien äärellä. Isovanhemmat veivät tyttöä
tietysti kalaan, ja siellä kipinä syttyi.
”Huomasin, että kalastus tuo ihmiselle iloisen mielen. Minäkin halusin olla
iloinen, joten mitä isot edellä, sitä pienet
perässä. Mummolassa oli usein myös
kalaruokia tarjolla ja mieleen on jäänyt,
kun pienenä tyttönä jaksoin erään kerran
syödä 28 savumuikkua. Kuka aikuinen-

kaan pystyy samaan?”, Jaana Jekkonen
naurahtaa.
Nuori neito avioitui, opiskeli restonomiksi ja syntyi kolme lasta. Aikuisella
iällä kalastusharrastus muuttui vakavammaksi.
”Ymmärsin, että perehtymällä kalastusasioihin paremmin, saalismäärät ja
saaliiden koot kasvavat. Aiemmin kalastukseni oli ollut pystypilkillä pilkkimistä
ja mato-ongella onkimista. Suuria kaloja
en saanut koskaan. Asioita tutkimalla ja

opiskelemalla sekä kalastusvälineisiin
panostamalla, aloin pikkuhiljaa saada
myös vähän parempia kaloja.”
”Ja nälkähän kasvaa syödessä. Nykyään esimerkiksi kaikuluotain kulkee aina
mukana kalassa ja sen avulla olen oppinut kalojen käyttäytymisestä mielenkiintoisia asioita”, Jaana kertoo.

”Rennon vakavasti”
Jaana Jekkonen aloitti Fish me luck –kalastusblogin kirjoittamisen 2014. Ajatus
putkahti luonnollisesti mieleen. Hän
tykkää kirjoittamisesta ja mikä olisikaan
kalastusta mukavampi aihe.
”Otan kalastusreissuillani paljon valokuvia sekä kaloista että luonnosta ja haluan jakaa näkemäni ja kokemani myös
muiden kanssa. Kalastuksesta puhuminen saa aina hyvälle tuulelle. Vaikka sanoinkin aiemmin harrastuksen muuttuneen vakavammaksi, ei se silti ole mitään
hampaat irvessä suorittamista. Ennemminkin rennon vakavaa ja asioita tulee
aina katseltua positiivisten lasien läpi.”
Jaana Jekkonen miettii, että tottakai,
jos siiman päästä karkaa elämän suurin

kala, silloin se on vakavaa. Silloin hiljennytään ja annetaan toipumiselle aikaa.
”Silloin tarvitaan vertaistukea!”

Blogi toimii myös päiväkirjana
Jaana sanoo, että blogin kirjoittamisesta
on hyötyä myös itselle. Hän saattaa lueskella aiempia kalastusraporttejaan ja oppia niistä jotakin.
”Joskus tulee tehtyä havaintoja jälkikäteenkin. Ehkä tämä koko harrastus on
kuin iso palapeli, johon aina välillä löytyy oikea pala. Valmiiksihan tätä ei voi
saada koskaan. Tätä tehdään winkhymiön kanssa.”
Jaana Jekkonen miettii, että kalastusta pidetään enemmän miesten juttuna,
mutta mikäpä olisi loppujen lopuksi tasavertaisempi harrastus.
”Monissa lajeissa miehet pärjäävät paremmin fyysisten voimiensa ansiosta,
mutta kala ei katso lihaksia. Vesille lähdetään samalta lähtöviivalta, tai sano-

taanko, että samalta rannalta.”
”Haluan innostaa blogillani myös muita naisia kalastamaan. Kalastaminen on
helppoa ja jos ette usko, menkää ihmeessä kokeilemaan. Ei muuta kuin vesille,
aina on hyvä sää kalastaa. Yllätytte varmasti.”
Pilke tulee savolaisen perheenäidin silmäkulmaan. Hän sanoo, että taitaa lähteä kokeilemaan savumuikkuennätyksen
rikkomista – ja sen jälkeen kalaan. n
Teksti: Jukka Halonen
Kuvat: Jaana Jekkosen 			
kuva-arkisto

www.fishmeluck.fi
Jaana Jekkonen ja kalastusalus Puattinen ovat kyntäneet huolellisesti
Kuopion ympäristön järvivesiä.
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Uusi ässäsääntö
lisäsi kisajännitystä
Turun Kalamaratonin kilpailjat lähdössä. Kisassa kakkoseksi tullut joukkue Pyöräilevät lahnat kilpaili nimensä mukaisesti
polkupöyrät allaan.

Turku aloitti

Kalamaratonien sarjan
Lajikalastajien kausi 2016 käynnistyi jo huhtikuun lopussa Turussa, kun
vuoden ensimmäinen Kalamaraton kisattiin hyvin vaativissa olosuhteissa.
Voiton uusi äärimmäisen tasaisen vuorokauden jälkeen LT Barbatula.

Turun Kalamaraton käytiin Kalamaratonin historian varhaisimmalla aikataululla, jo huhtikuun puolella. Se vaikutti monella tavalla lajien saantiin. Särkikalalajit
eivät ole vielä herenneet kutupuuhiin ja
niiden tavoittaminen siiman päähän oli
huomattavan työlästä.
”Hyvä esimerkki tästä on, että 20 saadun lajin joukossa ei ollut ainuttakaan
lahnaa. Samoin kisassa saatiin vain yksi
ruutana, joka olisi ollut kuukautta myöhemmin jokaisen perussaalista”, kilpailujohtaja Tanja Merikanto kertoi.
Merikanto laskeskeli, että tutuista lajeista kuha puuttui myös tuloslistoilta.
Vastaavasti aikainen ajankohta vaikutti
siihen, että siikoja tuotiin tuomaristolle
suuri määrä.
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Kovat sääolot
Taivas tarjosi säiden puolesta lisähaastetta
kisailijoille. Lauantain raivoisa raekuuro veti maan monin paikoin valkoiseksi
ja jähmetti kalojen syöntihaluja. Toiselle
kymmenelle päästiin lajien saantimäärässä kuitenkin jo neljän kalastustunnin jälkeen. Välillä aurinko hehkutti lämpöään.
”Lupasin ennen kisaa extreme-hengessä, että kaikenlaisia vuodenaikoja on tarjolla. Se toteutui syksyä lukuun ottamatta”,
kilpailujohtaja kertoi pilke silmäkulmassa.
Kalamaratonin voittaa luonnollisesti se
joukkue, joka saa pyydetyksi vuorokauden
aikana eniten eri kalalajeja. Jos kuitenkin
tulokset menevät määrällisesti tasan, sijat
ratkaistaan kahden erikoissäännön perus-

teella. Niistä ässäsääntö oli uutuutena ensimmäisen kerran käytössä Turussa.
Ässä on laji, jonka joukkue onnistuu
ainoana kilpailussa saamaan. Jos siis tasatuloksissa joukkueella on ässälaji, sen
saanut joukkue ohittaa muut.
Jos ässiä ei ole tai niitä on yhtä monta,
sen jälkeen ratkaisee aikasääntö. Turussa
se määrättiin seitsemännen lajin kohdalle. Ensimmäiset seitsemän saatua lajia oli
siis kiikutettava mahdollisimman nopeasti tuomaristolle, jos halusi varmistaa
hyvän sijoituksen tasatilanteessa.

Alkulajit nopeasti
Kilpailun lähettämisen jälkeen tuomaristo ei saanut pitkään keitellä kahve-

jaan Aurajokisäätiön Myllärintalolla
Halistenkosken rannalla. Ensimmäinen
joukkue SOLE BB toi seitsemän lajiaan
tarkistukseen jo tunnin ja 16 minuutin
kuluttua lähdöstä. Edellisen vuoden voittaja LT Barbatula saapui 20 minuuttia
myöhemmin.
Seuraavaksi seitsemän lajia tarkistutti
pääkaupunkiseudulta tullut Species Fishing Team, ajassa 14,19. Heidän jälkeensä
saapuivat Pyöräilevät lahnat, joka joukkueena todellakin kisasi polkupyörät allaan. Pojat kellottivat itselleen ajan 14,33.
Vielä alle neljän tunnin pääsi joukkue
Koukut korvassa, ajassa 15,06.
Kun näin kärkiajat oli jaettu, alkoi rauhallisempi vaihe. Kalamaratonissa on selvää,
että ensimmäiset lajit nousevat suhteellisen
nopeasti, mutta kilpailun loppua kohden
uudet lajit harvinaistuvat. Vastaavasti uusi
lajipinna on sitäkin riemukkaampi.
Hämärän laskeutuessa alkoi pienten lajien lirkkiminen. Edellä mainitut joukkueet pitivät pintansa kärkipaikoilla, jos toki
ykkössija vaihtui aina välillä. Kun kisasta
oli jäljellä puolitoista tuntia, kolme joukkuetta oli 18 lajissa. Nämä olivat Sole BB,
LT Barbatula ja Pyöräilevät lahnat. Loppuhetkillä vielä neljäskin joukkue eli Koukut korvassa ylsi samaan määrään.

Ässät ratkaisivat
Kun lauantain jännitys kohdistui seitsemän lajin saantiin, lopussa se tiivistyi ässiin. Nehän varmistuisivat vasta maalissa. Ässäsääntö toimii kahteen suuntaan.
Ässää voi tavoitella, mutta samalla voi
estää toiselta ässän saamalla saman lajin.
Neljä joukkuetta oli siis lopulta tasamäärässä. Kahdelle osui ässä. LT Barbatula sai ainoan ruutanan, Pyöräilevät lahnat puolestaan ainoan liejutokon. Kun

Turun Kalamaratonin voittajakolmikko, vasemmalla Pyöräilevät lahnat, keskellä
LT Barbatula ja oikealla SOLE BB.
Turun Kalamaratonin
tuomaristo potretissa:
Matti Halonen,
Jukka Aunela,
Pekka Hernejärvi,
Tanja Merikanto ja
Arto Katajamäki.
siis oltiin vieläkin tasatilanteessa,
mestaruus
ratkesi seitsemän lajin
aikasäännöllä Barbatulan
voitoksi. Mainittakoon,
että Sole BB –joukkueen
haukiässä hyytyi vasta maalissa, kun
toinenkin joukkue toi sellaisen näytille.
Kilpailussa saatiin vielä kolmaskin ässä,
joukkueen Cephalus auki pyydystämä kivennuoliainen.
Takana oli 24 intensiivistä tuntia lajikalastuksen parissa, kelissä kuin kelissä. Loppuun saakka jännittävä Turun Kalamara-

ton oli saanut päätöksensä.
Kaikkiaan Turussa kisasi parikymmentä joukkuetta. Kalamaraton järjestettiin vanhassa pääkaupungissa nyt kolmannen kerran. Ja kilpailujohtaja Tanja
Merikanto lupaa, että lisää on tulossa. n
Teksti: Matti Halonen

Ensikertalaisen pioneerihenkeä ja särkiä
Maaliskuussa 12-vuotias poikani löysi netistä ilmoituksen Kalamaratonista, kilpailusta, jossa on
tarkoitus kalastaa mahdollisimman monta eri
kalalajia vuorokauden sisään. Kilpailumuoto itsessään vaikutti todella mukavalle. Olimme kuitenkin vasta aloittaneet kalastusharrastuksen,
joten ajattelin meidän olevan liian amatööreja
näin vaativaan lajiin. Lisäksi pelkäsin muiden
kalastajien suhtautumista autistisiin poikiini.
Otin kuitenkin yhteyttä Turun Kalamaratonin
kilpailunjohtajaan Tanja Merikantoon ja kyselin
kilpailusta. Tanja vakuutti, että kalamaratonilla
joukkueiden välillä toimii hyvä yhteisymmärrys ja
toivotti meidänkin joukkueemme tervetulleeksi
kilpailuun. Niinpä uskaltauduimme mukaan.

Oli todella upea huomata, miten sydämellisesti meidät otettiin vastaan. Saimme apua niin
onkivapojemme kanssa kuin muidenkin välineiden tarkastuksessa. Jopa toisten joukkueiden
jäsenet auttoivat meitä pyyteettömästi ja antoivat ohjeita sekä neuvoja. Kalastuksesta riitti juttua useiden kalastajien kanssa ja valokuviakin
isoista saaliista katsottiin. Pojat siis hyväksyttiin
joukkoon kilpailijoina toisten mukana.
Kalamaraton ei tällä kertaa sujunut aivan suunnitelmiemme mukaan. Kalaa emme juuri saaneet
särkiä lukuun ottamatta. Saaliin puuttumista ei
kuitenkaan huomaa, kun istuu rantakivillä onkimassa lastensa kanssa meren hiljaisuuden ääressä. Ne hetket mitataan aivan eri mittareilla. Ja kyllä

ne kalat vielä meidänkin onkeemme tarttuvat.
Kalamaratonin aikana Turku kylpi välillä auringossa, välillä niskaan tuli räntää, rakeita ja
vettä. Emme kalastaneet koko vuorokautta,
mutta pitkän päivätyön teimme joka tapauksessa. Kun rämmimme kotiin kastuneina ja väsyneinä, tunsimme osallistuneemme johonkin suureen. Sitä ei voi sanoin kuvailla, se täytyy vain
kokea. Pojat oli hyväksytty uuteen yhteisöön, ei
autististeina ja erityislapsina, vaan kalastajina.
Ja se tuntui hyvälle.
Teksti: Elisa Kolehmainen
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Tunnista särkikalat
Särki vai sorva, lahna vai pasuri?
Näin erotat lajit toisistaan.

sta
i
o
k
n
Auriesää ja
k reitä
ki oja!
siim

Anna meidän helpottaa elämääsi
ja turvata tulevaisuutesi.
Laske ja osta helposti turva.fi
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
01019 5110
www.turva.fi
Vierekkäin laitettuina särki (yllä) ja sorva paljastuvat nopeasti eri lajeiksi. Yksi selvä ero on suun muodossa.
Suomen vesistä voi löytää 20 erilaista särkikalalajia. Kaikki tietävät särjen ja lahnan, mutta vaikkapa suutari, törö, vimpa ja sulkava ovat vähemmän tiedettyjä, saati tunnistettuja. Varsin moni
laji tulee lisäksi pyydettyä särkenä tai lahnana, vaikka ne vain
muistuttavat lähisukulaistaan.
Särkikalojen tunnistuksessa on monta konstia, jotka tukevat toisiaan. Ensimmäiseksi kannattaa katsoa saaliin suuhun –
avautuuko se ylös, eteen vai alaspäin. Tämä seikka kertoo samalla kalan ruokailutottumuksista, hakeeko se sapuskansa pohjasta,
välivedestä vai pinnasta.
Suomut ovat myös kelpo tunnistuskonsti, joskin vaatii tarkkaavaisuutta. Jokaisella kalan kylkiviivalla on suomuja tietty
määrä, joka ei muutu elinaikana. Lajeittain kylkiviivan suomuluku vaihtelee vain hyvin suppeissa rajoissa.
Kaikkein tyypillisimmin tunnistusvirhe tapahtuu särjen ja sorvan sekä pienen lahnan ja pasurin välillä. Niiden toisistaan erottaminen eittämättä vaatiikin hieman harjaantuneempaa silmää.
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Lahnan (alla) ja pasurin
silmät suhteessa pään kokoon ovat yksi niitä erottava
tuntomerkki. Pasurin silmä
on huomattavasti suurempi.

192_5x121_Kalasta_SKES_Verkkokauppa_052016.indd 1

vaan enemmän keltainen. Ja
sorvan vatsaevät ja peräevä
ovat huomattavan helakanpunaiset, usein selkäeväkin.
Siinä missä särki on usein
hopeanhohtoinen, varsinkin suurempi sorva saa
messinginkeltaista sävyä.
Suusta löytyy myös eroja.
Sorvan suu on pieni ja se
aukeaa viistosti ylöspäin. Särjen suu avautuu suoraan eteen. Lopuksi voi vielä tarkastella selkä- ja vatsaevien sijaintia. Särjellä
niiden etureunat ovat jokseenkin kohdakkain. Sorvalla selkäevän etureuna on taempana kuin vatsaevät.

10.5.2016 11:51:15

l Joka viides (75 000) Taloustaidon

lukija harrastaa kalastusta.
l Joka kymmenes kalastava
suomalainen lukee Taloustaitoa.
(KMT Kuluttaja 2013)

Särki vai sorva?

Lahna vai pasuri?

Kylkiviivan suomuluku ei
erota varmasti särkeä ja sorvaa toisistaan. Särjellä niitä
on nimittäin 42-45 ja sorvalla 40-45. Siispä on käytettävä
muita tunnistuskonsteja.
Nopealla
katsomisella
olisi tietysti helppo sanoa,
että särjen erottaa punaisesta silmästään, mutta
särjen silmä ei ole aina punainen. Sorvalla se kyllä
ei ole punainen koskaan,

Pienen lahnan ja pasurin tunnistaminen on kyllä mahdollista,
kun katsoo tarkkaan. Lahnan kylkiviivalla on 51-60 suomua,
kun pasurilla niitä on 45-48.
Silmämääräinen tarkastelukin auttaa. Pasurin silmä on suurempi kuin lahnan. Silmän halkaisija on leveämpi kuin silmän
ja kuonon kärjen väli. Lahnalla taas päinvastoin. Eroa on myös
evien värityksessä. Pasurin parilliset evät ovat keltaisen tai ruskean punertavat. Lahnalla ne ovat lähinnä mustat. n
Lähde:
Halonen-Pennanen: Lajikalastus ja
Suomen kalalajit (Tammi 2015).

taloustaito.fi
Kalasta! 2016
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Hopearuutana on kultakalan lähisukua ja pystyy
lisääntymään sen kanssa. Laji on kuitenkin
katinkultaa - se vie toisten lajien ruoan ja elintilan.

Vesi samentuu
Kuin sanojensa vahvistukseksi Urho nostaa ongestaan ensimmäisen hopearuutanan. Oikeastaan se on aika kaunis kala.
Ja se tarttui miltei mitättömään madonpalaseen.
”Hopearuutana pystyy siivilöimään
ravinnokseen vedestä kaiken ja tehokkaasti. Se myllää veden pohjaa myöten.
Ongelmat
alkavat,
kun lisääntynyt kanta
syö eläinplanktonin.
Sen seurauksena kasviplankton – kuten
sinilevä – räjähtää
kasvuun ja vesi samentuu. Siitä edelleen seuraa, että pohjakasvit eivät saa
valoa.
Urho on seurannut hopearuutanan
aiheuttamia ympäristömuutoksia Helsingissä ja Salossa. Tämän harmittomalta
näyttävän eväkkään vaikutukset ulottuvat jopa vesilinnustoon, jolle ei riitä enää
samalla tavalla ruokaa.
Hopearuutana on valitettavan tehokas
lisääntyjä. Urho kertoo, ettei naaras tarvitse edes oman lajin koirasta kaverikseen, vaan minkä tahansa särkikalalajin
maiti pystyy aktivoimaan lisääntymisen.
Hopearuutana pystyy lisäksi risteytymään tavallisen ruutanamme kanssa,
mikä on uhka kotoiselle lajille.
”Lämpimät kesät vain vauhdittavat lajin lisääntymistä. On siis olemassa aito
vaara, että hopearuutana muuttaa Saaristomeren lahtialueiden elämää pysyvästi.

paikkoja. Se nousee kaikkiin lampiin,
joista vain löytyy laskuyhteys mereen.
”Lajin leviämisen hillitseminen on
vaikeaa. Pyytämällä sitä ei saada loppumaan, koska lisääntyminen ja kasvu on
niin nopeaa.”
Urho muistuttaa kolikon toisesta puolesta. Se on levinnyt Euroopan vesiin
juuri samojen ominaisuuksiensa takia.
Siksi se on viljelykala.
Miksi sitä ei käytettäisi ruoaksi Suomessakin?
”Särkikalojen tapaan hopearuutana
on toki ruotoinen.
Kysymys on kuitenkin siitä, osaako sen
valmistaa. Aasiassa
se taidetaan ja kyllä hopearuutanaa syödään Venäjällä ja Baltiassakin.
Urho melkeinpä heristää sormeaan
ja muistuttaa, että missään tapauksessa
hopearuutanaa ei pidä siirtää vesistöstä
toiseen. Sitkeähenkisenä se voi lähteä uimaan vielä seuraavanakin päivänä pyytämisestä, vaikka olisi viettänyt sen ajan
muovipussissa.
Yksivuotias on noin kymmensenttinen ja seuraavana vuonna se on sukukypsä. Parituntisen kalastusretken
saaliiksi kertyy toistakymmentä hopearuutanaa. Lauri Urho miettii, että
syönti oli nyt huono. Ja Viikin lammessa
hopearuutanoita on ollut vain alle kymmenen vuotta. n

”Leviämisen
hillitseminen
on vaikeaa”

”Katinkultakala”
valtaa Suomea

Yli Euraasian ihmisen avustuksella Suomeen levinnyt hopearuutana samentaa vedet, vie
elintilan jopa vesilinnuilta ja
lisääntyy holtittomasti.

Luonnonvarakeskuksen
erikoistutkija
Lauri Urho asettelee pientä madon palasta
koukkuun Viikin lammen rannassa Helsingissä. Paikka on hyvinkin tuttu. Sieltä
Urho on onkinut vuosien mittaan kiloittain hopearuutanoita tutkimuspöydälle.
”Ne ovat oikukkaita syömään. Välillä syövät hiljaa ja joskus iskevät kunnolla. Syöntihaluihin vaikuttavat ainakin sääolosuhteet.”

Teksti ja kuvat: Jukka Halonen

Ilmoita
vieraslajista!
Luonnonvarakeskus kokoaa jatkuvasti
tietoa hopearuutanasta ja muista vieraslajeista. Niiden leviämistiedot ovat
tärkeitä, sillä vieraslajien asettuminen
uusille alueille voi olla uhka ekosysteemille ja luonnon monimuotoisuudelle.
Kansalliseen vieraslajiportaaliin on listattu kaikki Suomessa esiintyvät haitalliset ja tarkkailtavat vieraslajit, niiden
tunnusmerkit, alkuperä ja levinneisyys.
Se kertoo tietoa vieraslajien haitoista ja
antaa käytännön vinkkejä niiden torjuntaan.

Mustatäplätokko on myös haitallinen ja
nopeasti leviävä vieraslaji.

www.vieraslajit.fi

Holtiton leviämään
Lauri Urho vetelee hopearutskuja tasaiseen tahtiin lammesta. Hän sanoo, että
juuri lammet ovat parhaita lisääntymis-

Yli Suomenlahden
Hopearuutana ei kuulu Suomen alkuperäisiin kalalajeihin, vaan se on ihmisen
tuoma vieraslaji.
Vaikka hopearuutanat ovat uineet tänne jostakin Viron rannoilta, ihmiskädet
ovat auttaneet sen matkan Venäjän kautta yli Euraasian.
”Erityisesti Aasiassa hopearuutana on
suosittu viljelylaji. Se on nopeakasvuinen
ja tyytyy vähään”, Urho kertoo.
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Helsingin Viikissä sijaitseva lampi on tutkija Lauri Urholle tuttu paikka. Sieltä hän
on pyytänyt hopearuutanoita näytteiksi jo kahdeksan vuoden ajan.
Suomen vesiltä hopearuutana tavattiin
ensimmäisen kerran 2005 – löytäjänä
Urho itse. Viron merialueelta se oli löydetty jo 20 vuotta aiemmin, jossa se oli runsastunut riesaksi asti. Kun sitä pyydettiin

jo tonnikaupalla, kansainvälisen vieraslajityöryhmän jäsenet osasivat tiedustella,
löytyikö kalaa Suomestakin. Urho kävi
kokeilemassa Vanhankaupunginlahdelta,
josta niitä nousi heti kymmenkunta.

Lauri Urho pyydysti itse Suomen ensimmäiset hopearuutanat
Helsingin Vanhankaupunginlahdelta 2005. Hänen suurin
saamansa 3,5 kilon hopearuutana on Suomen ennätys.
Hopearuutanoita kalatiskillä tavallisessa ruokakaupassa Hongkongissa.

Kalasta! 2016
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Tutustu Hall of Fameen Maretariumissa!

Puhemies Lohela jakoi
vuoden tunnustukset
Kuva: Henrik Kettunen

Omat mallit siiman päähän

Mika Vornanen

Vuoden 2016 kalamiehen kunniakirjan sai
kalataiteilija ja graafikko Sakke Yrjölä. Hän
on tehnyt suururakan ja kuvittanut kaikki
maassamme esiintyvät kalalajit ensimmäisenä Suomessa. Paitsi, että kyseessä on ainutlaatuinen työsuoritus, Sakke Yrjölä on
itse pyydystänyt suurimman osan näistä
kalalajeista, jotta hän on voinut kuvata
kohteensa tuoreeltaan. Yrjölä on kiertänyt
Suomea ristiin rastiin, saadakseen täsmällisesti kuvatuksi kalojen erilaiset väritykset erilaisissa elinympäristöissä.
”Sakke Yrjölä seuraa alan uranuurtajien Wilhelm von Wrightin ja Gösta
Sundmanin viitoittamalla tiellä. Hänen
taiteellinen jälkensä on erittäin korkeatasoista viimeistä suomunpiirtoa myöten. Kalataitelija Yrjölä on tehnyt myös
erittäin arvokasta työtä nostamalla ns.
vähempiarvoisten kalalajien arvostusta
ruokapöydässä. Hän on loihtinut esimerkiksi särkikaloista mitä herkullisimpia reseptejä, joita on julkaistu monissa
lehdissä”, kirjattiin valintaperusteisiin.

Vuoden kalastusoppaaksi raati valitsi
Mika Vornasen Helsingistä. Hänen kalavetensä ulottuvat koko eteläiselle Suomenlahdelle ja sisävesille. Hän on kysytty uusien kalastusmenetelmien opastaja, joka
haluaa tarjota asiakkailleen parasta mahdollista laatua kalastustapojen opastamisen, opettamisen, välineiden, varusteiden
ja kalastuspaikkojen suhteen, unohtamatta itse saalista.
”Vornanen korostaa turvallista ja valikoivaa kalastusta. Hän osaa räätälöidä
palvelunsa asiakkailleen toimiviksi ja
sopiviksi. Vornanen on tuttu mukaansa
tempaava esiintyjä kalastusalan erilaisissa
tilaisuuksissa ja kirjoittaa myös kalastuksesta runsaasti. Lempinimi ’Haukikoira’
kertoo hänen erityissuhteestaan ja -taidoistaan erityisesti tämän kalalajin kanssa”, valintaraati perusteli.
Vuoden 2016 valintaraadin puheenjohtajana toimi Kuusamon Uistimen
toimitusjohtaja Kimmo Korpua ja varapuheenjohtajana Kotkan Maretariumin
toimitusjohtaja Sari Saukkonen. n

Vuoden 2016 valintaraati
Kimmo Korpua, toimitusjohtaja, Kuusamon Uistin
(puheenjohtaja)
Sari Saukkonen, toimitusjohtaja, Maretarium
Erkki Pulliainen, valtiopäiväneuvos, professori, oulu
Markku Myllylä, toiminnanjohtaja,
Kalatalouden Keskusliitto
Ilkka Mäkelä, toiminnanjohtaja, SVK
Jari Tuiskunen, kalastustoimittaja, Tampere
Hannu Lehtonen, professori, Helsinki
Jukka Halonen, kehitysjohtaja, DHL
Petteri Hautamaa, luontokuvaaja, Helsinki
Seppo Suuronen, päätoimittaja emeritus, Espoo
Erkki Norell, kalastuskirjailija, Vääksy
Janne Porkka, viihdetaiteilija, Turku
Risto Jäntti, Metsähallitus, Suomussalmi
Heikki Haapavaara, toimittaja, Kauppalehti
Markus Ratinen, lajikalastus-mestari, SKES
Jukka Halonen, puheenjohtaja, SKES (sihteeri)

Kunniakirjat luovutettu: vasemmalta Markus Ratinen (SKES), Mika Vornanen, Sakke Yrjölä, raadin puheenjohtaja
Kimmo Korpua, eduskunnan puhemies Maria Lohela ja Kotkan Maretariumin toimitusjohtaja Sari Saukkonen.

Eduskunnan puhemies Maria Lohela jakoi vuoden kalamiehen ja vuoden
kalastusoppaan palkinnot maaliskuussa Helsingin GoExpo –messuilla.
Kalataiteilija Sakke Yrjölä ja haukikoira Mika Vornanen olivat yhtä hymyä.
Arvovaltainen, kalastusalan vaikuttajista
ja ammattilaisista koottu raati on valinnut
vuodesta 2000 lähtien vuoden kalamiehen
ja kalastusoppaan. Varsinaisesti valinnoilla
ei pyritä löytämään parasta kalamiestä tai
kalastusopasta – sellaisten valitseminen on
tietysti mahdotonta. Sen sijaan vuoden valinnat ovat kunnianosoitus merkittävästä
työstä niin suomalaisen kalastuskulttuurin
kuin kalastusopastuksen saralla.
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Eduskunnan puhemies Maria Lohela totesi kunniakirjojen jakotilaisuudessa, että
kalastus on ja on aina ollut vahva osa suomalaisuutta. Se on hyvin monimuotoinen
harrastus, jonka aloittamiseen kynnys on
matala.
”Nykyisin puhutaan vastuullisesta kalastamisesta. Luontoa ja sen antimia on
kunnioitettava. Tätä kehityssuuntaa on tervehdittävä ilolla, jotta kalastettavaa riittää

Graafikko Sakke Yrjölä ensin
pyydysti mallinsa, jotta voi
sitten kuvittaa ne näköisiksi

Vuoden 2016 kalastusopas
Mika Vornanen.

Puhemies Maria Lohela, Kuusamon Uistimen toimitusjohtaja
Kimmo Korpua, SKES:n Markus Ratinen ja vuoden kalamies
Sakke Yrjölä.

jatkossakin. Kaikki näin lähellä luontoa harrastavat ovat samalla hyvin tietoisia siitä, että
luonnonsuojelu, sisävesiemme puhtaus ja
Suomenlahdestakin huolehtiminen on välttämätöntä. Tässä suhteessa kannustan teitä
kalamiehiä ja -naisia kertomaan näkemästänne ja kokemastanne, jolloin harrastuksestanne kumpuava luontotietous ja havainnot
vesistöjemme tilasta tuovat lisäarvoa myös
muille”, puhemies sanoi.
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tulokset - HELSINKI - KOTKA - JOENSUU - TURKU

HELSINKI 2001

HELSINKI 2002

HELSINKI 2003

l RKTL. ................................18
l Team Norski.....................16
l Tuhdit...............................14

l Pietarit 1...........................15
l XXL....................................14
l Raputiimi..........................14

l Taimentiimi......................16
l Pietarit 1...........................16
l Erä-lehti............................16

HELSINKI 2004

HELSINKI 2005

HELSINKI 2006

l Pietarit 1...........................19
l Team Teisti. ......................15
l Hgin Kalamiespiiri...........15

l Pietarit 1...........................21
l Symbioosin kalakerho. ...18
l Taimentiimi......................18

l Symbioosin kalakerho 1...21
l Erä-lehti............................19
l Pietarit..............................19

HELSINKI 2007

HELSINKI 2008

HELSINKI 2009

l Symbioosin kalakerho. ...20
l AC Delirium......................19
l Skes Amatöörit................18

l Symbioosin kalakerho 1..24
l Skes Amatöörit................20
l Kuningaskalastajat..........20

l Kuningaskalastajat..........24
l AC Delirium......................23
l AC Tremens......................22

HELSINKI 2010

HELSINKI 2011

Helsingin parhaat

l Skes Amatöörit................28
l Erä-lehti............................23
l XXL-kalastajat..................23

l AC Delirium......................27
l KiloHAIL. ..........................24
l Symbioosin kalakerho. ...23

HELSINKI 2012

HELSINKI 2013

l AC Delirium......................30
l Symbioosin kalakerho 1... 27
l Skes Taimentiimi..............27

l AC Delirium......................30
l Kalapuikot........................29
l Kuningaskalastajat..........28

HELSINKI 2014

HELSINKI 2015

l Skes Taimentiimi..............32
l XXL-kalastajat..................30
l Kalapuikot........................28

l Siloneula. .........................31
l Kalapuikot........................31
l Töt-törö. ...........................30

Helsingin monivoittajat

Helsingin nopeimmat ajat

Symbioosin kalakerho/1		llllll
AC Delirium 		 lllll
Pietarit/1 		 lllll
Skes Amatöörit		
lll
Kuningaskalastajat		
lll
Erä-lehti
lll
Kalapuikot
lll
Taimentiimi
ll
Skes Taimentiimi
ll
XXL-kalastajat
ll
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Skes Amatöörit		
Skes Taimentiimi		
Symbioosin kalakerho 1
Skes Taimentiimi		
Skes Taimentiimi		
Kalapuikot		
Skes Amatöörit		
Symbioosin Kalakerho 1
Symbioosin Kalakerho 1
Team Teisti		

13:13
13:15
13:25
13:27
13:32
13:45
13:46
13:50
13:50
13:52

2008
2015
2008
2012
2014
2013
2009
2010
2012
2004

Skes Taimentiimi		 32
Siloneula		 31
Kalapuikot		 31
AC Delirium		 30
AC Delirium		 30
XXL-kalastajat		 30
Töt-törö		 30
Virallinen Saksan Maajoukkue 30
Kalapuikot		 29
Skes Taimentiimi		 29
AC Delirium		 29
Kuningaskalastajat		 29
Skes Amatöörit		 28
Kuningaskalastajat		 28
Kalapuikot		 28
AC Delirium		 28
AC Delirium		 27
Symbioosin kalakerho 1		 27
Skes Taimentiimi		 27
AC Tremens		 27
Kuningaskalastajat		 27
AC Tremens		 27
Heittokala Tarantella		 27
Epävirallinen Saksan Maajoukkue 27
Siloneula		 26
Hakuninmaan Limbo		 26
Heittokala Tarantella		 26

KOTKA 2008
l Pietarit 1...................... 17
l Erä-lehti....................... 12
l Skes-Törkyturvat......... 11

KOTKA 2011
l Team Teisti. ................. 15
l Kymin Naaraajat......... 14
l Erä-lehti....................... 12

KOTKA 2014
l KK: Villi Lohi!............... 22
l Kymin Naaraajat......... 20
l Team Saka................... 17

Joensuu 2012
2014
2015
2015
2012
2013
2014
2015
2015
2013
2015
2015
2015
2010
2013
2014
2014
2011
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2014
2012
2015
2015

l Sillinkutojat................. 13
l Lesnan Naputtajat...... 12
l Kumin Naaraajat......... 12

Joensuu 2014
l Lesnan Naputtajat 1... 17
l Sillinkutojat................. 17
l Skes Taimentiimi......... 16

Turku 2014
l Skes Taimentiimi......... 24
l Bouillabaisse............... 22
l Lt Barbatula. ............... 21

KOTKA 2009
l Pietarit 1...................... 17
l Kalavale....................... 15
l Skes-Törkyturvat........... 9

KOTKA 2012
l Team Teisti. ................. 25
l Kalavale....................... 19
l Kymin Naaraajat......... 18

KOTKA 2015
l KK: Villi Lohi!............... 21
l Kala ja Kulaus.............. 20
l Törkyturvat................. 19

Joensuu 2013
l Sillinkutojat................. 18
l Lesnan Naputtajat...... 17
l Skes Taimentiimi......... 16

Joensuu 2015
l Lesnan Naputtajat 1... 18
l Lesnan Naputtajat 3... 15
l Joukkue....................... 14

Turku 2015
l Lt Barbatula. ............... 24
l Skes Taimentiimi......... 24
l Koukut Korvassa......... 23

KOTKA 2010
l Team Teisti. ................. 19
l Team Kalavale............. 16
l Skes-Törkyturvat......... 14

KOTKA 2013
l KK: Villi Lohi!............... 21
l HKV Legends............... 19
l P.A.S. kalassa............... 18

Kotkan monivoittajat
Team Teisti		lll
Kluuvinlahden Kalastajat:
Villi Lohi!		lll
Team/Kalavale		lll
Kymin Naaraajat		lll
Skes-Törkyturvat		lll
Erä-lehti		 ll

Turun monivoittajat
Lt Barbatula
Skes Taimentiimi

lll
ll

Joensuun monivoittajat
Lesnan Naputtajat/1		llll
Sillinkutojat		 lll
Skes Taimentiimi		
ll

Turku 2016
l Lt Barbatula. ............... 18
l Pyöräilevät Lahnat. .... 18
l Sole BB. ....................... 18
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YLEISSÄÄNNÖT
(Oikeus sääntömuutoksiin pidätetään. Jokaisessa kilpailussa myös omat, täydentävät säännöt)

1. Kalamaraton 2016 on avoin kilpailu kaikille
joukkueille, ja se kilpaillaan Helsingissä, Kotkassa ja Turussa. Kotkassa kisa järjestetään 21.-22.
toukokuuta ja Helsingissä 28.-29. toukokuuta.
Turussa kisa järjestettiin 23.-24. huhtikuuta.
Helsingin kilpailu on samalla lajikalastuksen
joukkueiden SM-kilpailu. Kaikki kilpailut alkavat lauantaina 12.00 ja päättyvät sunnuntaina
12.00. Kilpailut järjestää Suomalaisen kalastusmatkailun edistämisseura ry yhteistyössä
paikallisten tahojen kanssa.

6. Kalamaratonissa rokastus on kielletty. Rokastuksella tarkoitetaan kilpailussa kalan tarkoituksellista
tartuttamista koukulla kalan ulkopuolelta. Koska
särmä- ja siloneula eivät ole suusta koukutettavia
kaloja, ne suljetaan kisan ulkopuolelle. Nahkiaista
ei lasketa kalalajiksi. Mikäli kilpailussa saadaan
Suomen tai kilpailualueen vesistössä aiemmin
esiintymätön laji, tuomaristolla on oikeus hyväksyä tai hylätä laji. Tällä halutaan estää vieraslajien
tahallinen siirtäminen niille kuulumattomiin
vesiin.

2. Kaikilla kilpailualueilla noudatetaan paikallisia voimassa olevia kalastussääntöjä, ellei
toisin ilmoiteta. Kilpailukortti toimii joukkueen
kalastuslupana. Jokaisessa Kalamaratonissa
ilmoitetaan mahdolliset, paikalliset erikoiskohteet, joissa kilpailijat eivät saa kalastaa. Tällaisia
voivat olla esimerkiksi paikat, joihin myydään
vain rajoitettu määrä lupia tai joissa kalastamiseen kilpailukortti ei ilman lisämaksua oikeuta.

7. Hybridejä eli lajiristeymiä ei pääsääntöisesti
lasketa lajiksi eikä kahdeksi lajiksi. Mikäli tuomaristo katsoo, ettei kilpailija ole voinut kohtuudella tunnistaa kalaa risteymäksi, on tuomaristolla
mahdollisuus antaa risteymästä sen kalalajin
lajipiste, minä joukkue risteymää lajikseen
esittää. Mikäli joku sääntö tai sen tulkinta johtaa
tuomariston yksimielisen näkemyksen mukaan
kohtuuttomuuteen, voidaan tuomariston
päätöksellä koska tahansa suorittaa sellaisia
uudelleentulkintoja, että kohtuuttomuuksilta
vältytään

3. Kilpailussa tavoitellaan mahdollisimman
useita eri kalalajeja 2-3-henkisin joukkuein.
Jokainen joukkue nimeää itselleen kapteenin.
Joukkueella voi olla myös erillinen valmentaja/
huoltaja, joka ei kuitenkaan saa osallistua itse
kalastukseen. Sarjoja on vain yksi, kilpailumaksu
joukkueelta on ennakkoon 30 euroa, paikan
päällä maksettuna 35 euroa.
4. Sallittuja kalastusvälineitä ovat onki-, pilkki-,
virveli- ja perhovapa. Kisassa joukkue saa käyttää enintään kolmea vapaa kerrallaan. Jokainen
kilpailija voi vapaasti vaihtaa välinettä eikä koko
joukkueen tarvitse samanaikaisesti käyttää
samoja välineitä. Joukkueen kalastaessa on
aina oltava vähintään kaksi joukkueen jäsentä
paikalla.
5. Vain rannalta kalastaminen on sallittua. Rannasta saa kahlata veteen, ellei toisin määrätä.
Syöttien ja koukkujen määrän suhteen ei ole
rajoituksia. Koukkulitka on kuitenkin pystyttävä
itse heittämään ja kelaamaan. Mäskääminen kisan aikana on sallittu. Turojen tekeminen ei ole
etukäteen eikä kisan aikana sallittua. Haavia voi
käyttää apuvälineenä, mutta sillä ei sellaisenaan
saa pyytää kaloja.
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8. Joukkueen kapteenin on pidettävä matkapuhelintaan koko ajan auki ja ilmoitettava sen
numero ennen kilpailun alkua kisakansliaan. Jokaisesta uudesta kalalajista tulee ilmoittaa heti
kilpailukeskukseen puhelimitse. Ilmoituksessa
kerrotaan laji ja tuomariston pyytäessä myös
pyyntipaikka. Lajit ilmoitetaan kuten kunkin
kilpailun omat säännöt edellyttävät.
9. Alamittaisia kaloja ei hyväksytä kilpailuun
mukaan. Aluekohtaiset alamitat ilmoitetaan
jokaisen kisan omissa säännöissä ja jokaisessa kilpailussa noudatetaan kunkin kilpailun
sääntöjä. Tuomaristolla on oikeus hyväksyä tai
hylätä vapautettu laji kisapisteeksi hyvin dokumentoidun, kisapassilla varustetun valokuvan
perusteella, jos kala täyttää todistetusti kyseisen kilpailun sääntöjen mukaiset vaatimukset.
Tällaiset lajit mainitaan ennen kisaa erikseen.
Siika, taimen ja karppi alalajeineen lasketaan
jokainen yhdeksi kalalajiksi.
10. Joukkueet voivat vaihtaa paikkaa autolla,
veneellä tai muulla kulkuvälineellä. Veneestä
kalastaminen on kuitenkin kielletty. Joukkueiden tulee liikkua ryhmänä, korkeintaan

huutoetäisyyden päässä (sadan metrin sisällä)
toisista joukkueen jäsenistä. Kilpailijat kalastavat omalla vastuullaan. Yksi joukkueen jäsen voi
poistua ryhmästä välillä, esimerkiksi tuomaan
lajeja tarkistettavaksi. Yksin kalastaminen on
kuitenkin kielletty.
11. Osallistumismaksu sisältää kalastusluvan
kisavesille, mutta jokaisella 18-64 -vuotiaalla
kilpailijalla on oltava voimassa oleva valtion
kalastuskortti (kalastuksenhoitomaksu), mikäli
kilpailijat käyttävät heittokalastusvälineitä.
12. Kilpailuvesillä noudatetaan aina paikallisia,
voimassa olevia kalastussääntöjä ja rajoituksia,
ellei toisin mainita. Kielletyillä alueilla kalastaminen tai kalastussäännön rikkominen käsitellään aina tuomaristossa, jolla on oikeus hylätä
joukkueen koko suoritus, sääntöjen vastaisesti
kalastetut lajit tai määritellä mikä tahansa muu
rangaistus sääntörikkomuksesta.

SISÄLOGISTIIKKA
& VARASTOINTI
DHL Supply Chain – Excellence. Simply delivered

13. Jokaisessa kilpailussa on tuomaristo, johon
nimetään erikseen kilpailujohtaja, lajituomari(t)
sekä kilpailijoiden edustaja. Jälkimmäisen toimi
päättyy kisan alkaessa.
14. Mikäli joukkueiden saama lajimäärä menee
tasan, keskinäiset sijoitukset ratkaisee ensimmäisenä saatujen ässälajien lukumäärä. Ässä tarkoittaa lajia, jonka vain yksi joukkue on kilpailun
aikana saanut kalastettua. Mikäli tulos on senkin
jälkeen tasan, sijoitukset ratkaistaan aikasäännön
perusteella (hyväksyttynä X määrä lajeja kilpailun
sääntöjen mukaan). Mitä aikaisempi ajankohta,
sitä parempi keskinäinen sijoitus. Joukkueilla on
koska tahansa mahdollisuus tuoda saaliskalansa
tuomariston tarkistettavaksi, vaikka laji kerrallaan. Joukkueiden on saavuttava kisakeskukseen
eli maaliin viimeistään klo 12.00.
15. Kilpailun tulokset julkistetaan heti, kun ne
saadaan valmiiksi. Mahdolliset protestit tulee
jättää kilpailun aikana tai välittömästi kisan
päättymisen jälkeen kisakeskuksessa.
16. Kilpailun tuomaristolla on oikeus tehdä tapauskohtaisesti päätöksiä, joita ei ole mainittu
näissä säännöissä tai jotka poikkeavat näistä
säännöistä.

Kalastustavikkeet suoraan maahantuojalta.
Laajennamme jatkuvasti valikoimia.
Meidän hinnat kestävät vertailua ja saatte aina palvelua.
Maahantuonti:

Muut vahvat brändit:

Awa-Shima
Colmic
Herakles
Milo
Stonfo
Traper

JiiCee
Grosari
Shimano
TOM-pilkki

Myymälän aukioloajat:
ma-pe klo 11.00 - 18.00

Onkitukku ROD Oy
Tiilipojanlenkki 4
01720 Vantaa
puh. 045 138 8888
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Kunnianosoitus myös
kalastusmestari Matti Mieloselle

Kaikki alkoi oikeastaan Stadipilkistä vuonna 1996. SKES:n keskuudessa
syntyi ajatus, että miksi pääkaupungin
keskustassa ei voisi pilkkiä. Helsingin
kalastuspäällikkö Matti Mielonen syttyi
ajatukseen kalakilpailussa Pitkänsillan
sisäpuolisilla lahdilla. Kaupunki vauhdittaisi kisaa kirjolohi-istutuksin.
Tuo kalastuskilpailu toteutui helmikuun kireissä pakkasissa onnistuneesti.
Seuraavana vuonna se oli tarkoitus uusia – mutta ei tullut jäitä. Näin päätettiin
pilkkisen sijasta onkia pari kuukautta
myöhemmin Mustikkamaalla.
Ensimmäinen Stadionki sai valtakunnallista huomiota, kun pääministeri Paavo Lipponen näyttäytyi siellä ensimmäisen kerran julkisesti nuorikkonsa Päivä
Hertzbergin (nyk. Lipposen) kanssa.
Myöhemminkin Stadionki on kerännyt kuuluisuuksia paikalle. Sen ovat lähettäneet mm. tv-tähti Ruben Stiller,
muusikko Tumppi Varonen, poliitikko Maria Guzenina, viihdyttäjä Janne
Porkka, kalastusguru Jari Tuiskunen ja
leijonakuningas Janne Niinimaa.

Calvadosmadot

20 vuotta
Helsinkiläisten perinteinen kalastuskauden avaus Stadionki täyttää
20 vuotta. Samalla juhlistetaan kalastuspäällikkö Matti Mielosen
pitkää työsarkaa kaupungin kalastuspäällikkönä.
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Stadionki on käyty aina leppoisissa toukokuisissa tunnelmissa. Kilpailussa on
saalispussin painoksi hyväksytty kaikki
kalat, mutta enimmäkseen voitto on ratkennut kirjolohilla. Hurjimmasta tuloksesta vastaa Tommi Vuorio, joka saalisti
2006 huikeat 39,560 kiloa kirjolohta.
Pääsääntöisesti voitto on vedelty ihan
tavallisella mato-ongella. Vuoden 1998
voittaja keksi kastaa matonsa calvadoksessa ja sai kirjolohet iskuun. Monet
saapuvat kisaan vuosi toisensa jälkeen.
Vuoden 2003 mestaruuden saanut Sakari Salakka Klaukkalasta on osallistunut
jokaiseen kisaan ja saanut jo vapaaoikeuden vapaansa.
Kilpailussa on leivottu myös moninkertaisia voittajia. Markku Kortelainen
ja Raimo Vallittu ovat pokanneet ykköspalkinnon molemmat peräti neljästi.

Mielosen juhlaa
Paitsi että Stadionki täyttää 20 vuotta ja
on samalla Helsingin vanhin edelleen
järjestettävä kalastuskilpailu, kisapaikalla vietetään myös kalastuspäällikkö Matti
Mielosen juhlaa. Tämä stadilaisen kalastuskulttuurin henkilöitymä jää eläkkeelle
heinäkuussa 2016.
”Työuraa ehti kertyä tässä hommassa
kuukautta vaille 37 vuotta. Tämä on ollut
kiva duuni”, Mielonen itse sanoo.

STADIONKI 2016
KILPAILUSÄÄNNÖT

1. Stadionki on kaikille avoin kalastuskilpailu. Sen järjestävät Suomalaisen kalastusmatkailun edistämisseura ry ja Hakaniemen
Urheilukalastajat ry yhteistyössä Helsingin
kaupungin liikuntaviraston kanssa.
2. Kisassa on kaksi sarjaa: aikuiset ja alle
15-vuotiaat lapset. Kilpailualueena toimii koko
Mustikkamaa ja Honkaluoto. Mustikkamaan
telakka-alue ei kuulu kilpailualueeseen,
Honkaluodon sillalla kalastettaessa etuoikeus
on pyörätuolivammaisilla. Kisakeskus (punnitus ja palkintojenjako) sijaitsee Honkaluodossa.

Helsingin kalastuspäällikkö Matti
Mielonen (oik.) on ollut tuttu näky
Stadiongessa ja Kalamaratonissa
vuosien varrella.

Matti Mielonen tuli valtakunnan tutuksi, kun hän kalasteli Heikki Huttusen
kanssa tusinan vuosia MTV3 Huomenta Suomessa. Verkkoja koettiin yhdessä
aina Seurasaarenselällä Porsasluodon
kärjessä.
Mielosen aikana kalastuskulttuuri on
muuttunut voimakkaasti. Hänen aloittaessaan vuositasolla lunastettiin jopa 8000
verkkolupaa. Nyt niitä myydään tuosta
luvusta enää neljännes.
”Silloin aloittaessani 1979 pääkaupunkiseudulle muutti paljon väkeä maalta.
Tämä jengi oli tottunut landella kalastamaan veroilla. Uusi sukupolvi ei ymmärrä verkkokalastuksen päälle”, aitostadilainen Mielonen tuumaa.
Helsingissä on aina pyydetty kuhaa ja
siikaa. Verkkojen sijasta niitä kepitetään
nyt jigillä ja ongella.
Myös Itämeri on muuttunut. Sitä Matti
Mielonen suree. Ennen saatiin komeita
ahvenia ulkoluodoilta. Nyt ne ovat hävöksissä. n

3. Kisassa saa käyttää joko virveliä tai onkea.
Syöttien käytössä ei ole rajoituksia, paitsi että
mäskääminen (syöttien veteen heittäminen)
on kielletty. Kerrallaan voi käyttää vain yhtä
viehettä tai koukkua, ei sivuvieheitä. Vetouistelu ei ole sallittua, ei myöskään perhokalastus turvallisuussyistä. Honkaluodon sillalla
tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.
4. Saaliskalojen yhdistelemisestä seuraa välitön sulkeminen pois kilpailusta ja saaliskalojen menetys. Jokainen kalastaa omalla vastuullaan.
5. Kisa alkaa lauantaina klo 12.00 ja päättyy klo 16.00. Punnituspaikalla on oltava
viimeistään 16.15. Kilpailun ydinalueella on
kalastuskielto voimassa klo 11-12. Vain virallisen kisakupongin lunastaneet pääsevät
mukaan kilpailuun. Kilpailun ydinalueella
(lippusiima) saavat kalastaa vain kilpailulipun
lunastaneet.
6. Kaikki kalalajit lasketaan kilpailussa mukaan. Tasatuloksen palkintosijoilla ratkaisee
arpa.
7. Lauantaina pysäköinti telakanportille
asti on kielletty. Kaikki Stadionkeen tulevat
ohjataan Mustikkamaan parkkialueille.

Löydät meidät sosiaalisesta mediasta!
/kalamaraton
/skesry
/fongaus

/kalamaraton
www.skes.fi
Kalasta! 2016
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kennoi design

Uusi Kuusamon SANTERI.

Vaappu, jonka kuhakin näkee
ihan uudessa valossa.

110/11
GL/GR/FYe/R, UV

UVPINNOITET TU
Tässä on kovan luokan uutuus kuhan kalastukseen. Vaappu, jonka uintia voi virittää
kuhunkin tilanteeseen sopivaksi. Kaikki 10 väriä ovat saaneet lisäksi UV-lakkauksen,
mikä tutkitusti lisää ottien määrää. Santeriin nappaa myös hauki ja taimen.
Katso kaikki Santerin 10 väriä Kalamiehen
Oppaasta 2016 ja valitse omat suosikkisi.
Selaa verkossa kuusamonuistin.fi
tai hae Opas hyvinvarustetusta urheilu-,
kalastus- ja retkeilyalan liikkeistä tai
tavaratalojen vapaa-ajan osastoilta.

kuusamo@kuusamonuistin.fi Kuusamon Uistin Oy, Professori Räsäsentie 1–2, 93600 Kuusamo, puh. 08 860 3400, faksi 08 852 1514

