Hannu Kumpula
KESÄLEIRI 2003 KAITUMIN NEITISUANDOSSA
Vietimme kesäleiriä ensimmäistä kertaa seuramme historiassa Suomen rajojen ulkopuolella. Kevään kahvitilaisuudessa valitsimme pelkän kartan perusteella leirikohteeksemme Kalix-joen Skaulon kylän liepeiltä. Samassa yhteydessä leirin järjestelyvastuu lankesi allekirjoittaneelle. Leiri sovittiin toteutettavaksi telttamajoituksena. Kenelläkään päätöksenteossa paikalla olleista ei ollut kohteesta tarkempaa tietoa, enkä löytänyt tarvittavia tietoja lehdistä tai internetistäkään. Retken onnistumisen takaamiseksi tein viikkoa ennen leiriä tiedustelureissun alueelle. Käynti paikan päällä kannatti, sillä perillä paljastui, että sopivan suurta telttailuun soveltuvaa aluetta ei Kalix-joen varrelta
löytynyt. Itse joki kylläkin olisi soveltunut tarkoitukseemme. Pari päivää Skaulon ympäristöä tutkiessani löysin mitä hain. Löysin upean leiripaikan Kaitum-joen Neitisuandosta, joka sijaitsee 12
km Skaulosta länteen. Samalla tein omavaltaisen päätöksen ja muutin kesäleirikohteemme Kalixjoesta Kaitum-jokeen.
Kaitum on Kalixin sivujoki. Molemmista voi taitava ja onnekas perhokalastaja saada saaliikseen
harria, taimenta, siikaa ja jopa lohta. Muita Kaitumista tavattavia kalalajeja ovat mm. ahven, hauki
ja made. Kaitum on kuuluisa suurista harreistaan. Joesta kertovia lehtijuttuja on ollut viime vuosina
useissa kalastuslehdissä.
Leiri pidettiin 1.-3.8.2003 ja sille osallistui 13 seuramme jäsentä: Mikael Broas, Ulla-Maija Hakkarainen, Jori Hiltunen, Hannu Kumpula, Terho Lintula, Matti Niemelä, Jouni Porsanger, Seija Rantala, Janne Romppainen, Ari ja Jussi Räisänen, Ville Silmu ja Marko Ylinenpää. Matkat, noin 330 km
suuntaansa, taitettiin mukavasti kimppakyydillä, jolloin kenenkään ei tarvinnut istua yksin autossaan. Tiet viimeistä 12 kilometrin soratieosuutta lukuunottamatta olivat hyväkuntoisia kestopäällysteteitä. Automatkan jälkeen Neitisuandossa jouduimme sen verran rasittamaan itseämme ruumiillisesti, että kannoimme kimpsumme ja kampsumme noin puolen kilometrin päähän valmiiksi katsomalleni leiripaikalle.
Leiritörmältämme avautui upea näky alapuolellamme virtaavaan Kaitumiin. Eipä löytynyt porukastamme niin kovahermoista tyyppiä, että olisi malttanut leirin pystytyksen jälkeen tyytyä vain pelkkään joen ihasteluun. Joki näytti kuitenkin oikkunsa kaikille muille paitsi Arille, joka narrasi kolme
komeaa purje-evää leirimme kohdalla olevalta koskenniskalta. Suurin niistä puhkaisi maagisen puolen metrin rajan pienimmänkin lähennellessä 45 cm:n mittaa. Helppo arvata, että tämän jälkeen niska ei saanut rauhaa leirimme aikana. Harmi vain, että pyytäjä harreineen tuli kuvattua tyhjällä kameralla.
Seuraavana päivänä eli lauantaina kisailtiin perinteisesti seuran mestaruudesta. Voittopokaali matkasi tällä kertaa allekirjoittaneen kirjahyllyyn neljän harrin ja yhden taimenen saaliilla. Myös suurimman kalan palkinnolla oli sama osoite 47 cm harrin turvin. Toiseksi kisassa tuli Ari ja kolmanneksi Mikael. Saalista sai kaikkiaan kuusi leiriläistä eli noin puolet porukasta. Herkkupalana ja
houkuttimena mainittakoon Niemelän Matin leirin jälkeen saama 60 cm:n titti. Matti jäi vielä joksikin päiväksi Terhon kanssa alueelle meidän muiden suunnatessa kotia kohti.
Kotiinlähtöpäivänä sunnuntaina kuului leiriläisten keskuudessa tyytyväisiä kommentteja. Moni kertoi haluavansa tulla joelle toistekin. Suunniteltiinpa jopa ensi vuoden leiriä samoille seutuville tai
jonnekin muualle Pohjois-Ruotsiin. Tähän antavat oivat mahdollisuudet teiden lähellä kulkevien
jokien runsaus, Rovaniemeä suhteellisen lähellä olevat kohteet ja Suomen hintatasoon verrattuna
halvat kalastusluvat. Ainoa vaikeus on vain paikallistuntemuksen puute, mikä on kohteen valinnassa kaiken a ja o.
Seuran mestaruuskilpailujen tulokset:
1. Hannu Kumpula
2. Ari Räisänen

3. Mikael Broas
4. Matti Niemelä
5. Seija Rantala ja Terho Lintula

