MUISTELUKSIA SEURAN LOHENKALASTUSKURSSILTA
Seuramme viikon mittainen lohenkalastuskurssi pidettiin Teno- ja Inarinjoella 8.-14.7.2002 Lauri
Syrjäsen vetämänä. Kurssin tukikohtana toimi edellisvuoden tapaan Karigasniemellä sijaitseva
Kalastajan Majatalo. Seuramme jäsenistä Majataloon asettuivat taloksi Heikki Bergman, Leonardo
Fiorentino, Risto Kamunen, Erkki Kitti, Hannu Kumpula, Kai Kyllönen ja Kauko Passoja.
Seuramme ulkopuolisina kurssille osallistuivat Pekka Bergman poikansa Villen kanssa. Seuramme
jäsen Risto Kumpula vietti jokivarressa osan viikosta seuranamme, joten hänetkin voitaneen laskea
kurssin vahvuuteen. Ristolla oli oma mökkimajoitus Dalvadaksessa.
Viikon ohjelma noudatti viimevuotista kaavaa, eli kalastusta ja lohiperhon sidontaa vuoropäivinä.
Kalaa yritimme ja malliksi saimmekin edelliskesän kurssilaisille tutuiksi tulleilta paikoilta eli
Dalvadaksesta, Outakoskesta ja Sammalnivasta. Lauri esitteli Inarinjoen ottipaikat viimevuotista
perusteellisemmin käyttämällä meitä jokitörmällä useimpien meille uusien paikkojen kohdalla.
Monet kurssilaiset ottivatkin tuntumaa käytännön kalastuksen merkeissä näihin uusin lupaavan
näköisiin paikkoihin. Laurin sidotuttamat perhot olivat jälleen sopivan haasteellisia, eivät
kurssilaisten tasoon nähden liian helppoja eivätkä taaskaan niin vaikeita, että niiden sitomisen
kanssa olisi joutunut kokemaan kohtuutonta luomisen tuskaa.
Ulkoilun kannalta sää suosi meitä kurssilaisia, joskin kalastuksen kannalta olisi toivonut
vaihtelevampia kelejä. Koko viikon oli käytännössä poutaa pilvipeitteen vaihdellessa pilvettömästä
täysin pilviseen. Tenolle niin tyypillisiä heittoja kiusaavia kovia tuulia ei kurssin aikana juurikaan
esiintynyt. Vesi oli joessa matalalla, ei kuitenkaan niin alhaalla, että kalan olisi pitänyt kyljellään
uida. Lohi oli jostain syystä, jota en tässä käy sen kummemmin pohtimaan, haluton ottamaan sille
tarjottuja vieheitä. Tätä syyskuussa kirjoittaessani on jo tiedossa, että sama haluttomuus vaivasi
lohta koko kesän. Kalaa oli paikallisten asukkaiden mukaan kuitenkin joessa, mutta Teno säästi
näin omiaan. Moni lohestaja joutuukin tänä vuonna joulukalan saadakseen poikkeamaan marketin
kalatiskin kautta.
Seuramme on tehnyt kurssivarauksen myös ensi kesäksi samaan aikaan ja samaan paikkaan. Seuran
vuosikokouksessa 30.11.2002 asiasta päätetään lopullisesti. Mikäli kurssi toteutuu, niin avoimin
mielin joukolla mukaan.
Lopuksi kerrottakoon, että saaliiksi saimme neljä tittiä ja yhden täysikasvuisen perhokalastajan.
Titit kannettiin Majatalon pakastearkkuun, mutta perhokalastajan osalta käytettiin pyydystä ja
päästä-kalastusta. Perhokalastaja vapautettiin perhosta enemmän tai vähemmän helläkätisesti
Karasjoen terveyskeskuksessa egyptiläisen lääkärin toimesta.

