Seuraleirit 2019
cm harri kertoo paikan kalastosta. Hannu varasi meille
majoituksen ja toimi Seijan kanssa oppaana. Kiitokset
Seuraleiri pide in Simojoella 14.- 16.6.2019. Leirille osalSeijalle ja Hannulle hyvistä järjestelyistä.
listui puheenjohtajan lisäksi 4 muuta jäsentä. Majoituimme 4- en sillan vieressä olevaan Lapin rinki Campingissä Kiitokset kaikille seuraleirille osallistuneille jäsenille mukahteen mökkiin. Seura maksoi 1. vuorokauden majoituk- kavasta viikonlopusta. Reissu oli kaikin puolin avartava
läh en jo menomatkan Svappavaaran pitsaravintolasta,
sen. Toisen vuorokauden maksoimme itse.
campingin lau asaunasta ja jokirannan vaa vuudesta
Sää suosi kalastajia molempina päivinä kuten alla olevasym. Vanhan huoltoaseman/en sen autokorjaamon pitsat
ta kuvasta voi todeta. Hihoja ei tarvinnut kääriä ennen
olivat rakennuksen ulkoasusta huolima a hyviä ja kohjokeen menoa. Kalastus tapahtui koko porukalla Mertatuuhintaisia. Parhaille kalapaikoille pi kävellä n 3 - 4 km,
kosken pohjoisrannalla, jonne tulee kävelymatkaa polkua
ryömiä poroaidan alta sekä taiteilla todella pahoissa ranautolta n 1,5 km. Niin kivikkoinen ja hankala kahlausjoki
takivikoissa, joissa kahlaaminen oli lähes mahdotonta ja
on tältä kohdalta ruohosaarta, jossa pääsee ilman kahturhaakin. Kalastuslupa 3 vrk maksoi 150 kr.
laustakin lohen nousurei lle lyhyin heitoin. Lohia näh in,
mu a ne eivät olleet kiinnostuneita perhoistamme. Vää- Allekirjoi aneelta puu ui 50 cm harjus ennen leiriä. Enrät perhot? Väärä ui otapa? Väärä hei okulma? jne. simmäisenä iltana ensimmäinen harri oli 52 cm. 50 cm tai
Tyypillistä lohenkalastusta. Veden korkeu a tai lämpöä ei yli olevia saivat Seija, Hannu ja Per . Muutkin saivat isoja
ainakaan tarvinnut moi a. Pää mme, e ä kalastajissa ei harreja. Ruuaksi ote in vain muutama/ henkilö. Oli mukava laskea takaisin n 50 cm harreja. Vanha sääntö näy
ole vikaa vaan lohissa.
toimivan eli jos auton sai lähelle ja/tai paikka oli helppo
Illalla asia ei harmi anut ja rantasaunan terassilta ihot
kalastaa, oli harrit pienempiä. Pieniä taimenia saa in
höyryten seurasimme miten lohet iloitsivat lohilaskurin
muutamia. Leirintäalueen pitäjän mukaa taimenenpyytäkohdalla. Aina, kun lohi kävi pinnassa, lensi rannalta päijän pitäisi odo aa pimeää ja lohia on niukas , koska ne
vystysporukan uis met koh lohia. Tuloksena näy olekääntyvät Lainiojokeen . Harrejakaan ei saatu kovin matavan enemmän tai vähemmän tyhjiä nestesäiliöitä.
lasta, koska oli valoisaa ja emme jääneet odo amaan
pimeää. Pimeä aika vara in saunomiselle, palaverille ym.
seuratoiminnalle. Per kin sai lopuksi lisää kalaa lahjaksi
campingin isännältä, koska lahjoi jokivarressa oman
harrinsa minkille.
1. Seuraleiri 2019

Tarkempia yksityiskoh a kalapaikoista antaa vain Seija ja
Hannu, koska he ovat tehneet kovan työn niiden löytämiseksi. Meitä muita osallistuneita ei kannata tentata.
Seuraavalla sivulla on muutama kuva todisteeksi mukavasta ja antoisasta leiristä. Ryhmäkuvista voi ais a hyvin
reissun tunnelman ja onnistumisen.

“Meillä kaikilla oli niin mukavaa. Oi jospa...”.

Rapor n laa ja

Puheenjohtaja Timo Salminen, mukana ollut ja uusi 50 cm
Puheenjohtaja ja samalla reissun päällikkö Timo Salminen kerholainen.
2. Seuraleiri 2019
Perhoseuramme vuoden toinen seuraleiri pide in Tornionjoen latvoilla Jukkasjärven alueella 23.-25.8.2019. Leirille osallistui 7 jäsentä. Seija ja Hannu Kumpula olivat
käyneet alueella useamminkin ja Seijan tämän kesän 57
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Svappavaaran pitsaravintola

Leiriläiset vasemmalta: Timo Salminen, Ari Korvenpää, Seija Kumpula,
Hannu Kumpula, Per Murtovaara, Alpo Hyvönen ja Marko Ylinenpää.

