
Rovaniemen seudun Perhokalastajat ry:n 

seuraleiri Kemijoen kareille 12.-14.8.2022 

Rovaniemen seudun Perhokalastajat ry järjesti 

seuraleirin 12.-14.8.2022 Kemijoen kareille, 

johon osallistui 6 seuramme jäsentä. Leirin yh-

teydessä järjestettiin myös perhokalastuksen 

perusteita tapahtuma lauantaina 13.8., johon 

osallistui yksi seuramme jäsen.  

Seuraleirin keskuspaikkana toimi leirikeskus 

Leirikarin alatalo, joka tarjosi todella hienot ja 

hyvät puitteet majoittumiseen, ruokailuun, 

saunomiseen sekä oleskeluun kalastuspäivien 

jälkeen.  

Perjantai iltana suuntasimme pääjoukolla ka-

lastamaan Tervakarille ja totesimme heti kor-

kean veden tekevän kalastuksesta haastavaa. 

Toiveissamme oli, että Vanttauskosken voima-

laitoksen juoksutusta säännösteltäisiin siten, 

että veden korkeus laskisi seuraavien leiripäi-

vien aikana. Tervakarissa Kumpulan Hannu 

kahlasi vyötäröä myöten tuttuun otti paik-

kaansa ja kohta hän piteli kädessään harjusta, 

joka sai kokonsa puolesta jatkaa uintiaan joes-

sa. Muilla leiriläisillä ei ensimmäisenä iltana 

ollut mainittavia tapahtumia. 

Aurinkoisen lauantain valjetessa suuntasimme 

aamupalan jälkeen pääjoukolla Tikkasenkaril-

le, jossa huomasimme veden korkeuden laske-

neen hieman, mutta ei vielä perhokalastuksel-

le ihanteelliselle korkeudelle. Myös jokea pit-

kin puhaltava tuuli teki heittämisestä hieman 

haastavaa. Ennen puoltapäivää alkoi tapahtu-

maan ja allekirjoittanut väsytteli kirjolohta, 

mutta ilo oli lyhyt ja kala irtosi koukusta. Sa-

maan aikaan myös alavirrassa Hannu väsytteli 

kalaa. Hannu rantautti kirjon ja rantautti vielä 

toisen noin 10 min sisään.  

Puolen päivän aikaan suuntasimme Hannun 

kanssa laavulle odottelemaan perhokalastuk-

sen perusteita tapahtumaan saapujia. Yksi uusi 

jäsenemme saapui paikalle ja hän sai Hannulta 

täydellisen perehdytyksen perhokalastukseen 

Kemijoen kareilla. Sisältäen siiman valinnan, 

otti perhot, paikkatietoa jne. 

Opetuksen yhteydessä Murtovaaran Pertti 

kantoi ylempää Tikkaselta saamaansa kirjoloh-

ta. 

Iltapäivällä palasimme Leirikariin ruokaile-

maan, jonka jälkeen pääosa suuntasi illaksi 

Tikkasenkarille ja allekirjoittanut Kokkosen Ju-

hon kanssa Vikajoelle tutustumaan uuteen 

kohteeseen. Juho tartutti Vikajoesta ensim-

mäisen mitta harjuksen ja myös Kumpulan Sei-

ja ja Hannu olivat rantauttaneet Tikkasenkaril-

ta kirjolohet. 

Juhon kanssa Vikajoelta Leirikariin saapues-

samme Hannun savupöntöstä leijaili ilmoille 

herkullinen tuoksu. Illalla nautimme savus-

tettua kirjolohta, saunoimme ja suunnittelim-

me jo seuraavan vuoden leirin kohdetta. 

Sunnuntaiaamun valjetessa suuntasimme vielä 

Tikkasenkarille muutamaksi tunniksi kalastele-

maan aurinkoisessa säässä. Vedenkorkeudessa 

ei edelleenkään ollut tapahtunut huomattavaa 

muutosta.     

Kiitokset seuraleirille osallistujille: Seija ja Han-

nu Kumpula, Alpo Hyvönen, Pertti Murtovaara 

ja  Juho Kokkonen onnistuneesta leiristä. 

 

Puheenjohtaja 

Pasi Sälevä 


