
Rovaniemen seudun Perhokalastajat ry:n
Seuran mestaruuskilpailut 2022

Seuramme perinteeksi muodostunut 
mestaruuskilpailu järjeste in tu uun 
tapaan Kemijoen kareilla 10.9.2022 klo 
10-15. Aamulla lämpömi ari näy  +6 
aste a Rovaniemellä, mu a kilpailupäi-
västä tuli aurinkoinen ja lämmin syys-
kuun päivä viime vuoden tapaan.

Kilpailemaan Tikkasenkarilla ilmoi au-
tui yhteensä 8 innokasta seuralaista, 
joista jokaisella tuntui olevan selkeät 
suunnitelmat kilpailun voi amiseen se-
kä suurimman kalan saamiseen. Myö-
hemmässä vaiheessa kilpailuun lii yi 
lisäksi yksi uusi seuralainen. Aamulla ve-
den virtaama oli yli 300 kuu ota sekun-
nissa ja se ei valite avas  ollut perho-
kalastukselle op maalinen. Virtaama 
teki myös jokaisen kilpailijan kalastami-
sesta haasteellista ajatellen kalojen ta-
voi amista sekä kahlaamista. Lisäksi ha-
vaitsimme veden virtaaman kasvavan 
päivän kuluessa.

Pääosa kilpailijoista suuntasi ennakkoon 
Tervakarille sekä niin kutsutulle Mansik-
kakarille ja loput jäivät odo elemaan 
kilpailun alkua Tikkasenkarille.

Harri Rautajoki tavoi elemassa kaloja. 

Noin tunnin kalastamisen jälkeen tote-
sin itse mi a harjusten saamisen haas-
telliseksi Tikkasenkarilla. Veden virtaa-
ma oli sen verran kova, e eivät kahluu-
housut rii äneet kahlaamaan tutuille 
o  paikoille. Vain pari alami aista har-
justa kävi haavissa kolmeen tun in ja 
pää n vaihtaa paikkaa Körkönkarille. 
Körkönkarilla vaihdoin siiman päähän 
mustan leechin ja pää n panostaa suu-
rin kala kilpailun voi oon, koska epäilin 
muiden jälleen kantavan mi auspaikal-
le useita harjuksia. Ensimmäinen hei o 
jokeen ja lihava mi a harjus ylös. Ylem-
pänä Körkönkaria vielä voimakas tärppi, 
mu a kala ei jatko yrityksistä enää kel-
puu anut perhoani.      

Timo Salminen kruunataan seuran mestariksi 2022 sekä suurin kala kilpailun voi ajaksi. 

Kuva An  Sorro



Tikkasenkarilla selvisi, e ä päivä oli ol-
lut haastava kaikille ja yhdeksästä kil-
pailijasta viisi oli tuonut mi auspaikalle 
kukin yhden kalan. 

Mi auspaikalla rii  jälleen jännite ä-
vää, kun kolmen kirjolohen pituudet oli-
vat kahden sen n sisällä.

Kilpailun voi ajaksi ja suurin kala kilpai-
lun voi ajaksi kruuna in Timo Salmi-
nen 46 cm kirjolohella vain sen n erolla 
Seija Kumpulaan.

Kunniajäsenemme An  Sorro ja Kauko 
Passoja sekä Timo Pynnönen olivat saa-
puneet tarinoimaan, makkaran paistoon 
sekä kahvi elemaan kanssamme Tikka-
senkarille.       

Seuraavalla sivulla kuvagalleria tapahtu-
masta (valokuvat An  Sorro).

Kiitokset kaikille tapahtumaan osallistu-
neille. Piristävä tapahtuma hyvässä seu-
rassa ja säässä tarinoita kuunnellen.

Kiitoksin! 

Puheenjohtaja Pasi Sälevä 

Pasi Sälevän mi auksen tarkkuu a seuraamassa vasemmalta Hannu Kumpula, Harri Rautajoki ja Seija Kumpula. 

Kuva An  Sorro



Alpo Hyvönen tarkkailemassa kalan mi austa. Laavulla vasemmalta takaa Jarno Tikkanen, Ulla-Maija Hak-
karainen, Timo Salminen, Seija Kumpula ja Alpo Hyvönen. 
Timo Pynnönen pöydän ääressä ja etualalla selin Pasi Sälevä. 

Mi auskaukalon äärellä vasemmalla etualalla Hannu Kum-
pula, Pasi Sälevä ja Timo Salminen. Taustalla vasemmalla 
Harri Rautajoki sekä Ari Korvenpää seuraavat toimintaa.

Tulilla rupa elemassa vasemmalta Ulla-Maija Hakkarainen, 
Timo Salminen, Seija Kumpula, Alpo Hyvönen, Kauko Passo-
ja, Hannu Kumpula ja Pasi Sälevä.



Yhteiskuvassa vasemmalta  Pasi Sälevä, Ari Korvenpää, Alpo Hyvönen, Harri Rautajoki, Ulla-Maija Hakkarainen, Hannu Kumpu-
la, Seija Kumpula, Timo Pynnönen ja kunniajäsen Kauko Passoja. Etualalla seuran mestari 2022 ja suurin kala kilpailun voi aja 
Timo Salminen. 

Kuvasta puu uvat Jarno Tikkanen ja valokuvaajana toiminut kunniajäsen An  Sorro.


