Tervehdys kalastuksen ystävät!
On se kalastus vaan kumma laji. Ei siitä pääse eroon millään. Itse olen oppinut kalastuksen alkeet PienSaimaan vesillä perheemme kesämökillä. Lapsena tuli kalasteltua todella paljon. Useimmiten
kalastusvälineenä oli virveli ja siinä tottakai umpikela. Saalista tuli jonkun verran ja vakiopaikoilta ja jos ei
muutoin niin sitten mökin rantakaislikosta hauen tumppi. Verkkokalastusta isäni kanssa tuli myös kokeiltua
mutta silloin ei voitu puhua ns ”laatuajasta” koska enhän minä osannut soutaa oikein. Luottovälineenä
kalastuksessani nuoruudessa oli myös perinteinen mato-onki ja siihen kunnon kastemato. Paljon on jäänyt
hyviä muistoja lapsuuteni kalastuksesta ja erilaisista mieleenpainuvista tapahtumista.
Sittemmin kalastukseni painottui hyvin paljon uisteluun ja tulipa tuota kierreltyä Saimaa-Cupissakin
jokunen vuosi Taskulan Kessin kanssa. Unohtaa ei voi myöskään sitä ”Neon 2”kasettia joka soi kaikilla
kilpailureissuilla. Kilpailut olivat tuolloin hyvin suosittuja ja niihin oli mukava lähteä. Tulipa jopa
tavaksemme pitää esikisat hyvän ystävämme mökillä Sarviniemessä ja samalla tutustua kilpailualueeseen ja
sen palvelutarjontaan ennen virallista Saimaanrannan osakilpailua.
Aikaansa kutakin. Uistelukalastus sai hetkeksi jäädä ja oli aika keskittyä muihin harrastuksiin. Kaikki muuttui
kun kävin Vuoksella heittämässä putkiperhoa siinä Mutterin alapuolella. Silloin kävi niin että silloin oli juuri
”se” iso kiinni mutta se ei halunnut tehdä kanssani enempää tuttavuutta. Tuo tärppi muutti elämäni. Alkoi
vimmattu kalastaminen eri keinoin. Tuli perhokalastettua perhoilla, spinnflugakalastettua, virvelikalastettua
vaikka mitä. Jopa vanha pilkkikärpänenkin pääsi puremaan ja saa minut lähtemään aamuhämärissä
ottipaikoille keväisin. Uutena kalastustapana on tuo Jigaus kaikkine eri tapoineen noussut henkilöhtaisesti
numero 1. alkukesälle. Onpa tuo jigaus antanut ihan kohtuu saaliitakin.
Niin vain kävi että nälkä kasvoi syödessä ja hankin itselleni veneen ja alkoi jälleen kerran tuo uistelu
kiinnostamaan unohtamatta muita kalastusmuotoja. Tässä sitä nyt ollaan LUK:n hallituksessa mukana ja
tarkoituksena olisi kehittää LUK:n uistelijoiden kanssa yhdessä toimintaa houkuttelevammaksi jotta
saisimme yhä enemmän aktiivisia osallistujia seuran toimintaan.
PS: Kunhan vuosi vaihtuu niin kannattaa seurata seuran kotisivuja mahdollisista koollekutsumisista.
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