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Kymmenennet hauenuistelun merkkikisat  
uisteltiin toukokuun lopussa Oulujärvellä  
vaihtelevassa kevätsäässä. Tulokset olivat jälleen 
huimia varsinkin kiloissa mitattuna.  
”Jalokalaa” eli haukea nostettiin kaksipäiväisessä 
tapahtumassa ensimmäistä kertaa yhteensä  
yli yhdeksän tonnia.

dessa, mutta hyvägeenisenä paik-
ka toipuu seuraavan vuoden kisaan 
mennessä.

Kuinka väärässä olinkaan! Oulu-
järven mittasuhteet ovat eteläsuo-
malaiselle pikkupojalle niin valtavat, 
ja sen kalakanta vastaavasti on niin 
hyvässä kunnossa, että epäilen tu-
hansien kilojen saaliin tuskin edes 

tuntuvan järven haukimäärässä.
Kainuun mereksi kutsuminen on 

Oulujärvestä toki liioittelua, mutta 
aika lievää. Aivan kaikkialle on tääl-
lä vesitse todella pitkä matka, jo-
pa saman lahden toiselle reunalle. 
Pienelläkin tuulella koettiin selän 
tuulenpuoleisella laidalla melkois-
ta läikkää.

L Jälkikäteen olen miettinyt, mi-
kä Oulujärven kisasta tekee niin 
mielenkiintoisen. Ajatuksissa on 
pyörinyt ehdokkaina mm. lupsak-
ka pohjoonen me-henki. Homma 
toimii, ihmiset hymyilevät ja nau-
ravat, ongelmia ei synny tai ne ohi-
tetaan, aina silloin kun kalaa tulee. 

Ja Oulujärveltä kalaa tulee ihan 
kaikille riittävästi. Jokainen saalis 
ei tietenkään riitä voittoon, mutta 
luulen, ettei yhdellekään osallistu-
jalle jäänyt ainakaan kalan tulosta 
huonoa makua suuhun.

Aiemmat uutisoinnit valtavista 
kalamääristä olivat synnyttäneet 
ainakin itselleni käsityksen teuras-
tajaisista, joissa järvi suurin piirtein 
tyhjennetään hauista kerran vuo-

ARtO KOjOYhdeksän tonnia  
 jalokalaa

Tarkka kalastus päästä päähän 
vastaa hyvinkin tarkkaa kalastus-
ta Helsingistä Turkuun, koska Ou-
lujärvessä rantoja on kaksi, mutta 
rannikolla vain yksi.

Onnekkaasti sain tutustua kisa-
alueeseen jälkimmäisenä harjoit-
telupäivänä kahden asiantuntevan 
oppaan seurassa, kisaa monena 
vuonna johtaneen Kari Remeksen 
ja paikallista Säreisniemen kalas-
tuskuntaa vetävän Raimo Nykäsen 
veneessä.

Keli oli napakan koillistuulen so-
pivasti tyyntyessä jotakuinkin täy-
dellinen. Neljän tehokkaan uiste-
lutunnin aikana noin 15 kalaa kävi 
veneessä kääntymässä. Määrä 
tuntui ennakko-odotuksiin ja tu-
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hansien kilojen mielikuviin verrat-
tuna aika pieneltä, mutta kiloissa 
mitattuna haukea kuitenkin nousi 
muikeat 30–35 kiloa. Kohtuullista 
kisavauhtia. Suurin ja ainoa punnit-
tu kala painoi 4,6 kiloa.

Vaikka jäät olivat lähteneet vain 
kolmisen viikkoa aiemmin, kaikki 
kala oli jo kutenutta ja kaukana 
rannoista, heittokalastajan näkö-
kulmastani keskikesän paikoilla. 
Kovin matalasta uistelua ei edes 
kokeiltu, sillä vieheet kyntivät 3,5–
4,5 metrissä ja vettä oli alla yleensä 
5–9 m. Yhtenäisenä jatkuvia suuria 
kaikukaaria 10–12 metrissä ei pyrit-
tykään hyödyntämään.

Vielä paremmin meni harjoittelu 
kisakonkarin ja ”perustajajäsenen” 
Kari Raatesalmen veneessä, jossa 
kuudessa metrissä Ojanperässä 
uisteltuun vaappuun jässähti har-
joittelupäivänä 11,5 kilon hauki. Ki-
sassa tätä suoritusta ei kyetty enää 
uusimaan, joten kymppiheppainen 
Suzuki jäi tällä kertaa kuittaamatta.

Juhlakisa

Juhlavuoden kunniaksi kisaan odo-
teltiin 150 venettä. Edellisvuonna 
venekuntia oli ollut noin 120. Odo-
tukset ylittyivät reippaasti, sillä lo-
pulta mukaan kirjautuneita vene-
kuntia oli 158.

Huomattavan monta venettä oli 
kiskottu Etelä-Suomen taajamista, 
erityisesti Tampereen suunnalta. 
Luonnollisesti valtaosa osallistujis-
ta tulee lähiseudulta, kuten Oulus-
ta, Paltamosta, Kajaanista, Iisalmes-
ta ja Rovaniemeltä, josta sieltäkin 
on kisakeskukseen Manamansa-
loon matkaa saman verran kuin 
Helsingistä Jyväskylään.

Juhlakisaan oli valmistauduttu 
mm. uusimalla punnitussystee-
mi, panostamalla järjestelyihin 
mm. ulkoistuksella, painattamalla 
10-vuotislippikset ja kaiverrutta-
malla kaikille viralliset kisapuukot. 
Sekä aiempia vuosia paremmilla 
palkinnoilla.

Kymmenheppainen Suzukin pe-
rämoottori, Lowrancen plotteri tai 
Ursuitin asu on tuskin kenellekään 
sarjavoittajalle se kimmoke, jolla ki-
saan lähdetään, mutta tuskin sel-
laisen kotiin tuominen kenellekään 
erityisen raskasta on.

Se, mitä juhlakisaan olisi mie-
lestäni kaivattu, olisi aitoa kan-
sainvälisyyttä lyhenteen EM taak-
se. Ottakaa esitteitä mukaan, kun 
seuraavan kerran käytte Vänernillä 
vetämässä.

Kukaan ei ole niin kade kuin ka-
lamies. Vaikka kaikkien lausuntojen 
mukaan järven kalakanta voi hyvin 
kymmenen kisavuoden jälkeenkin 
ja haukien vähentäminen voidaan 
katsoa silkaksi hoitotoimenpiteek-
si, koska kisojen tuotolla rahoite-
taan Oulujärven taimenistutuksia, 
aina jollakin riittää jotain poikki-
puolista sanottavaa.

Tällä kertaa se oli loiva kahnaus 
paikallisten kanssa, ja sen seurauk-
sena kipparikokouksessa yksi lahti 
rauhoitettiin kisasta pois.

Paikallisten huoli mökkiran-
nassa pörräävistä 150 veneestä 
tuntuu tietysti ajatuksena aiheel-
liselta, mutta kun tunneasian jät-
tää sivummalle, huomaa faktat. 
Esimerkiksi kisan jälkimmäisenä 
päivänä Käkilahdella, joka oli eräs 
suosituimmista ottipaikoista, pör-
räsi arviolta 10–15 venekuntaa. 
Silti päivän aikana oli hetkiä, et-
tä veneessä kaivettiin esille kiika-
ria, jotta edes nähtäisiin lähimmät 

kanssauistelijat.
Sellainen etäisyys ei voi olla häi-

riöksi kenellekään.
Tummavetisen Käkilahden ko-

ko pituus on noin 11 kilometriä ja 
viereinen Vuottolahti on vielä suu-
rempi. On aivan mahdollista, että 
150 kisaveneestä ei edes riittänyt 
uistelijaa järven jokaiseen lahteen.

Jälleen kerran on ilmeisesti käy-
nyt niin, että Oulujärven mittasuh-
teet ovat ylittäneet ihmismielen 
kaikki rajat.

Aloittava kokemus

Ensimmäisen kisapäivän vietin jär-
jestelyjä vetäneen Teuvo Alatalon 
veneessä. Teuvo vietti paljon ai-
kaa puhelimessa ja lähtömmekin 
myöhästyi, mutta silti jo klo 10:10 
olimme vehkeitä veteen laskemas-
sa. Tämän mahdollisti tunnin siir-
tymäaika.

Kilpailun aloitusseläksi oli arvot-
tu Manamansalosta länteen oleva 
Niskanselän puoli.

Edellisvuoden hyvä reuna suo-
sikkipaikan Painionlahden lähellä 
tuntui tyhjänpuoleiselta. Vavois-
samme ei oikein tutissut missään 
vaiheessa, vaikka kokonaistuloksia 
katsellessa ensimmäinen päivä oli 
kahdesta se parempi.

Aluksi ilma oli tuulista ja tum-
maa. Sitten sää selkeni, jolloin vas-
ta meidän veneessämme vavat tai-
puivat. Päivän lopuksi oli taas pätkä 
sadetta, mutta punnitus meni mu-
kavasti kuivassa kelissä.

Kokonaissaaliimme 18 kg oikeut-
ti ensimmäisen päivän jälkeen jon-
nekin sijalle 123. Jälkimmäisenä 
päivänä Teuvo ja miehistönä toimi-
nut Mikkolan Reijo saivat lähilah-
desta melko hyvän saaliin, noin 32 
kiloa, ja 50 kg yhteissaaliilla lohke-
si paikka sadan parhaan joukossa.H Kalan iskiessä nopeutta 

pudotetaan hiukan, kala  
vinssataan veneen viereen  
ja haavitaan tai nostetaan  
perukkeesta veneeseen.

Monessa veneessä pienimmätkin kalat nostettiin veneeseen haavilla, 
koska arvokkaita kisapisteitä ei haluttu menettää karkuutuksessa.
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Ensimmäisenä kisapäivänä saa
tiin kaksi huimaa yli 90 kg tulos
ta, jotka myös jäivät kilpailun par
haiksi päiväsaaliiksi. Toinen saatiin 
avoimesta vedestä syvän päältä 
(karkeasti Painionlahden edustal
ta), toinen ilmeisesti aivan umpi
lahdesta (Kaaresjärvi), jonne vene 
piti tällä vedenkorkeudella kirjai
mellisesti työntää sisään. Jälkim
mäisestä paikasta saatiin ainakin 
yksi muukin yli 80 kg saalis.

Valtavan paljon haukea kannet
tiin maihin, eikä huonoja saaliita 
näyttänyt olevan punnitusjonossa 
kellään. Keskimäärin kala oli hyvän 
kokoista ja hyväkuntoista, kisan 45 
cm alamittaa ei tarvinnut useimpi
en kohdalla edes epäillä.

Venekuntien ja kalojen määrään 
nähden kuitenkin yli kymppejä oli 
punnituksessa vähän (1 kpl). Suolis
tettuina neljä muuta suurkalaa pai
noivat tasaisesti 7,5 ja 8,5 kg väliin.

Yleistaso oli silti huiman kova ja 
tasainen. Sadan joukkoon pääs
täkseen piti kantaa puntarille 25 
kg päiväsaalis!

Mikä parasta, tämän vuo ti nen
kaan kisa ei ollut paikat tuntevien 
paikallisisäntien kukkoilua, vaan 
kaikki listan alkupään veneet olivat 
eri paikkakunnilta ympäri Suomea.

Kalojen punnitus ja käsittely toi
mi kuin ajatus, vaikka jono hetken 

G Kisaveneitä jonottamassa lai-
turille kalojen lastausta ja punni-
tusta varten.

E Kisan suurin kala pyöreänä 
painoi hiukan reilut kymmenen 
kiloa. Suurimmat kalat kuitenkin 
avattiin tasapuolisuuden nimis-
sä, ja tämä kala putosi varsinai-
sessa suurimman kalan kisassa 
kolmanneksi.

F Kaikki kisakalat 
menevät kolmen 
vuoden sopimuk-
sella ihmisravin-
noksi. Siksi ne  
on tainnutettava  
ja verestettävä 
huolella sekä  
säilytettävä jää-
murskassa kisan 
aikana. Punnituk-
sen jälkeen hauet 
kasailtiin suurem-
piin kuljetusastioi-
hin jäiden kera ja 
kuljetettiin muualle 
käsiteltäviksi.

aikaa pitkä olikin. Kylmäketjukin 
säilyi ehjänä ainakin silmämääräi
sesti. Järjestelyt pelasivat, sillä jäi
tä oli ilmeisesti riittänyt kaikkiin 
veneisiin. Ja päivän tulokset olivat 
ihmeellisen nopeasti nähtävillä il
moittautumistilassa.

Iltaohjelmassa oli nopeatahtinen 
kalastusvälineiden huutokauppa se
kä oheiskilpailujen eli Firmacupin ja 
Kostouistelun palkintojen jako. Fir
makisan voitto vietiin tänä vuonna 9+ 
kg hauella, koska siinä merkitsi vain 
suurimman kalan koko pyöreänä.
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Toinen kisapäivä

Toisen päivän vietin itse kuvaus-
veneessä, joten edellistä päivää 
enemmän pääsin OuluFishingin 
kalastuslavetilla näkemään muiden 
väsytyksiä ja tuuletuksia.

Yllättävän moni kärkipään vene 
pyöri Käkilahdessa tai sen edustal-
la, koska jälkimmäisenä päivänä 
kisa-alueena toimineessa Ärjän-
selässä ei kovin monta nimettyä 
lahtea edes ole. Oulujärven aivan 
itäisimmät osat kuten Paltaselkä oli 
rajattu valvontasyistä kisa-alueesta 
pois, mutta pari kisan jatkamisen 
kannalta epäonnista kisavenettä 
löytyi toki sieltäkin operoimasta.

Sää oli vaihteleva ja tuuli samas-
ta suunnasta kuin edellisenä ki-
sapäivänä. Silti moni vene valitti 
kalattomuutta alkutunteina. Voit-
tajaveneen 76 kg oli päivän par-
haita saaliita, mikä kieli pienestä 
notkahduksesta. Myös kookkaita 
kaloja tuli päättöpäivänä selvästi 
vähemmän, ainoastaan yksi.

Kisan tasaisuutta ja yleisesti run-
sasta kalantuloa kuvastaa parhaiten 
se, että molemmat ensimmäisenä 
kisapäivänä yli 90 kg saalistaneet 
venekunnat saivat jälleen hyvän 
saaliin, mutta putosivat silti koko-
naistuloksissa sijaluvuille 5. ja 7. 

Pärjätäkseen piti molempina 
päivinä onnistua erinomaisesti ja 
paikat olla huolella harjoiteltuja. 
Hyvän mielen sai kuitenkin har-
joittelemattakin.

Jälkimmäinen päivä oli myös ve-
touistelun seitsemän osakilpailun 
Pohjola-cupin toinen osakilpailu 
nimeltään Tiura-uistelu, ja edelli-
sen päivän tapaan viehevalmistaja 
itse oli jakamassa päivän palkinto-
ja. Tämä kilpailusarja päättyi vasta 
elokuun puolivälissä Muojärvellä.

Uistelukulttuuri siis elää ja voi 
hyvin keskisessä Suomessa edel-
leen, vaikka huippuvuosien pal-
kinnoista ja kilpailijamääristä on 
tultukin alaspäin.

Kokonaiskisan ja Euroopan mesta-
ruuden voittanut Prokalastus-vene, 
jota nimellisesti kipparoi Jarkko Kal-
liomäki, kalasti avauspäivänä kolmi-
sen tuntia Painionlahtea vain 40–60 
sentin syvyydestä pitkillä säippäva-
voilla. Kalantulo ei kuitenkaan tuntu-
nut harjoiteltuun nähden riittävältä, 
joten kolmen tunnin ja noin 40 kilon 
jälkeen vene vaihtoi aluetta.

Jälkikäteen veneensä kapelli-
mestarina toiminut kalastusopas 
Kalle Paavola mietti, että paikan 
vaihto oli varmaankin virhe, sillä 
muutamat Painiota kyntämään jää-
neet veneet petrasivat iltapäivästä 

saalistaan merkittävästi, ja heidän 
veneensä kykeni ”vain” samaan 
kuin aamupäivästäkin. Päivän 75 
kg yhteissaalis ei kuulemma ollut 
alkuunkaan sitä, mitä venekunta 
lähti hakemaan.

Ärjänselän puolella voittajave-
neen aloituspaikkana toimi lähes 
umpinainen lahti Kuivalampi, jota 
lauantain kipparikokous ei suositta-
nut kalapaikaksi, mutta ei varsinai-
sesti kieltänytkään. Viidestä kuu-
teen venettä pyöri samalla alueella, 
mutta paikka petti vielä enemmän 
kuin Painionlahti edellispäivänä.

Sunnuntain huippusaalis raavit-
tiin lopulta kasaan noin kahdes-
takymmenestä eri paikasta, joissa 
yleensä tehtiin vain yksi lyhyt veto 
per paikka.

Vaikka Prokalastuskin oli ensim-
mäistä kertaa Oulujärvellä, voitto 
ei ollut heille missään määrin va-
hinko. Takana oli vuosia uistelu- ja 
kilpailukokemusta Häme-Cupista, 
ja Oulujärvelläkin kisaviikolla noin 
50 tunnin harjoittelu.

Paavola kehuikin, että osaavan ja 
kovakuntoisen täytyy miehistön olla, 
jotta kertaakaan lepäämään istahta-
matta kestää jopa 16–17 tunnin mit-
taisia harjoittelupäiviä vesillä.

Lisätietoja kilpailusta www.hau-
kiem.com

G Kolme parasta venekuntaa 
koppasi arvokkaat palkinnot ja 
voittaja myös EM-tittelin.  
Jossittelulle jäi sijaa, sillä kakkos- 
ja kolmostilan välissä oli kahden 
päivän vääntämisen  jälkeen  
vaivainen 10 gramman ero.

E Kun hauenkalastuksesta 
puhutaan, kisan suurimmalla 
kalalla on aina erityinen paino-
arvo. Tällä kertaa sitä oli kymppi-
heppaisen Suzukin verran. 
Voittajavenekunta oli kisassa 
ensikertalainen ja suukala  
saatiin Martinlahdesta aivan  
kisan lähtöpaikan alueelta.

Yhteystiedot: 
Tel: +358045 1269334, 
e-mail: jani@solvkroken.no
www.solvkroken.no

Extreme Braided line
Erä 5/2010

Trønderskjea

Lax wobbler

TrønderskjeaTrønderskjeaTrønderskjeaTrønderskjeaTrønderskjeaTrønderskjeaTrønderskjeaTrønderskjea

Lax wobblerLax wobblerLax wobblerLax wobbler

Panther Martin RustfriPanther Martin RustfriPanther Martin RustfriPanther Martin RustfriPanther Martin Rustfri


