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AIKA Tiistaina 12. kesäkuuta 2008 klo 17.30

PAIKKA  Kuopion Talviuimareiden saunalla, Sorsasalossa

Kokoontuminen alkoi klo 17.30, jolloin onkijat alkoivat viritellä välineitään huippu kuntoon. Antti 
ja Matti olivat varanneet vapoja ja onkilaitteita sellaisille asiasta innostuneille, joilla ei omia 
välineitä ollut käytettävissä. Myös matoja oli varattu riittävästi kaloille syötettäväksi. Emännät 
virittelivät jo välineitään muurinpohjalettujen paistamista varten ja kahvipannu porisi.
Ennen varsinaista kilpailun alkua puheenjohtaja kertoi kilpailun säännöt, jotka olivat perinteisen 
joustavat. Kellon näyttäessä kuutta, siis sovittua alkamisaikaa, olivat innokkaimmat kilpailijat jo 
saaneet onkensa veteen, mutta nyt säännöt joustivat eikä asiasta keskusteltu sen enempää.

Tuuli oli kannaltamme vähän huonolla suunnalla ja puhalsi vähän tarpeettoman viileästi 
onkirannalle. Lienevät kalatkin huomanneet asian ja olivat siirtyneet tyynemmälle rannalle, sillä 
saaliit olivat selvästi huonompia kuin edellisenä vuonna.

Kello 19 aikoihin olivat useimmat kilpailijat jo malttamattomina odottamassa punnitusta ja tietysti 
myös Elsa ja Helvi emäntien, mökin kuistilla paistamia muurinpohjalettuja hilloineen ja mehuineen. 
Kahvi teki myös kauppansa viluissaan olleille. Rannalla oli grillikatokseen Matti tehnyt tulet, jossa 
halukkaat pääsivät paistamaan itselleen makkaraa ja myös lämmittelemään tulen loimussa.

Tarkkojen punnitusten jälkeen päästiin vihdoin asiaan, siis palkintojen jakoon. Jo perinteeksi 
muodostuneen tavan mukaan, oli palkintoja hankittu riittävästi ja niitä riitti jakaa useampi kierros 
kaikille paikalle saapuneille. 

Yhdistyksen parhaalle kalastajalle jaettava kiertopalkinto meni juniori-sarjaan kuluneelle Niklas 
Hallmanille, jolla oli myös illan suurin kala 520g painanut lahna. Miesten sarjan voiton nappasi 
Hemmo Lötjönen, joka on jo kokenut kävijä. Naisten sarjassa parhaan tuloksen punnitutti Leena 
Vuorela.

Tulokset:

Miestensarja Saaliin paino

Hemmo Lötjönen 470 g
Paavo Kettunen 465
Antti Kovanen 410
Matti Ahonen 380
Paavo Vuorela 245
Kauko Rata 230
Janne Hallman  50
Jukka Martikainen  48
Tommi Suhonen
Tuomas Väänänen

Naistensarja

Leena Vuorela 130g



Kirsi Martikainen
Jaana Hallman
Elsa Ahonen
Helvi Lötjönen
Jonna Suhonen

Nuortensarja

Niklas Hallman 750g
Mikko Hartikainen 430
Veera Kinnunen  76
Samuel Hallman  74
Heidi Martikainen  56
Klaus Hallman
Ira Suhonen
Isa Suhonen

Palkintojenjako ja tarjoamiset saivat porukan lämpiämään ja siten viihtymään paikalla siten ,että 
viimeisimmät poistuivat yhdeksän jälkeen, jolloin tuuli oli jo tyyntynyt ja ilta oli varsin kaunis.

Palkintojen lahjoittajat:

Veljekset Laakkonen
Autotalo Laakkonen
Autotalo Miettinen
Kuopion Autokauppa
Avain-Vaunu
Delta Auto
Würth
K1 Katsastajat
Autotalo Hartikainen
Scan Auto
Savon Sanomat
Väri Forum


