
perhonjoen karsinta = flycreek 2016 

 
Vuoden 2016 Perhonjoen SM-karsinta järjestetään lauantaina 28. toukokuuta. Kilpailussa 

ongitaan tänä vuonna hyvin todennäköisesti jopa viime vuotista kilpailua miedommissa 

virtaamissa, yhdeksällä poolilla kolmella koskella.  Aikataulu noudattaa täysin viime 

vuosilta tuttua kaavaa. Seuraavassa valmistautumisen kannalta hyödyllistä ennakkotietoa. 

 
Kilpailuaika: Lauantai 28.5.2016. Ilmoittautuminen klo 7.00 mennessä, arvonta on klo 7.00. 

Kalastusjaksot klo 8.20 - 20.20. Tulokset ja palkintojen jako noin klo 21.00. 
 

Kilpailukeskus: Mosalan leirintäalue (Mosala Caravan, Pajalantie 26, 69600 Kaustinen). 
 

Kilpailun kulku: 

Kalastetaan kahdessa ryhmässä kolme jaksoa kolmella Perhonjoen koskella.  

Jakson pituus on 1h 30 min kalastusta ja 1h 30min valvontaa. Koskea vaihdetaan jokaisen jakson jälkeen. 

Kilpailijat valvovat toisiaan. Kisakoskille siirrytään kilpailijoiden omilla autoilla. 

Kilpailukosket ja poolimäärät koskittain: 

Markunkoski (poolit 1-3) on nelisen kilometriä Kaustisen keskustasta ylävirtaan (eli Jyväskylän suuntaan). 

Mosalankoski (poolit 4-6) on Kilpailukeskuksen vieressä, Kaustisen keskustan tuntumassa. 

Ojalankoski (poolit 7- 9) on kymmenkunta kilometriä Kaustiselta Kokkolan suuntaan. 
 

Osallistumismaksu on 60 euroa. Maksu on oltava seuran tilillä 13.5. mennessä, jonka jälkeen osallistumisensa 

peruuttaneelle palautetaan maksu vain lääkärintodistusta vastaan jos kisa ei peruutuksen vuoksi tule täyteen. 

 

Maksamisesta on ohjeet osallistujille lähetettävässä sähköpostissa.  Muista käyttää viitenumeroasi. Tilinumero on 

Perhonjokilaakson Perhokalastajat ry, FI75 5124 0420 0008 61. 

 

Osallistumismaksuun sisältyy myös lounasruokailu ensimmäisellä erätauolla sekä aamiainen kisakeskuksessa. 

Aamiainen on tarjolla kisakeskuksessa kello 6.30 alkaen. 

 

Kilpailukalat: Kirjolohi, taimen, harjus, ahven ja kaikki särkikalat alamitalla 17cm. 
Kaikki kalat vapautetaan mittauksen jälkeen. 
 

Kilpailukoskilla on kilpailijoiden kalastuskielto maanantaista 23.5. alkaen kilpailuun saakka.  

Kirjolohia (0,5 – 1,5kg) istutetaan jokaiseen pooliin noin 20-30 kpl siten, että poolien kalamäärä olisi 

kokonaisuudessaan mahdollisimman  tasainen. 

 

Kilpailussa on kalastus sallittu koko joen leveydeltä ja molemmilta rannoilta poislukien piha-alueet. 

Useillla pooleilla on asutusta rannan tuntumassa: Piha-alueilla kulkeminen on kielletty! 

Siltoja ei saa käyttää ylitykseen jakson aikana. 
 

 

Majoitusvaihtoehtoja lähialueella: 
Mosala Caravan, www.mosalacaravan.com, 0451896989. Kisakeskuksessa on tarjolla edullista teltta- ja 
mökkimajoitusta isommallekin porukalle. 
 

Terveyshotelli Kansanlääkintäkeskus, www.kansanlaakintakeskus.com. Hotellihuoneita. 
Mosalankosken rannalla, etäisyys kilpailukeskuksesta 200m.  
 

Yhteystiedot: 

Mika Yli-Soini 

0451316175 

mikayl@kase.fi 
 

 

Liitteet seuran kisasivulla www.kase.fi/kaustisenkalastuskunta/powerbaitforever.htm : 

http://www.mosalacaravan.com/
http://www.kansanlaakintakeskus.com/
http://www.kase.fi/kaustisenkalastuskunta/powerbaitforever.htm


 ajo-ohjeet koskille, karsinta-aikataulu ja poolikuvat, karsintojen saaliskalat ja kokohajonta 
 
*) Rasvaeväleikatun taimenen alamitta selviää kevään aikana ja ilmoitetaan osallistujille ennen kisaa. 


