
TAPPAJAHAUKI 1997

39

Kaivelin kokeeksi POKAn arkistoista
sellaisten haukien tietoja, joissa on
ilmoitettu sekä pituus että paino.
Kaloja löytyi 250 kappaletta. Kalojen

painot ovat välillä 3kg-12.95kg.

Suurhaukiguru Konosen kaava hauen painon
arvioimiseksi menee seuraavasti:
Paino = Ympärys^2 x Pituus / jakaja
jossa jakaja on 27000 alle 10kg, 28000 10-12kg ja
30000 yli 12 kilon hauilla.

Kaloja, joilta löytyi kaikki kolme mittatietoa löytyi
otoksesta 37 kpl.

Tämän lisäksi annoin Excelin murskuttaa sekä
logaritmisen
Paino = 16500 x Ln(Pituus) - 68800
että lineaarisen quick+dirty -kaavan
Paino = 185 x Pituus - 11200
jolla paino lasketaan pelkästä pituudesta.

Tässä tulokset koottuna (grammoina) :

Kono Loga Line
Keskim. virhe -223 72 -25
Keskipoikkeama 655 586 549
Max. alaspäin -2006 -1647 -1795
Max. ylöspäin +1676 +3593 +3235

Haukien pituus/paino -tutkimusta...
Harri Huuskonen 26.9.97

Keskimääräinen virhe on siis suora keskiarvo
oikean ja ko. menetelmällä arvioidun painon välillä.
Keskipoikkeama on suora keskiarvo poikkeamien
itseisarvoista. Tilastogurut voivat oikaista
tarvittaessa...

Päätelmänä edellisestä sanoisin, että kaikki
kaavat antavat keskimääräisille hyvänkokoisille,
sopusuhteisille hauille riittävän tarkkoja
painoarvoja. Mutta kuinkas sitten toimitaan kun
laskukone unohtuu kalareissulta ?   
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Kalassa Luvialla
Jukka Veltheim 29.9.97

Olinpas viikonloppuna kalassa Luvialla.
Tarkoitus oli lähinnä osoittaa todeksi
isoisälleni seuraavat �täysin
mahdottomat asiat�, kuin jalokalan ja

yli 5 kg hauen saaminen virvelillä.

Perjantaina ehdin kalastaa mökkilahdella 15
minuuttia ennen pimeyttä. Saaliina pari pientä
haukea. Uistimina oli �Pink Lady� eli
vaaleanpunainen Bomber ja Minnow Spoon.

Lauantaina lähdin aamu kuudelta ajamaan 4,5
hv Mercurylla ryyditetylla soutu-Hamariinalla
saaristoon. Olin katsellut muutamia potentiaaliseen
näköisiä lahtia suurissa saarissa, mutta loppujen
lopuksi en uskaltanut ajaa suunniteltua reittiä niihin
aallokon takia.

Lähdin kiertämään toista reittia. Matkan varrella
pysähdyin yhteen �puoli-potentiaalisen� näköiseen
paikkaan. Innostuinkin kalastamaan siinä pari
tuntia, koska siinä sentään pystyi kalastamaan.
Saalista ei tullut, joten lähdin jatkaamaan matkaa.

Ajettuani vähän matkaa vastaan tuli vene, josta
minulle moikattiin, niin kuin tapana siellä päin on.
Moikkasin takaisin. Sillä hetkellä moottorin
käyntiääni muuttui kummasti.
RRRRRRRRRMMMOOOOOooooooouuuuu......
-BLURP! �Mitä H*ttiä?� ajattelin. Katsahdettua
taaksepäin huomasin, ettei moottoria enää ole!
Vaan pari metriä bensaletkua osoitti suoraan
alaspäin. Eikun vain nostohommiin. Ja nyt �siiman
päässä� oli jotain raskasta. Nostin moottorin ylös,
poistin tulpan, ja vetelin muutaman kerran. Turhat

vedet lenteli. Pikkaisen aikaa auringossa
kuivuttuaan kone jopa kävi vähän aikaa simahtean
kuitekin pian. Soutukeikkahan siitä tuli.

Kolmen aikaan olin takaisin mökillä. Neljältä
päätin sitten lähteä soudellen kalaan mökkilahdelle.
Saaliina 9 haukea. Paino oli taas vähäistä, ellei
olematonta. Saalistajana Punainen 12cm Invicible
ja Minnow Spoon.

Sunnuntaina en viitsinyt moottorin hajoamisen
takia herätä aikaisin. Aamu kymmeneltä pääsin
kuitenkin vesille. Mökkilahti tuntui täysin kuolleelta.
Kalat eivät ottaneet mihinkään. Ainoastaan siihen
kivinilkan väriseen Mogamboon tuli kolme
varovaista tärppiä, joista 1 ylös. Kalat eivät oikein
pysyneet kiinni, koska en käyttänyt lisäkoukutusta
runsaan leväkasvuston vuoksi. Siirryin soutamalla
seuraavaan lahteen. Koska en jaksanut käyttää sitä
Mogamboa, kolusin läpi Invincible valikoimaani.
Sitten sain kuin sainkin hauen punaisella
Invinciblellä. Se olikin aika jännä tapaus. Hauki
seurasi uistinta, ja kävi tökkäämässä. Vedin kovan
vastaiskun, mutta uistin lipsahti kalan suusta. Hyvä
etten saanut uistinta itse suuhuni! Mutta kala oli
yhä paikoillaan. Koska siimaa oli 2 metriä ulkona
pystyin tipauttamaan uistimen kalan eteen. Sain
vedeltyä sen jopa jotakuinkuin oikealle syvyydelle.
Tärppi ja kova vastaisku! Kala kiinni! Koska kala
oli taas pieni (reisuun isoin, 1300g:-), vetäsin sen
raakana ylös vavasta nosten. Oli siinä hauella
miettimistä! Kävin vielä seuraavassa lahdessa, josta
tuli 1 tärppi. Aika alkoi loppua, joten suuntasin
mökkiä kohti. Kävin kuitenkin vielä mökkilahdessa
yhdessä paikassa. Kala tärppäsikin, ja vetäisin
vastaiskun. Samalla tapahtui jotain maagista:
käyttämäni ambassadeur 2500C:n puola vapautin

petti, tai sitten onnistuin itse säheltämään näppini
siihen. Jokainen hyrrällä kalastanut tietänee, että
tällainen on _epämiellyttävä kokemus_. Eipäs
auttanut kuin vetää hauki paljain käsin Firelinestä
pitäen ylös. Jokainen Firelinellä kalastanut tietää,
että tällainen on _epämiellyttävä kokemus_.

Siinäpä reissuni. Tehokasta kalastusaikaa tuli
jotain 10 tuntia. Haukia tuli 14. Ressukoiden
keskipaino oli 800g. Isoisäni käskystä otin kaikki
ylös mökinvuokrana. Tuuli oli pohjoisesta
vaihdellen välillä 4-12 m/s. Ilman lämpötila oli
päivällä n. 13 astetta ja (pinta)veden 11-12 astetta.
Vesi oli nyt kirkkainta, mitä olen siellä ikinä nähnyt.
Lahdissa oli hyvin kirkasta, mutta isoilla selillä
jostain käsittämättömästä syystä sameampaa.    

Haukia
Ahvenanmaalta
Rami Eloranta 16.9.97

Lähdimme 6 hengen porukassa (Blues
Brothers) keskiviikko-iltana 10.9.
Tukholman kautta kohti Ahvenanmaata.
Minä rookiena sain jotenkin arvonnassa

ajovuoron Tukholmasta Eckeröhön. Joten laivalla
miehet mustissaan pitivät hauskaa ja minä join
loppuillan vettä :-( Saavuimme mökille torstaina
klo 14. Mökkikylä sijaitsee Gottbyssä Jomalassa
ulkomeren laidalla etelään aukeavan lahden
rannalla. Porukalla oli noin 50 Ahvenanmaan
reissun kokemus ja 4 oli ollut samassa paikassa
edellisvuoden kesäkuussa. Silloin kalaa oli tullut
ihan kohtuullisesti. Joten odotukset olivat korkealla.
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Vähän kalastuskamoja kuntoon ja vesille
pääsimmekin jo tunnin päästä. Mulle veden
kirkkaus oli aivan uusi kokemus. 3 metrissä näki
aivan selvästi pohjaan. Vähän erilaista kuin
Finströmissä, saati sitten Sipoossa. Seuraava
kokemus tuli, kun 3 veneellistä saalisti
ensimmäisenä päivänä auringonpaisteessa ja
lievässä tuulessa puhdasta nollaa. Ei edes tärppejä.
Mielessä kävi jo ensimmäinen Ahvenanmaan
nollareissu.

Seuraava aamu olikin sitten pilvinen. Lahdelta
sain nopeasti kahdella peräkkäisellä heitolla 28-
grammaisella Räsäsellä 2 haukea ja venekaverini
Juha 5 minuutin päästä samasta paikasta yhden.
Näinhän tämän pitikin sujua... Mutta ei.
Loppupäivästä mulle ja Juhalle vielä yhdet, muille
edelleen nollaa. Sää oli koko päivän mukavan
tuulinen (etelä) ja sateinen. Seuraavana aamuna
muutkin saivat muutaman hauen. Mulle iltapäivästä
vetämällä 15-senttisellä Nilsulla 1 hauki. Kova tuuli
etelästä.

Muutama pieni saari ei paljoa pidätellyt
parhaimmillaan 1,5 metriä korkeata aallokkoa.
Loppuillasta jouduttiin kalastelemaan jopa alle
metrin vedessä, ilman tulosta. Sunnuntaiaamuna
(tuuli etelästä n. 15 m/s) rannasta ei lähtenyt
veneellä kuin minä ja Juha. Vähän aikaan keikuttiin
lahdella. Juhalla järki toimi ja hän halusi rantaan.
Minä jäin yksin kalastelemaan lahdelle. Puolta väliä
pitemmälle ei tuulen takia päässyt. Saaliina 2 haukea
heittämällä metrin vedestä Räsäsellä.

6 henkeä 11 haukea (mulle 6) ei ole
Ahvenanmaalla paljoa. Varsinkin kun suurimmat
oli mun ja Kaltsun tasan 2-kiloiset. Mä uitin ehkä
viittäkymmentä uistinta reissun aikana. 12-senttisistä

aina 26- senttisiin vaappuihin, toukkajigejä,
kumiankkoja, lusikoita, jopa Calico-Cat:ia. Kalat
tuli kuitenkin kaikki 28-grammaisella Räsäsellä +
1 Nilsulla. Uistimen värillä ei ollut väliä, kunhan
siinä oli sinistä tai hopeeta. Gottby ei ole kyllä
mikään haukipaikka, taimenta ja lohta kyllä
kuulemma löytyy, mutta vähän eri aikaan. Paikka
ei ole kovalla etelätuulella mikään mukava, mutta
onneksi veneet olivat hyviä.   

Porkkala Revisited
Antti Aromaa 3.10.97

Avasimme syksyn haukiperhokauden
Vilkin kanssa eilen. Avajaisia vietettiin
Porkkalassa.

Pääsimme vesille noin 9.45 ja kala-
paikoille noin kymmeneltä. Alkuun kasvoja
hivelevä tuulahdus tuitui pelottavalta, mutta jonkin
ajan kuluttua siihen tottui.

Parinkymmen minuutin kuluttua kausi oli auki.
Sain elämäni ensimmäisen perhohauen. Painoa ei
ollut varmaan yli kiloa, mutta kala kuitenkin.
Seuraava perhohauki tuli muutamaa minuuttia
myöhemmin. Samaa kokoluokaa.

Siirryimme tuulenpuoleiselle rannalle
uistinhommiin. Sain melko nopeasti kolme haukea,
suurin noin 2.5 kg ja pari tärppiä. Tässä vaiheessa
Vilkki onki vielä perholla. Sitten oli aika siirtyä
veneeseen perkaamaan yhtä kaislikkoa. Perkaus
aloitettiin perholla, mutta ilkeän tuulen ja
pikkuveneen kehnojen rekausominaisuuksien takia
vaihto uistimiin tapahtui vartin kuluttua. Paikasta,
josta ei saatu perholla mitään, saatiin heti tupla-

tärppi uistimiin. Molemmat kalat saatiin ylös ja
pian takaisin kasvamaan.

Kaislikon tyhjennyttyä siirryimme saaren
länsipäähän, josta Vilkki olikin jo yrittänyt yhtä
kohtuullisen varmaa paikkaa perholla. Kaislikko
oli kuitenkin niin suuri, että perholla ei yltänyt Hot-
Spotille tarpeeksi hyvin. Tätä kaislikon edustaa
heiteltiin tovi, kunnes totesin uistimen ja paikan
vaihdon olevan kohdallaan. Vilkki heitti kuitenkin
vielä kerran kiven viereen. Samassa siiman päässä
oli hauki. Tämä oli aiempia kookkaampi.
Väsytyksen aikana vedin sen koneella pariin kertaan
pois kaislikosta syvempään veteen haavimista
varten. Kala saatiin kunnialla haaviin, joka
osoittautui tälle pedolle ahtaaksi. Punnitus
epäonnistui, koska mukana oli vain �räkäpuntari�
(0-5 kg). Puntari oli pohjassa jo ennen kuin kalan
pyrstö irtosi maasta. Pituus oli 106 cm, joten
kyseessä on varma pinnahauki. (n. 6.5-7.0 kg)

Loppupäivä kului rauhallisemmissa merkeissä.
Saimme vielä muutaman lisäkalan, joista suurin
oli Vilkin perhohauki, noin 2.2 kg. Loppujen
lopuksi päästiin tilanteeseen Raato-Vilkki 7-3. Itse
sain kaksi haukea perholla ja Vilkki yhden, tosin
taisi tiputtaa kolme kalaa perhosta.

Hauen onginta on ihan kivaa myös perholla,
vaikka tuuli ja puut estävät usein parhaiden
paikkojen heittämisen maista. Harjoitukset jatkuvat
Houtskarissa.

Uistimina olivat Mäkinen ja Rebelin Wind-
cheater (13 cm, n 26 g, kirjolohi). Perhoina erilaiset
pölyhuiskut.    
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Sapuskaa
Aki Anttila 2.10.97

Kaikenlaiseen saalistukseen liittyy
alkukantaisia - väkeviä tuntemuksia

eivätkä ne ole pienimpiä kalastus-
harrastuksen yhteydessä. Aikojen

alussahan metsästykseen ja kalastukseen oli
olemassa oikeastaan vain yksi syy. Tuo syy oli
massun täyttäminen. Vaikka nykypäivän kalastajilla
saattaa olla mukana mitä tahansa kulinaarisista
tarvikkeista - sisäfileestä aina tryffeleihin on itse
pyydetyn kalan laittaminen kuitenkin toista, kuin
minkään tukkimiesliikkeen herkkutiskiltä ostettu
päiväkausia roikutetun lihakimpaleen työstäminen.
Puhumattakaan mausta.

Koska hyvä (kala-)ruokakaan ei synny ilman
ohjeistusta, niin tässä muutamia reseptejä
yleisimpien saaliskalojemme laitteluun.

Haukibiittar

- 1-10 kg fileroitua, ruodotonta,
  nahatonta haukea
- munia
- korppu- ja ruisjauhoja
- suolaa
- sokeria
- sitruunapippuria
- yrttimaustetta (Herbs de Provence tms.)
- voita
- sitruunaa (tai sitruunatiivistettä)

Haukifileet paloitellaan maun mukaan sopiviksi
paloiksi (peukalonpää-pää).
Munat rikotaan kuppiin ja rikotaan keltuainen,
sekoitetaan.
Korppu- ja ruisjauho sekoitetaan lautaselle
suhteessa 25-75.
Paistinpannuna käytetään valurautapannua.
Levyä pidetään maksimissaan vitosella jos ei ole
kiire niin nelosella.
Palaset upotetaan munaseokseen, valutetaan
hetki,kieritetään jauhoseoksessa
ja asetetaan voisulapannulle.

Mausteita käytetään seuraavasti:
sitruunaa pirskotellaan sinne tänne
suolaa ripaus
sitruunapippuria reiluhkosti
yrttimaustetta erittäin varovasti
sokeria ripaus

Paistetaan ja maustetaan kummaltakin puolelta
kauniin ruskeaksi. Nautitaan esim. riisin tai oluen
kera.

Mantelinen
Mademuhennos

- 1-1,5 kg made
- 1 pss herne-maissi-paprikasekoitusta
- Ranskankerma- tai kermapurkki
- Voita
- Mantelirouhetta
- Suolaa
- Valko- ja mustapippuria

Siivoa made ja keitä se lähes kypsäksi merisuolalla
(0,2 dl / 3 litraa vettä) höystetyssä vedessä (noin
15 min). Kun kala on jäähtynyt, perkaa siitä
syötävät ja syömäkelvottomat osat erikseen. Heitä
jälkimmäiset pois ja ensimmäiset paistinpannulle
(mieluiten kasarimalliseen) runsaan voin kanssa
kypsymään. Hetken (noin 5 min.) heiluttelun
jälkeen kaada päälle kerma- tai ranskan-
kermapurkki ja vihannessekoituspussi. Anna
kypsyä täydellä lämmöllä, kunnes vihannekset ovat
kuumia. Pienennä liettä arvoon 2-3 ja sekoita
mausteet; mantelia puoli kourallista, pippuria ja
suolaa maun mukaan. Anna porista vielä hetki ja
nauti riisin, perunoiden tai mustan leivän kera.
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Etikkasilakat
1 kg silakkafilettä laitetaan
likoamaan liemeen, jossa on:
- 1/2 litraa vettä
- väkiviinaetikkaa puoli desiä
- 3 rkl merisuolaa

Annetaan liota maksimissaan yön yli,
minimissään 3 tuntia.

Valutetaan kuivaksi

Laitetaan sopivaan astiaan kerroksittain. Kerrosten
väliin voi laittaa maun mukaan:
- Sipulia
- Tilliä
- Sitruunapippuria
- Purjoa
- Persilijaa

Astiaan kaadetaan lopuksi päälle liemi, jossa on:

- 1 1/2 dl vettä
- 1 dl väkiviinaetikkaa
- 2 rkl sokeri
- 1 tl hienoa suolaa
- 2 rkl ruokaöljyä

Kalat ovat syömäkunnossa vuorokauden kuluttua.

Kuhaa/Siikaa
suppilovahvero-
soossilla
Iltapala (herkullinen!)

- 1 pienehkö ruodoton/nahaton siika-
  tai  kuhafile syöjää kohti (esim.
  600-700g kalan file on melko sopiva)
- 200 gr pakastettuja suppilovahveroita
  (yksi annospussi)
- 1 prk kermaa
- suolaa
- mausteita

Paista kalafileet runsaassa voissa, pidä levy nelosella
paiston aikana. Paiston aikana mausta kala
kummaltakin puolelta; suolalla, valkopippurilla,
sitruunapippurilla, yrttimausteseoksella. Ole
mausteiden kanssa reilu mutta varovainen! Kun
kalat ovat kummaltakin puolelta kauniin ruskeita,
kaada pannulle kerma ja fileiden jättämiin
aukkoihin suppilovahverot. Anna muhia levyn
arvolla 3 noin viisi-seitsemän minuuttia. Sekoita
muhittamisen aikana välillä suppiloita. Aseta fileet
lautasille ja kerää suppilovahvero/kermasoossi
kalojen päälle. Nauti ruisleivän kera.

Instant-graavi

Vanha peräpohjalainen resepti kalan pika-
graavaukseen (filettä n. 500 gr)

Teen näin:
Fileoi graavattava kala, poista kaikki
ruodot ja leikkaa samanlaisia
viipaleita, joita laittaisit leivän päälle.

Valmista erilliseen astiaan graavausliemi:

- 3 rkl viinietikkaa
- 4 rkl sitruunamehua (helppoa ja hyvää!)
- 1 pieni, hyvin pieneksi pilkottu sipuli
- suolaa
- sitruunapippuria
- mustapippuria

eli mausteita maun mukaan.

Laita kalasiivut astiaan liemen sekaan ja anna muhia.
Annos on valmiina nautittavaksi ruisleivän kera
parin tunnin kuluttua.

DISC: Kokeileva kokkikoulu ei vastaa
kokkaustoiminnan aiheuttamista vatsaväänteistä/keittiön
kalustevahingoista!   
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SÄÄNNÖT:
1. Kilpailuun hyväksytään Suomen alueelta urheilu-
kalastusvälineillä saadut kalat. Urheilukalastusvälineiksi
hyväksytään onki, perho (heitettynä tai soudettuna), pilkki
(riiputettuna tai heitettynä), uistin (heitettyn, soudettuna
tai moottorilla vedettynä) sekä täkyuistin. Kalastajan tulee
kalastustapahtuman aikana olla aktiivisesti mukana
pyynnissä.

2. Kilpailu kestää seuran pikkujoulusta (pääsääntöisesti
joulukuussa) seuraavaan. Kalat ilmoitetaan erillisellä
saalislomakkeella, joka palautetaan täytettynä ja
allekirjoitettuna kilpailun valvojalle (Arto Kojo) tai seuran
hallituksen jäsenelle kuukauden kuluessa kalan
pyyntihetkestä. Kesäkuukausia (kesä-, heinä- ja elokuu) ei
kuitenkaan lasketa mukaan palautusaikaan, joten
toukokuussa pyydetyn kalan voi ilmoittaa vielä syyskuussa.

3. Kilpailuaikana eniten kalakuninkuuspisteitä kerännyt
POKAn varsinainen, vanha tai ulkojäsen julistetaan seuran
kuluvan vuoden kalakuninkaaksi. Arvonimen merkiksi
kalakuninkaalle luovutetaan vuodeksi POKAn kultainen
kela. Kalakuninkaan arvoa ei voi jakaa: Mikäli pisteet
menevät tasan, kalakuninkaan päättää seuran hallitus.

4. Seuraavia rajoihin yltävät kalat saavat viisi (5) kuninkuus-
pistettä kukin. Pääsääntöisesti noudatetaan painorajoja,
mutta "Pyydä ja Päästä" -kalastuksessa voidaan noudattaa
myös oheista pituusrajaa.

Lajit Painoraja Pituusraja
Ahven 400 g 32 cm
Harjus 600 g 40 cm
Kuha 1000 g 50 cm
Järvitaimen 1000 g 45 cm
Lahna 1000 g 50 cm
Säynävä 1000 g 42 cm
Meritaimen 1500 g 50 cm
Made 2000 g 65 cm
Hauki 3000 g 80 cm
Lohi --- 60 cm

Kaikista kaloista saa aina viisi (5) lisäpistettä, jos ne ylittävät
Suomen Urheilukalastajain liitto ry:n (SUKL) suurkalastajan
ansiomerkin rajat.

5. Samassa kisassa lasketaan jokaiselle kuitenkin korkeintaan
20 suurinta yksilöä lajia kohti kuninkuuspisteisiin.

6. Painosta riippumatta saavat kaikkien edellä nimettyjen
lajien kolme suurinta yksilöä lisäksi järjestyksessä 15, 10 ja 5
sijoituspistettä. Jos samalla sijalla on useita kaloja, annetaan
samat sijoituspisteet näille kaikille ja tästä seuraavat
sijoituspisteet jätetään jakamatta. Sama henkilo ei kuitenkaan
voi saada kaksinkertaisia pisteita kahdesta
"samankokoisesta" kalasta.

7. Kaikista muista lajeista jaetaan lajeittain suurimman
yksilön saajalle 5 lisäpistettä. Virallisena kalastettavien lajien
listana pidetään SUKLin listaa.

8. Seuran ennätyskala on lajista riippumatta
kahdenkymmenen (20) ennätyskalapisteen arvoinen.
Ennätyskalasta tulee olla selkeä valokuva. Ennätyskaloiksi
kelpaavat vain POKAn ennätyskalaluettelossa nimetyt lajit.
Pisteet jaetaan ennätyskaloista vasta kilpailun lopussa.

9. Alamittaisia kaloja ei hyväksytä, eikä myöskään
kasvatusaltaista tai -lammikoista saatuja kaloja. Pisterajat
alittavia, mutta muuten merkittäviä tai erityisen
mielenkiintoisella tavalla saatuja kaloja suositellaan kuitenkin
aina ilmoitettavaksi.

10. Kalastustapahtuman aikana otettuja valokuvia
suositellaan edelleen lahjoitettavaksi POKAn kuva-
arkistoon. Valokuvat, joiden takana tulee olla merkittynä
kalan laji, paino, saantipäivämäärä ja -paikka sekä saajan
nimi, toimitetaan joko kilpailun valvojalle tai suoraan
POKAn valokuva- arkiston ylläpitäjälle (Harri Huuskonen).

11. Epäselvyyksistä päättää kilpailun valvoja. Ylimpänä
tuomaristona toimii seuran hallitus.

YLEISKUVAUS
POKAn kalakuninkuuskisassa ilmoitetaan tietyt

paino- tai mittarajat ylittäviä kaloja saalis-
ilmoituslomakkeilla kalakisan hoitajalle, joka
annettujen ilmoitusten perusteella tekee
kuukausiraportteja, päivittää ennätyskalalistoja ja
julistaa pikkujouluissa joulukuussa eniten pisteitä
keränneen POKAn kalakuninkaaksi.

Kisan voiton symbolina kalakuninkaalle
luovutetaan POKAn Kultainen Kela, johon
liitettyyn kunniatauluun voittaja on velvoitettu
kaivertamaan nimensä. Lisäksi suhteellisesti
suurimman kalan saaneelle luovutetaan vuodeksi
kirjahyllyyn massiivinen yli kahden kilon Suomen-
ennätys -ahvenen trofee.
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Ahven 2.155* 50,2 Toukkajigi A. Anttila Föglö 20.10.95
Ankerias 0.047 33 Putkiperho H. Huuskonen Kotka 31.07.97
Harjus 1.650* 62 Calico-Cat T. Galkin Enontekiö 12.7.93
Harmaanieriä 0.380 37 Rapala A. Tilli Inari 30.06.97
Hauki 12.950* 120 Big-Mac M. Kosonen Kymijoki 2.4.95
Järvitaimen 7.850* 85 Perho H. Kettunen Kitkajoki 12.7.96
Kampela 0.550 34 Matojigi A. Kojo Lappo 17.9.93
Kiiski 0.102 - Onki+mato J-P. Kokko Siuntionjoki 31.5.96
Kirjolohi 3.850* - Lotto-lippa H. Huuskonen Fiskö 3.12.94
Kivinilkka - 34 Juuso-pilkki M. Kosonen Pyhtää 27.12.95
Kolmipiikki - 7,6 Onki+mato J. Karppinen Virolahti 4.6.95
Kuha 5.000* 82 Omatek.vaappu P. Ingman Sipoo 6.7.91
Kuore 0.128 26 Silakkalitka J. Huuskonen Kotka 14.05.97
Kymmenpiikki - 3,5 Krokodil A. Anttila Lappo 14.11.92
Lahna 2.350* 58 Bomber T. Galkin Bastö 21.4.95
Made 5.250* 93 Aki-Hara A. Anttila Porkkala 5.1.94
Merilohi 22.000* 122 Putkiperho P. Koljonen Kymijoki 17.9.93
Meritaimen 6.350* 80 Putkiperho H. Huuskonen Kymijoki 9.7.95
Mutu - 10,7 Perho H. Kulonen Käsivarsi 31.7.95
Nieriä 1.800 58 Mosca-lippa J. Kallunki Inarijärvi 22.7.91
Pasuri 0.367 32 Onki+mato K-M. Kokko Siuntionjoki 2.6.96
Rautu 1.800 58 Viking-Herring T. Marjamäki Enontekiö 15.07.97
Salakka - 19 Puppe H. Kulonen Heinävesi 11.07.97
Siika 2.261* 62 Putkiperho J. Huuskonen Korkeakoski 19.10.96
Silakka 0.470* 38 Onkilitka H. Huuskonen Munkkiniemi 14.5.92
Simppu 0.295* 30 Kalajigi A. Kojo Skapnåtö 27.11.93
Sorva 0.664* 33 Onki+mato J-P. Kokko Hirsala 5.8.94
Sulkava - 25,5 Onki+mato M. Honkanen Kulovesi 28.7.95
Suutari 2.800* - Onki J-P. Kokko Siuntio 29.6.96
Särki 0.425 32 Mormuska P. Hyvärinen Vuoksi 30.3.91
Särmäneula - 18,3 Hi-Lo P. Aurola Nauvo 2.11.91
Säyne 2.450* 53 Reflex K. Kulonen Kumlinge 21.9.95
Toutain 0.900 - Putkiperho #4 R. Eloranta Kotka 16.08.97
Turpa 1.506* 51 Siikalitka J. Huuskonen Korkeakoski 18.9.96
Vimpa 0.420 33,5 Onki+mato J-P. Kokko Siuntionjoki 12.5.95
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