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Perhonsidonna� SM-kisa�
Perhonsidonnan suomenmestaruuksista kilpailtiin Helsingissä

lauantaina 19.3.2016. Kilpailupaikka oli Hotelli- ja ravintolakoulu

Perho ja kisat kilpailtiin yhden päivän aikana.

Tulokse�
Perhonsidonnan suomenmestaruuskisojen virallinen palkintojenjako

2016

SUKL onnittelee lämpimästi voittajia, kiittää kaikkia osallistujia, tukijoita ja sponsoreita, ravintoa

Perhon erittäin avuliasta ja toimeliasta henkilökuntaa, toimitsijoita ja talkooväkeä sekä

asiantuntevaa tuomaristoa. Erityisesti haluamme nostaa esiin ja kiittää Ari-Heikki Rintaniemeä,

joka toimi kisojen ylituomarina voimiaan säästämättä ja esimerkillisellä asenteella.

https://www.sukl.net/
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Ennakkotiedoista poiketen luovuimme kisojen videoinnista, koska sen aiheuttama lisäjännitys

olisi tuonut hermoja kiristävään tilanteeseen ylimääräistä kuormaa.

Nuorten sarja:

1. Rand Nuutti

2. Hietamies Rasmus, Espoon perhokalastajat

3. Seppälä Veeti, Pirkanmaan perhokalastajat

4. Pieniluoma Joel, Pirkanmaan perhokalastajat

Yleinen sarja:

1. Tuuha Timo, Sallan perhokalastajat

2. Kontio Timo

3. Haapanen Joni, Pirkanmaan perhokalastajat

Lohiperhosarja:

1. Haapanen Joni, Pirkanmaan perhokalastajat

2. Tuuha Timo, Sallan perhokalastajat

3. Tervo Jari, Sallan perhokalastajat

Seurajoukkueiden välinen kilpailu:

1. Espoon perhokalastajat

Hietamies Rasmus

Kinnunen Santeri

Kakkuri Toni

2. Pirkanmaan perhokalastajat II

Pieniluoma Joel

Haapanen Joni

Kilpeläinen Visa

3. Pirkanmaan perhokalastajat I

1. Seppänen Veeti

2. Koskinen Eelis

3. Koskinen Tommi

Parhaan perhon palkinto:
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Haukka Ville-Veikko, Greenwell’s Glory

Paras klassinen perho:

Tervo Jari, King�sher Butcher

Kisaperho�
Yleinen sarja ja nuorten sarja

 1. Greenwell’s Glory

Päivänkorentojäljitelmä

Koukku: yläsilmäinen pintaperhokoukku #12.

Pyrstö: furnance-kukon häkilähöyhenen siikasia

Kierre: ohut kultalanka

Runko: vaaleankeltainen silkki

Häkilä: furnance-kukko

Siipi: heinäsorsan siipisulka

Pää: musta tai valkoinen

2. King�sher Butcher

Uppoperho

Koukku: uppoperhokoukku #8.

Pyrstö: sininen hanhi

Kierre: soikea kulta

Runko: litteä kulta

Kurkkuhäkilä: oranssi kukko

Siipi: heinäsorsan sininen siipipeili

Pää: musta

3. Whitlock’s sculpin

Simppujäljitelmä

Koukku: pitkävartinen streamerkoukku #2
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Kierre: soikea kulta

Runko: keltainen, oranssi ja ginger dubbing sekoitettuna ja dubattuna

Siipi: ruskeankirjava cree-kukko matuka-tekniikalla sidottuna

Rintaevät: ruskeankirjava kana

Pää: alla luonnonväristä, päällä ruskeaa ja mustaa peurankarvaa muddler-tekniikalla sidottuna. Peurankarvan kärkiä

jätetään perhon päälle kaulukseksi.

Nuorten sarjassa pää sidottiin yksivärisenä.

4. Luomistehtävä: Putkisirvikkään pupa

Koukku: kaarevavartinen #8

Käytettävissä aiempien perhojen materiaalit sekä oranssi, ruskea ja ginger dubbing

Kultafasaanin pyrstö

Rusty brown ja tan Thin Skin

Ruskea keinoniini

Ohut kirkas siima

Kaikkia materiaaleja ei tarvitse käyttää. Arvostelukohteina ovat erityisesti sidoksen realistisuus, sidontatekninen

osaaminen sekä sidonnan yleinen tarkkuus ja siisteys. Perhon tulee soveltua kalastukseen.

Lohiperhosarja

Tenon kalkkinen

Karvasiipinen lohiperho (L. Syrjänen)

Koukku: kolmihaara #12

Hela: ohut soikea kulta

Pyrstö: ruskea heinäsorsa

Kierre: ohut soikea kulta

Runko: 2/3 keltainen silkki, 1/3 vaaleanvihreä silkki

Runkohäkilä: ruskea kukko vaaleanvihreän silkin päälle

Siipi: ruskea oravankarva

Kaulushäkilä: oliivi kukko

Pää: musta

Coiner

Sekasiipinen lohiperho (muunnos A. Tolvasen versiosta)

Koukku: kaksihaara #4
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Hela: ohut soikea kulta

Jatke: viininpunainen silkki

Pyrstö: kultafasaanin töyhtö

Vyö: musta strutsi

Kierre: oranssin osan päälle ohut soikea kulta, oliivinvihreän osan päälle ohut soikea hopea.

Runkohäkilä: oranssin osan päälle oranssi kukko, oliivinvihreän osan päälle grizzle kukko

Runko 1/3 oranssi silkki, 2/3 oliivinvihreä villa

Kurkkuhäkilä: ruskea kukko

Siipi: kultafasaanin tippet-siikasia, sininen peuranhäntä, punainen peuranhäntä, ruskea orava, amhertsfasaanin pyrstösulan

siikasia, kultafasaanin pyrstösulan siikasia, päälle ruskea heinäsorsa.

Posket: kultafasaanin tippet-siikasia

Pää: musta

The silver test

Klassinen lohiperho (muunnos)

Koukku: yksihaara #1/0

Hela: ohut soikea hopea

Pyrstö: kultafasaanin töyhtö, päälle punaisia kukon häkilähöyhenen siikasia

Vyö: musta strutsi

Kierre: leveä soikea kulta

Runko: litteä hopea

Kurkkuhäkilä: punainen kukko ja sininen helmikana

Siipi: kultafasaanin tippet-siikasia, kultafasaanin pyrstö, sivuille harmaa heinäsorsa, päälle ruskea heinäsorsa

Posket: sinisiä kukon häkilähöyhenen siikasia

Yläkaari: kultafasaanin töyhtö

Pää: musta strutsi

Arvostelussa perhon pisteet kerrotaan kahdella

Säännö�
päivitetty 9.12.2015 

1. § Kilpailu on avoin kaikille, mutta Suomen mestaruus voidaan myöntää vain Suomen kansalaiselle.

2. § Kilpailussa järjestäjä toimittaa perhoon kiinteästi jäävät materiaalit lukuun ottamatta sidontalankaa. Oman materiaalin

käyttö on kielletty. Rikkomuksesta seuraa hylkääminen.
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3. § Jokaisella kilpailijalla tulee olla omat sidontatyökalut ja tarvittavat sidontalangat mukanaan. Kilpailuissa voidaan

tarvita valkoista, mustaa, harmaata, ruskeaa, vihreää, oranssia ja punaista sidontalankaa. Niiden vahvuus on

vapaavalintainen. Oman valaisimen käyttö on sallittua ja suositeltavaa. Sallitut työkalut (samaa työkalua voi olla useampi

kappale) ovat:

perhonsidontapenkki varaleukoineen ja siihen kiinteästi asennettavine lisävarusteineen (esim. ketjulla penkkiin

liitettävät poltinraudat ja pikaliimaputkilot eivät tule kysymykseen)

rullapitimet sidontalangoille

häkiläpihdit

sakset

sidontaneula

piilosolmu-työkalu

pinsetit

pihdit

harja

vesiastia

sidontavaha

karvantasaaja-työkalu

karvanpakkaaja-työkalu

partakoneen terä

silkin siloitus -työkalu

4. § Muiden, kuin 3§ mainittujen työkalujen, sekä liimojen, lakkojen ja tussien käyttö on kielletty, mikäli ne eivät sisälly

järjestäjän toimittamaan materiaaliin.

5. § Alkoholijuomien vienti kilpailupaikoille on kielletty ja häiritsevä käytös voi johtaa kilpailijan hylkäämiseen. Puhelimen

käyttö on kilpailujaksojen aikana kielletty.

6. § Kilpailusarjat ovat:

A: Nuorten sarja, kilpailuvuoden aikana 15 vuotta täyttävät tai sitä nuoremmat henkilöt

B: Yleinen sarja, kilpailuvuoden aikana 16 vuotta täyttävät tai sitä vanhemmat henkilöt

C: Lohiperhosarja

D: Seurojen välinen joukkuekilpailu

Joukkueeseen kuuluu kolme (3) ennalta nimettyä saman yhdistyksen jäsentä, joista yksi osallistuu nuorten sarjaan, yksi

yleiseen sarjaan ja yksi lohiperhosarjaan. Joukkueen jäsenten henkilökohtaisessa sarjassaan saavuttamien pistemäärien

summa on joukkueen kokonaistulos.

7. § Yksittäisen sarjan kilpailuaika on kolme tuntia yhtäjaksoisesti. Kilpailut alkavat kilpailupäivinä järjestäjän ilmoittamina

aikoina. Kilpailuihin ilmoittaudutaan maksamalla osallistumismaksu annettuun määräaikaan mennessä.



13.8.2019 Perhonsidonnan SM

https://www.sukl.net/?page_id=29 7/9

Osallistumisvahvistus ja kilpailuun rekisteröityminen tapahtuu kilpailupaikalla viimeistään tuntia ennen kilpailun alkua.

8. § Sidottavien perhojen reseptit julkaistaan kilpailupaikalla. Kilpailuperhot sidotaan annetussa järjestyksessä.

9. § Kilpailussa sidotaan jokaisessa sarjassa pääsääntöisesti neljä perhoa. Järjestäjä voi vähentää tai lisätä sidottavien

perhojen määrää sidosten vaikeusasteen niin vaatiessa. Kilpailutyöt jaetaan maksimissaan neljään

arviointikokonaisuuteen, joiden yhteenlaskettujen maksimipisteiden summa on kaikissa sarjoissa sama. Pääsääntöisesti

yksi perho on yksi arviointikokonaisuus.  Samaa perhoa voidaan tehdä myös useampi kappale sidontavarmuuden

toteamiseksi. Nämä arvioidaan kuitenkin yhdessä antaen pisteet kuten yksittäiselle perholle. Mikäli kyseessä on erityisen

vaativa sidos, voidaan tämän pistemäärä kertoa tarvittaessa kahdella, jotta arviointokokonaisuuden

maksimikokonaispistemäärä vastaa muiden sarjojen saavutettavissa olevaa pistemäärää.

9.1.§ Kilpailuperhot arvostellaan sellaisella tunnuksella varustettuina, josta ei käy ilmi perhon sitoneen kilpailijan

henkilöllisyys. Yksittäinen perho voi saada tuomarilta pisteet 1 – 25. Pisteytys jaetaan luokkiin:

1 – 5 Välttävä,

6 – 10 Tyydyttävä,

11 – 15 Hyvä,

16 – 20 Kiitettävä,

21 – 25 Erinomainen.

Yksi perho voi saada maksimissaan yhteensä 100 pistettä.

9.2.§ Kilpailijoiden paremmuus ratkaistaan sarjoittain vertaamalla kilpailussa sidottujen perhojen yhteenlaskettua

pistemäärää. Mikäli useamman kilpailijan pistemäärä on sama, ratkaisee paremmuuden tuomariston etukäteen

määrittelemän, vaatimustasoltaan haastavimman perhon pistemäärä.  Jos nekin ovat samoja ratkaistaan paremmuus

uudelleenarvioinnilla, jossa ovat arvioitavina vain samaan pistemäärään päätyneiden kilpailijoiden sidokset.

10. § Kilpailuperhoja ei palauteta, vaan ne jäävät järjestävän seuran omaisuudeksi.

11. § Kilpailuperhot arvostellaan heti niiden valmistuttua.

12. § Kilpailun tuomaristo koostuu neljästä tuomarista ja päätuomarista. Tuomariston kokoonpano voi vaihtua eri

sarjoissa. Tuomarineuvosto koostuu tuomaristosta ja kahdesta arvotusta yleiseen sarjaan ja/tai lohiperhosarjaan

kuuluvasta kilpailijoiden edustajasta.

13. § Osanottomaksuista sovitaan vuosittain SVK:n ja järjestävän seuran kesken.

14. § Sitovat ilmoittautumiset hoidetaan järjestäjän ilmoittamaan aikaan mennessä maksamalla osanottomaksu

järjestäjän ohjeiden mukaisesti. Maksun lisätietoihin on merkittävä seuran nimi, osanottajien määrä sarjoittain ja
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joukkueiden määrä. Osallistujien nimet ja joukkueet tulee ilmoittaa järjestäjille. Lisäksi on ilmoitettava, missä sarjassa

kilpailija osallistuu joukkuekilpailuun.

15. § Protestit on jätettävä kirjallisena viimeistään 15 minuutin kuluessa kilpailun johtajalle kyseisen jakson kilpailuajan

päättymisen jälkeen. Protestimaksu on 50 € ja se palautetaan, mikäli protesti menee läpi. Tuomarineuvosto käsittelee

protestit välittömästi kilpailun päätyttyä.

15.1 § Mahdolliset kilpailujen tuomaritoiminnassa tai tuloslaskennassa tapahtuneet virheet oikaisee kilpailujen järjestäjä,

tuomarineuvosto tai tarvittaessa SVK. Vetoomuksen tuomaritoiminnassa tai tuloslaskennassa tapahtuneen virheen

korjaamisesta voi tehdä kilpailija tai kisaorganisaatioon kuuluva henkilö.

Sponsori�
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Suomalaisia kala-alan toimijoita

Tutkijoita

LUKE

Helsingin yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Oulun yliopisto

Päättäjiä

Maa- ja metsätalousministeriö

Ympäristöministeriö-SYKE

Metsähallitus

ELY-keskukset

Aluehallintovirastot

Kunnostajia

Virho

Saimaan lohikalayhdistys

Lohijokitiimi

WWF

Kalevalan taimen

Neuvontaa

Valonia

Vaelluskala

Pyhäjärvi-instituutti

Kalatalouden keskusliitto

Vesiensuojeluyhdistysten liitto

© Suomen Urheilukalastajain Liitto

Julkai.se | Timehouse Oy

https://www.luke.fi/
https://www.helsinki.fi/fi
https://www.jyu.fi/fi
https://www.uef.fi/
https://www.sukl.net/www.oulu.fi/yliopisto
https://mmm.fi/kalat
http://www.syke.fi/fi-FI/
http://www.metsa.fi/
https://www.ely-keskus.fi/
https://www.avi.fi/
https://virtavesi.com/
http://www.saimaanlohikalayhdistys.fi/
http://www.lohijokitiimi.fi/
https://wwf.fi/
http://www.kalevalantaimen.net/
https://www.valonia.fi/fi/
http://vaelluskala.net/
http://www.pyhajarvi-instituutti.fi/
http://www.ahven.net/
https://vesiensuojelu.fi/

