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On erilaisia ja eri kokoisia kalastuskilpailuja, joista 
kaikki eivät ole kuitenkaan kilpailuja?

Pilkkikilpailut, onkikilpailut, vetouistelukilpailut, lajikalastuskilpailut, viehekalastuskilpailut, 

perhokalastuskilpailut, streetfishing-kilpailut, kaupunkikalastuskilpailut, heittokalastuskilpailut, 

Predator-kilpailut, Jigi Cup, suurin kala –kilpailut, HK Open, Ahven Open, Pike Masters, Predator

Masters, Every Pike Counts, Fly vs Jerk, European Fishing League, Tuntemattomien kalavesien tulkit…



Viehekalastuskilpailut
• Tarkat säännöt
• Rajattu kilpailuaika
• Rajattu kilpailualue
• 1 vapa/kalastaja
• Ei luonnollisia syöttejä
• Saalis nykyään yleensä mitataan ja 

vapautetaan
• Saalislajeina yleensä hauki, kuha ja 

ahven
• Reaaliaikainen tulosseuranta netissä

• Netissä ja TV:ssä on nähtävillä 
kalastuskilpailuja, jotka ovat käytännössä 
viihdeohjelmia, mutta niidenkin 
voittaminen vaatii samoja taitoja ja 
osaamista kuin aitojen 
kalastuskilpailujen voittaminen



Mikä ratkaisee
voittajan?

• Kalastusvälineet

• Vieheet

• Vene

• Vene-elektroniikka

• Paikallistuntemus

• Kokemus

• Kalastustaidot

• Harjoittelu
• Kilpailutaktiikka



Harjoittelu
• Onnistuneen kisan edellytys on 

riittävä harjoittelu

• Mitä on riittävä harjoittelu?

• Kilpailualue

• Kilpailijoiden määrä

• Kilpailun merkitys

• Harjoiteltava mahdollisimman
lähellä kilpailua

• Selvitetään kalapaikat, vieheet, 
kalastustekniikat

• Vältettävä:

• Paikkojen kalastamista
puhki -> koukkukammo

• Omaa väsymistä



Taktiikka
• Koska kilpailijoiden taidot, välineet ja 

harjoitteluun käytetty aika ovat hyvin 
lähellä toisiaan, korostuu taktiikan 
merkitys kilpailussa

• Taktiikka luodaan harjoittelun 
perusteella, yleensä edellisenä iltana

• Taktiikan valintaan vaikuttavia tekijöitä:
• Kilpailijoiden määrä
• Arvioitu voittosaalis
• Kalojen määrä 

vesistössä/kalastuksen vaikeus
• Kilpailualueen laajuus
• Kalojen sijoittuminen alueelle
• Sää
• Kalojen oletetut syöntiajat



Taktiikka
• Suunnitellaan etukäteen

aloituspaikka ja sen jälkeen
kalastettavat paikat

• Hyödynnä omat vahvuutesi!

• Ratkaistaan, missä
järjestyksessä kalalajit
kalastetaan

• Virheitä ja yllätyksiä sattuu

• Kilpailun aikana kiire, stressi
ja väsymys häiritsevät
päätösten tekoa -> valitun
taktiikan lisäksi tulee olla 
Plan B, C ja…



MOKIA ja mokia
• Monipäiväisissä kisoissa suoritustason

pitäminen tasaisen korkealla on voiton
edellytys

• Virheitä sattuu kiireen, stressin ja 
väsymyksen johdosta helposti

• Isoja virheitä ei pysty paikkaamaan, pieniä
pystyy

• Isoja virheitä ovat esim.
• Väärä taktiikka
• Puutteellinen valmistautuminen, 

varasuunnitelmien puuttuminen
• Vakava sääntörike

• Pienet virheet maksavat pisteitä, mutta
eivät ole kohtalokkaita
• Kisapassi puuttuu kuvasta
• Saaliista ei löydy kunnollista kuvaa
• Irti päässeet kalat



Miksi kilpailla?
• Kilpailuvietin tyydyttäminen
• Hyvät palkinnot
• Kaveripiiri
• Oman tason mittaaminen
• Kilpaileminen on nopein tapa 

kehittää omaa kalastusta

KIITOS!


