Kesäpilkissä viimeiset tulevat ensimmäiseksi

MEK:lle tavoitetta ensi vuodelle joukkuesarjaan : Rahikkalat Iistä komeasti toisella sijalla v. 2013.

Otsikko toteutui 2013 heinäkuun viimeisellä viikolla kesäpilkin MM-kisoissa. Kun nostaa viimeisen lautan
arvonnassa, pääsee ensimmäisenä veneeseen, mutta viimeisenä punnitukseen jne. Allekirjoittanut nosti sekä
alkuerässä, että välierässä viimeisen kisassa olleen lautan ja pääsi Koivulan Markolle tuon vitsin kertomaan.
Markohan kuittasi myös perjantai-illan punnituksessa.
”Ja sitten alkuerien viimeinen: Esko……..”. Lautta pelasti kuitenkin jatkoon, ei taito. Kaksi ISOA pääsi irti, toinen
lahna jäi jo näppeihin mutta pyrstöstä. Se oli sen kalan menoa. Pienempiä kaloja kuitenkin tuli ylös asti, joten kisa
jatkui .

Perjantain alkuerässä 26.7. oli MEK:lta peräti kahdeksan pilkkijän edustus. Porukka hajaantui
arvonnassa pitkin lauttajonoa aina 1:stä 25:een asti. Mek Ahven-tiimi teki tasaista työtä ja lunasti paikan
joukkuefinaaliin. Näin meni perjantai –iltana 26.7. ( Antti Hirvonen MEK Lahna )oli ollut erässään 15. tiistaina)
4. Esko Olkoniemi MEK Lahna

293 g välierään

7. Jouko Niemelä MEK Ahven

140 välierään + joukkuefinaaliin

8. Aarne Vuononvirta MEK Ahven

127 joukkuefinaaliin

9. Veikko Ovaska MEK Ahven

121 joukkuefinaaliin

11. Jari Vilppola MEK Särki

89

15. Jyrki Lampila Mek Lahna

67

18. Sulo Räinä MEK Särki

50

20. Julia Olkoniemi MEK Särki

0

Tässä lauantai-illan vaiheessa näytti arpa suosineen MEK Ahven joukkuetta.

27.7. Lauantai-iltapäivän välierässä loppui sitten Joukolta kala. Melkein loppui

myös oma kisa

lautalla 24, joka nyt oli kisan viimeisenä käytössä. Ahven tuli avannon laitaan ja napsautti koukun irti. Laitoin
pakin halvimman vieheen perään ja siellä se odotti. Tuli ylös kaksi koukkua leuassaan. Se ahven tahtoi kisan vielä
jatkuvan: 124 g painoa ja neljäs sija. Piti ajella Putaalle saunomaan ja vieheitä virittelemään yöksi.
Lauantai-illan joukkuefinaalissa Aarne sai 56 g kalaa , Veikon ja Joukon lauttojen alta oli kala loppunut. Hyvistä
arvonta-asemista huolimatta tuli siten lopulta 7 sija. Yli kahdenkymmenen joukkueen kilpailussa hieno tulos.

28.7.Sunnuntai- aamun pikkufinaali

pidetään aikaisin ennen kalojen ja kalastajien heräämistä.

Kuudelta rattiin Putaalla ja kahdeksalta lautta-arvontaan. Marko Koivula kävelee väsyneenä vastaan ja onnittelee
käsi ojossa maailmanmestaruudesta. Erehtyi kuulemma miehestä, vai mitä tämä oli ?
Halpalaarin viehe jatkaa ahventen pettämistä: 139- grammainen on pikkufinaalin suurin kala ja tuo 5. sijan. Kisa
jatkuu, kisa.

Finaalissa oltiin

jo ilman odotuksia. Arpa nakkaa alle lautan numero 2 ja yleisönkin odotukset

mestaruudesta kohdistuvat yli 20-alkuisille numeroille. Poistomyynnin pohjimmainen jatkaa vakaalla linjalla: yksi
ahven /erä näyttää olevan kiintiö. Merkkituotteita ei käydä maistamassakaan. Odotellaan siinä Tornion Kaisun
(lautta 1) ja Pudasjärven Antin (lautta 3) kanssa lähinnä kisan loppumista. Kullakin oli yksi kala, joten viimeisiä
emme olisi. Keskilautoilla oli ollut hiljaista koko viikonlopun, mutta loppupäässä leivottaisiin mestareita. Joko
Oskari yllättäisi lautalta 25 ?
Punnitus oli salaperäistä: vuorollaan mentiin kotaan vaakalle , ja tuloksista ei saisi hiiskua kenellekään.
Aikanaan kokoonnuttiin karsinaan yleisön eteen. Ensin paljastui peräti 16 finalistin kalattomuus. Sen jälkeen alkoi
harvennus :pienistäkin kaloista kertyi isoja palkintoja. Antti ylsi viimehetken salakalla 8:neksi ja Kaisu pisti
ahvenella pykälän paremmaksi. Näytti muillekin tulleen vain yhtä kalaa /lautta. Lopulta oli jäljellä enää Sirkka ja
minä, kaloistamme tietämättä. Hänen särkensä oli painanut 107 grammaa ja karsinassa seisoi enää viimeinen
MEK:n edustaja: Ahven painoi 120 g .

Sirkka Kokko PuVika

Esko MEK

Veikko Meskanen

