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Kysymykset.
1.
Kauanko harrastanut kalastusta
H: Lapsena muutaman vuoden ja nyt aikuisena olen jatkanut, ehkä
yhteensä kymmenisen vuotta, joista aktiivisemmin viimeiset viisi vuotta.
T: Kalastusta olen alkanut harrastamaan lähestulkoon heti kun opin
kävelemään ja siitä lähtien kalastus on ollut olennainen osa elämääni.
2.
Kuinka harrastus sai alkunsa ja kenen kanssa
H: Mökillä pienenä kesäisin tuli ongittua, sekä ukin kanssa vietyä
verkkoja. Äidin kanssa olen myöskin tainnut olla pilkkikisoissa mukana jo
ennen kouluikää. Kalastus on ollut koko perheen harrastus. Tärkeimmät
muistot ovat kuitenkin varmasti onkikisoista joihin ukki ja mummi meitä
serkuksia veivät kesäisin. Aikuisena aloitin uudelleen kalastamisen toden
teolla, kun äkkilähdöllä jouduin pilkin SM-joukkueeseen äitini ja tätini
kanssa ja satuimme voittamaan joukkuekultaa, sillä tiellä ollaan edelleen.
T: Isän kanssa on todennäköisesti onkimisesta aloitettu, siitä eteenpäin on
mukaan tullut uistelu ja pilkkiminen. Kalastaminen on olennainen osa
perheemme elämää, sillä myös veljeni ovat innokkaita kalastajia ja heistä
on aina saanut seuraa kalareissuille.
3.
Mikä on rakkain laji kalastuksen piirissä
H: Kilpaonginta on ehdottomasti rakkain, hyvänä kakkosena tulee ahvenen
pilkkiminen.
T: Kesällä kilpaonginta ja uistelu, talvella ahvenen pilkintä. Uutena
mielenkiinnon kohteena on hauen heittokalastus.
4.
Mikä kalastuksessa kiehtoo erityisesti
H: Kilpailuhenkisenä ihmisenä minua kiehtoo erityisesti tietotaidon ja
kerätyn kokemuksen soveltaminen kisatilanteessa.
T: Kalastuksessa jokainen päivä on erilainen, aina oppii jotain uutta ja
halu kehittää itseäni yhä paremmaksi kalastajaksi. Kiinnostuksen
kohteisiin kuuluu myös erityisesti omien kalastusvälineiden rakentelu ja
kehittely, on hieno tunne kun saa esimerkiksi itse valmistamallaan pilkillä
kalaa.

5.
Kuinka tulevaisuus näyttää menevän, haaveet kalastuksen
saralla
H: Kilpaonginnan saralla haaveena on tietysti menestyä joskus
kansainvälisellä tasolla. Omien henkilökohtaisten tavoitteiden lisäksi
haluaisin jatkaa töitä nuorten kalastuksen parissa, sekä tuoda
kilpakalastusta harrastuksena esiin positiivisessa mielessä.
T: Kilpaonginnan suhteen on tavoitteena menestyä sekä SM -, että
kansainvälisellä tasolla. MM- ja EM -kisoissa ei tavoitteena ole ehkä
henkilökohtainen mitali, vaan ehjä onnistunut suoritus joukkueena.
6.
Tähän mennessä, mitä harrastus on tuonut itselle
H: Harrastuksesta on tullut elämäntapa, sekä työ. Kalastusohjaajana
toimiminen nuorten parissa on ollut antoisaa ja toivon, että työstäni on
ollut hyötyä piirille ja seuroille.
T: Harrastuksen mukana olen saanut uusia tuttuja, sekä Suomesta että
ympäri maailmaa, sekä päässyt tietenkin maajoukkueen mukana hienoille
matkoille oppimaan uutta.
7.
Parhaat saavutukset
H: Viime kesän naisten kilpaonginnan MM -kisoissa saavutettu 19. sija on
varmasti parhain saavutus. Henkilökohtaiset SM -mitalit ovat tietenkin
tärkeitä, mutta hienoimmat muistot ovat tulleet, kun olemme kilpailleet
äitini ja tätini kanssa joukkueena lukuisissa SM -kisoissa
menestyksekkäästi.
T: Joukkue/henkilökohtaiset SM -mitalit, sekä Suomen edustaminen
kilpaonginnan maajoukkeessa.
Vastakkaa kysymyksiin 10.6.2017 mennessä ja lähettäkää takaisin. V-M

