
(huom. automaattisessa käännöksessä ”saattaa” esiintyä pieniä virheitä…) 

 

Kultakala 2010 Tiivistelmä: Sokerijuurikasta kahdestoista Kalapidu  

 Lauantaina, 13.  helmikuuta pidetyssä 12-nes Pyhäjärven Kalapidu toi Pyhäjärven jäälle ja 
rantaan silmin arvioidaan noin 5000 ihmistä, jotka nauttivat pehmeää talveilma ja loivat 
osaltaan eri elämään.  Kuitenkin oli järjestäjien alustavasti, että kalastusvõistlusel Kuldkala 
2010 osallistuu yli kahden tuhannen kalastaa, lähes neljänneksellä yli tarjottu, koska 
seurannassa oli rekisteröitynyt kalastajien lukumääräksi 1623 (viime vuonna 2382).  
Virheellisen vaikutelman aiheutti se, että järvejääl oli yhtä kansaa tai enemmänkin kuin 
viime vuonna, mutta niiden joukossa oli aiempaa huomattavasti vähemmän kalastajia ja 
paljon suuremmassa määrin Vierailijoita. Tämän suhteen muuttumista voidaan perustella 
yhtäältä talouden yleisestä laskivat, mutta toisaalta monet kalastajat jäivät kotiin myös 
edellisen päivän ülitiheda sankkojen lumisateiden vuoksi, joka teki pitkän ajomatkan 
vaivalloisia.  
 Kala otti pitkäsiima pitkä hammas ja myös vilunuimad kalastajat koettelivat ahvenia 3-4 
kertaa vähemmän kuin yleensä - erityisesti harvinaisia jäi ottaminen silloin, kun puolet 
võistlusaja päältä alkoi satamaan lunta.  Kuitenkin saatiin 131: sta merkitty tiedoksi 3 
ahventa, yhtä paljon kuin viime vuonna.  Että peaauhindadele - kullakilole yhdelle tai 
tuhansille sadan kruunun - kalojen märgisenumbrid ei vastannut, pelattiin säätöjen 
perusteella 100 000 kruunua tiedoksi yhdelle merkityt kalastanut joukosta.  Pisimpään 
pystyi päevajuhi kalateemalistele antaa kysymyksiin oikeat vastaukset ja voittaa sen 100 
000 kruunua Tim Matjus, 30-vuotias myyjä ne Tartosta.  Vigala miehelle Andrus Kaljundi 
lle ja Kiviõlist paikalle tullut Jüri Plešak lle jäivät pienemmät palkinnot.  
 Kaikkein pienempää kalaa iski Pühajärvestä tällä kertaa Hannes Soonsen yleensä saivat 
myös kivaa teko palkittu.  
 Võistkonnavõistluse tehtävänä oli yrittää 24 cm mittainen särki.  Tehtävä ei ollut kevyiden 
killast ja uudelleen mittaukset toivat Särje 42 joukkuetta 186: sta (kilpailemaan viime 
vuonna oli 270 joukkuetta).  Tarkimmin täytti tehtävänsä joukkue kuukauteen (Särje 
pituus 24,2 cm), joka matkustaa siitä kalastusreisile Norjaan.  Millimetriä jäi alle Võrtsu 
Koukut (24,3 cm) ja he menevät kalastaa Ahvenanmaalla.  Kolmanneksi tulivat 
suomalaisiin Kurikanpojat (23 cm), joiden on nyt siirtää lahden Muovista valmistetuille 
säiliöille ja Honda perämoottorit 2.3 Hp.  
 Ensimmäistä kertaa myönnetty palkinto lähettävät yritykset Kuldkalale yritysten osuus on 
onnistuneimmat edustuston: 55 firmavõistkonna joukossa oli siihen EG Tackle Trade, joka 
"sai" 25 cm Särje pidättämiseen samannimisen yritykselle 30 000 kruunua lepoa Raudsilla 
Matkakeskuses.  
 Jääaukude poraukseen kilpailussa oli miehillä porata kullakin kierroksella 4 ja naisilla 3 
püügiauku.  Miesten Kolme parasta vedot: 1. Talvo Viira, 2. Mikko Maie, 3. Tann Airo.  
Naisten Kolme parasta vedot: 1. Annika Länsi, 2. Julia Ivanova, 3. Milli Maier.  
 Järjestettiin neljännen kerran lasten kalastusvõistlus Kuldkalake, joista osa teki 
ennätykselliset 172 noorkalastajat (viime vuonna 130).  Niistä koettelivat ahvenia ja kiisku 
9 kalalastit (viime vuonna 15), jotka sitten alkoivat monivalintakysymystä vastattava 
kysymyksiin.  Voittajaksi tuli Karl-Pietari Hein 13 pistettä (4 + 9 kala oikeaa vastausta), 
toiseksi-kolmanneksi-neljänneksi Keio Kase (1 +9), Kenno Ruukel (2 +8) ja Georg 
Simenovski (1 +9).  



 Pyhäjärven Kalapeol ei pyritty kuitenkin vain kalaa, vaan järvejääle pystytettiin myös 
runsaasti pienempää ja suurempaa lumememmesid, jossa vietettiin ndat Valgamaa 90-
vuotisjuhlaa.  Exciting lumememmed saivat palkintoja.  
 50-vuotisjuhlaa vietetään ndat myös järvejääl Raul, jonka 25 ystävää olivat tiigriaasta alun 
osalta tiigrikostüümidesse pugenud - Kalapeo kostüümiauhinnana voivat nyt yhdessä 
paljon-paljon tunnetta keeglikuule heittää.  Kostüümide palkinnon sai myös joukkue 
"Rakkaus 3 appelsiiniin", mutta jännittävän ja värviküllaselt vaatteita juhlavieraitaan oli 
Pühajärvel lisää ja lisää.  
 Suoraan Brysselistä saapunut kalapeo lavalle myös Ivari Padar, olkapään puolet sikaa, 
joka löytyi kohemaid pois niiden välillä, jotka olivat kyselyyn vastanneet SDP.  
Seapoolikuga lähti Kalapeolt Mati Läte.  
 Mainittakoon vielä, että Kalapeol tapahtui kalagrillimise kilpailu paikan telksaunas, 
tarkistettiin jää alle sukeltajat, yritetty tõukekelke jne..  
 Lavalt nostivat kansan mieliala Kuldne Trio ja Tarvastu sekakuoro Üits Viisi yhdessä 
solisti Jaanus Saagoga.  
 Järjestäjät kadut juhlavieraitaan lämmin, ystävällinen ilmapiiri, ja on jälleen kerran 
todettava, että järvejää ja Pyhäjärven ranta jäivät niistä vähennetään niin pelkkiin kuten 
olisi kaikilla päätti ottaa sinne vielä palata.  
 
 
Lähde: http://www.kuldkala.ee/ 
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