
Pilkittiinpä morrilla 

Seuran morrimestaruuspilkit pidettiin su 29.3.2015 Lappeenrannan satama-alueella. Tämän sortin kilpailu oli 

järjestyksessään seitsemäs seuran historiassa. 

Kilpailuformaattia oli aiemmista, iltaisin pidetyistä kilpailuista muutettu enemmän SM-/MM-kilpailuiden 

suuntaan eli tämä kisa käytiin kaksiosaisena. Kilpailutoimikunta oli myös tehnyt kilpailukäytäntöön kaksi 

uudistusta: ns. avannon varauskäytäntöä ei ollut (eli kukin kilpailija pystyi hallitsemaan vain yhtä avantoa 

kerrallaan) ja siirtymisjärjestys ruutuun arvottiin. Kaikki kilpailivat samassa sarjassa. Ruuduissa pilkittiin 

molemmissa erissä 2 tuntia. 

Ruutu 1 

Ensimmäinen pilkkiruutu liputettiin ”Poutasen paikalle”, Ainonkadun vierelle hieman Kasinolta 

Halkosaareen päin. Pinta-alaneliöitä oli neljälletoista kilpailijalle vähintäänkin riittävästi, kaloja olisi voinut 

olla enemmänkin. Pikkuahvenia ja niitä hieman suurempia särkiä nousi eniten aivan venelaitureiden päistä ja 

niiden vieriltä. Jokunen kiiskikin sattui sekaan. Erkki H. ja pari muutakin saivat jokusia pikkulahnoja ja Jari 

M. myös yhden reilun kämmenen kokoisen. Lyhyesti summaten aamuruutu oli ”tasaisen vaikea”. 

Suurimman saaliin tästä veti Korhosen Leo. 

Ruutu 2  

Erien välisellä tauolla päätettiin, että iltapäivän ruutu merkataan alueelle jolta jäätilanteiden tiedustelupartio 

oli pari päivää aiemmin tavannut runsaasti kalaa ja jopa isompiakin ahvenia. Paikka sijaitsi sataman 

pohjoispäässä, alusten tankkauspisteen lähettyvillä. Ruutu oli suurin pirtein samankokoinen kuin 

aamuinenkin. Syvyyttä oli tuollakin alueella morrihommiin sopivasti. Ja niin oli kalaakin… Ilmeisesti kalat 

olivat siirtyneet laitureiden läheltä hieman ulommaksi tai sitten kavahtivat epätavallisen kovaa liikehdintää 

yläpuolellaan. Erätulokset olivat samansuuruiset kuin ensimmäisessäkin erässä. Suurempia kaloja ei 

tavoitettu. Särki oli tässä ruudussa pienempää kuin aamulla, ahvenet samankokoisia. Eniten kaloja saatiin 

ruudun ulkoreunalta, Myllysaaren puoleiselta sivulta. Kimmo onnistui ratkaisemaan erän ja koko kilpailun 

edukseen aivan viime minuuteilla löytämänsä kalaparven avustuksella. Toiseksi parhaan tuloksen tässä 

erässä taiteili Pasi ja varmisti samalla kakkossijan myös yhteispisteissä. Iltapäivän ruudussa onnistui myös 

Papusen Juha, joka omien sanojensa mukaan ”sai tuona päivänä ensimmäistä kertaa eläessään kaloja 

morrilla”. 

Lappeenrannan satama sopii mainiosti morrikilpailuiden näyttämöksi. Pinta-alaa löytyy ja siirtymät ruutuihin 

ovat lyhyet. Seuraavat morrikilpailut järjestetään viimeistään vuoden kuluttua. Ja mitä luultavimmin mukana 

ovat silloin myös ne, jotka tämän kilpailun jälkeen vannoivat: ”ei enää koskaan morrikisoihin”. 


