Oravalan Osakaskunnan rantaongintakilpailut
Oravalan Osakaskunnan rantaongintakilpailut pidettiin lauantaina 28.7.2018
Torasjoella Kaupin tupien kohdalla. Kilpailusää oli aurinkoinen ja helteinen +26
astetta. Onneksi koillistuuli vilvoitti kilpailijoita sopivasti. Kilpailujen yllättäjä oli
87-vuotias Lauri Tommiska. Hän sai suurimman kokonaissaaliin
1.323 grammaa, päihitti kaikkien sarjojen voittajat ja sai myös kilpailujen
suurimman kalan, 880 grammaisen lahnan. Kilpailujen saalis oli yhteensä
9.699 grammaa.
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Lauri Tommiska on kalastanut Oravalassa yli 70 vuotta
Lauri Tommiska aloitti kalastamisen jo pikkupoikana kotijärvellä, Säkkijärven
Laihajärvellä Karjalassa. Hän oppi kalastuksen taidot jo siellä. Talvisin iskukoukuilla
kohdesaalis oli hauki.
Sota muutti Laurinkin elämänvaiheita ja koti jäi Säkkijärvelle. Tommiskat tulivat vuonna
1946 Muurikkalasta hevosella Haminaan, sieltä junalla Selänpään asemalle, mistä
edelleen hevoskyydillä Mattisten kautta Savistoon Torasjoen varrelle.
Tommiskat asettuivat Savistoon, missä heidät otettiin hyvin vastaan. Kalastusharrastus
jatkui uusissa kotimaisemissa, Pyhäjärvellä ja Sompasella. Pyhäjärvellä kohdekala oli
muikku ja Sompasella hauki, myöhemmin myös kuha.
Lauri kertoi, että Torasjoen kalakanta muuttui oleellisesti kun joki ruopattiin. Hyvä
kalakanta heikkeni ja madekanta hävisi kokonaan. Veden laatu heikkeni myös ja
varsinkin sateiden jälkeen veden samentuessa verkkoja oli turha veteen laittaa.
Laurille mieluisin kalastustapa on ollut verkkokalastus, onkimisesta hän on myös
pitänyt. Lauri on kuitenkin kalastanut kaikilla kalastustavoilla ja välineillä, niin kesällä
kuin talvellakin. Laarin Kaken kanssa Laurilla oli talviverkot Pyhäjärvellä ja myös
Sompasella. Talviaikana he kokivat verkot viikoittain. Tommiskalla olikin usein kalaa
ruokapöydässä. Laurin Irma-vaimo teki kaloista makoisat ja terveelliset ruuat perheelle.
Kaupan kalaa ei Tommiskan ruokapöydässä nähty, siitä Lauri piti huolen. Ruokakaloina
oli muikkuja, haukea, siikaa, lahnaa ja madetta. Eläkeläisten SM-pilkkikilpailuissa
Lappalalla Lauri on voittanut Kymenlaakson piirin joukkueessa SM-kultaa.

- Kalastuksen lisäksi Laurilla on ollut toinen mieluisa harrastus, haulikkoammunta.
Lauri Tommiska kiersi kenttäsirkkelin kanssa lähikylillä ja sahasi useiden rakennusten,
niin navettojen kuin asuinrakennustenkin laudat. Siksi jokainen lähialueilla asuva
tuntee hänet. Hän kävi myös Pyhäjärven Salonsaaressa asuneiden Peippojen tilalla
sahaamassa näillä suunnitelmissa olleen uudisrakennuksen lautatavarat. Voikkaan ja
Kymin tehtaiden paperikoneilla tehdyn työn jälkeenkin Lauri jatkoi vielä
kenttäsahaustoimintaa omalla kalustollaan Savistossa.

Lauri Tommiska kotinsa
rappusilla Savistossa.
Teksti ja kuvat Pekka Mauno

Kaikki kilpailijat voittivat myös 26 asteisen helteen.

