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Musta Tohtori
Siimassa tuntui mukava tukistus. Jotenkin 
sisimmässäni toivoin, että tämä pääsisi irti. 
Toden totta, kala irtosi miltei saman tien.

Päivä oli ollut kaunis, 
aurinkoinen ja tyyni. 
Niitä harvoja lohenka-
lastuksen päiviä, jolloin 

kaikki oli mennyt oikeasti put-
keen.

Aloitin iltavuoron poolin ylä-
päästä, ja päästyäni tovin alem-
mas siimassa tuntui mukava 
tukistus. Nostin vavan pystyyn, 
vihelsin ylempänä tulevalle ystä-
välleni kalantartutuksen merkik-
si. Samalla tunsin lievää pahaa 
mieltä, ja jotenkin sisimmässäni 
toivoin, että tämä pääsisi irti.

Toden totta, kala irtosi miltei 
saman tien, mutta minua ei har-
mittanut pätkääkään.

 n n n

Palaan päivän aiempiin tapahtu-
miin toviksi, jotta voisitte edes 
hieman ymmärtää, miksi näin ou-
to, ja älytön ajatus päässä voi pyö-
riä, kuin toive kalan irtoamisesta.

Kalaa oli ollut päivän mittaan 
joessa hyvin, ja niitä myös saatiin. 
Minulla tuo päivä oli mennyt yli 
kaikkien odotusten, ja olin saanut 
rantaan kolme lohiluokan kalaa, 
joista viimeinen oli väsytyksessä 
repinyt itsensä henkihieveriin ja 
todennäköisesti vuotanut jo tais-
telun tuoksinassa kuiviin. Yritin 
elvyttää tuota komeaa naaraskalaa 
puoli tuntia, mutta se ei vain enää 
saanut voimiaan takaisin.

Kannoin kalan lopulta kämpil-
le ja ajattelin mennä tunnusta-
maan syntini isäntäväelle, koska 
joella oli sääntö yli 80-senttisten 
naaraiden vapauttamisesta. Käve-
lin kohti isännän ovea, ja mietin 
itsekseni, mitä sanoisin kalasta. 
Olisinhan päässyt helpommalla, 
jos olisin vain fileoinut kalan, 
ja lyönyt sen pakkaseen, mutta 
jotenkin asia mieltäni painoi, ja 
nyt olin menossa jonkinlaiseen 
synninpäästöön.

 n n n

Koputin oveen, ja näin ikkunan lä-
pi, kuinka isännän vaimo, mukava 
nainen, tuli avaamaan oven.

”Hei Miki, mikäs sinut tänne 
lennätti näin illalla?” kysyi nainen 
minulta.

”No, sain kalan vähän aikaa sit-
ten, ja jouduin ottamaan sen ylös. 
Yritin kovasti sitä virvoittaa, mutta 
huonosti kävi”, totesin naiselle.

Samaan aikaan isäntä tuli ovelle, 
ja kysyi iloisesti, että oliko kalaa 
tullut?

En ehtinyt vastaamaan isännälle, 
kun nainen sanoi;

”Miki, minä soitan poliisille.”
Menin totaalisen hämilleni, 

mutta samalla sekunnilla nainen 
pärskähti nauruun ja sanoi hy-
myillen;

”Ei vaan, sellaista sattuu, eihän 
niille mitään voi.”

Mustan Tohtorin keli.
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Änkytin isännälle nopeasti sa-
man tarinan, ja kysyin mitä tekisin 
kalalle. Isäntä totesi asiaa sen enem-
män ajattelematta;

”Sinä ja kaverisi olette saaneet 
täältä vuosien aikana paljon lohia, 
ja aina olette ne takaisin laittaneet, 
joten voit aivan hyvin pitää kalan 
itselläsi. Ei kalakanta siihen kaadu.”

”No odotapas tässä”, sanoi isän-
tä ja kääntyi kannoillaan ja painui 
sisään.

Juttelin vaimon kanssa, kun isän-
tä tuli kolmen lasin ja konjakkipul-
lon kanssa takaisin ovelle.

”Otetaanpa nyt sitten kaatoryy-
pyt, kaikki kolme, komealle kalal-
lesi.”

Istuimme tovin terassilla, ja pu-
huimme lohenkalastuksesta, ja pal-
jon muustakin. Mieli oli palannut 

parempaan suuntaan, ja konjakin 
tuoma lämpö toi halun palata ran-
taan muiden luokse.

Kiitin konjakista, ja ymmärryk-
sestä, ja kävelin takaisin kämpille, 
ja perkasin lohen. Vein fileet pak-
kaseen, ja otin samalla muutaman 
palan mukaani nuotiolle, jossa illan 
mittaan ne paistelimme.

 n n n

Palaan takaisin tuohon hetkeen, 
jolloin lohi irtosi. Mielessä nimit-
täin pyöri kalan tarttumisen het-
kellä ajatus, että miksi edes enää 
tulin ongelle. No, kala pääsi irti, 
ja minä nousin joesta, ja menin 
nuotiolle istumaan.

Eräs toinen ystäväni tuli samaan 
aikaan yläjoesta takaisin kämpille 

ja pysähtyi seurakseni nuotiolle. 
Kerroin hänelle kolmesta lohesta-
ni, ja luonnollinen kysymys tuli-
kin heti puheenvuoroni jälkeen:

”Millä ne sait?” 
”Ensimmäisen sain Glödärillä, 

ja kaksi viimeistä Black Doctorilla, 
ja tämä viimeinen irti päässyt oli 
myös Tohtorissa”, kerroin innois-
sani.

”Sullahan on sitten ollut A-
luokan päivä”, totesi kaverini, ja 
eihän tuohon voinut kuin olla 
samaa mieltä.

 n n n

Edellinen episodi tapahtui miltei 
kymmenen vuotta sitten ja tuon 
alustuksen myötä ajattelinkin, että 
näin perhomessujen alla on hyvä 

esitellä oma versio ja sen sidonta 
oikein lehden painopinnassa.

Black Doctorista on varmasti 
yhtä monta muunnosta kuin sito-
jaansakin, mutta tätä versiota on 
sidottu näin jo vuosia, ja kaudesta 
riippumatta se kaloja pettää.

Sidottaessa perhoa kannattaa ot-
taa huomioon se, ettei sido siipeä 
ja varsinkaan häkilää ”tukkoon”. 
Perhon yleisilme voi olla ilmava, 
ja jopa runsas, mutta mikäli tuon 
kettu-siiven sitoo liian täyteen, sii-
tä menee juju pois. Siiven seassa 
oleva ice-dubbing pelaa hienosti, 
mikäli sitä ei tungeta siipeen lii-
kaa.

Myös häkilöinnissä kannattaa 
ajatella nirsosti, sillä monesti tä-
män kokoisen perhon tyrii juuri 
tuolla liian runsaalla häkilällä.

Täydellistä kalastusta Mustalla Tohtorilla. Kuva: Aki Böök.
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1. Valkoinen lanka. 
Sidotaan hela, perä, 
pyrstö ja dubataan 
villasta vyö.

2: Vaihdetaan musta 
lanka. Sidotaan kierre 
koukun alapuolelle, 
sidotaan runkosilkki 
kiinni, ja runkohäkilä 
paikoilleen kärjestä.

3

Black Doctor

Koukku: 2-haara nro 4
Perä ja hela: hopea ja keltainen silkki
Pyrstö: crest
Vyö: fluorisoiva punainen villa dubattuna
Kierre: hopea
Runko: musta silkki
Runkohäkilä: musta, ¾ rungolle
Häkilä: helmikana, puolitettuna
Siipi: alla sininen kettu, päälle ruskea 
kettu, jonka päälle ice-dubbing, viimeisenä 
musta kettu. Harjataan hyvin joka välissä. 
Kasvatetaan pituutta hieman siiven joka 
kerroksella. 
HOX! Kettua ei kannata sitoa järkyttävää 
määrää, vaan maltillisesti. Mielestäni 
siipi pelaa paremmin, kun siivessä on 
ilmavuutta.
Sivut: viidakkokukko
Pää: musta, johon punaisella lakalla raita. 
Päälle kirkas lakka.

3: Sidotaan silkki, kierretään 
häkilä ja runkohäkilä, jota EI 
puoliteta. Kierretään runkohäki-
lästä muutama kierros eteen.
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4. Sidotaan 
Helmikana kiinni 
kärjestään, puoli-
tetaan. 

5. Helmikanaa 
yksi kierros.

6. Sidotaan sini-
nen kettu, päälle 
ruskea kettu, ja 
muutama strändi 
UV-fläsää. Harja-
taan hyvin.

4

6

5
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9

8

10

7. Päälle musta kettu. Harjataan.

8. Viidakkokukot sivuille.

9. Tein punaisesta lakasta raidan 
päähän ja lakkasin kirkkaalla 
lakalla päälle. Valmis ottipeli.

10. Perho kalan näkökulmasta. n
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