
Tyrskykalastusta tuulisilla vesillä. 

 
 

Marraskuun alussa 2001 viettivät neljä päivää Ahvenenmaan Käringsundsbyssä 

kalastellen. Paikka, jossa on käyty kalastelemassa jo useita kertoja aikaisemmin.  

 

Osallistujia kalastusryhmässä tänäkin vuonna oli kaikkiaan yhdeksän, joista suurin 

osa oli edellisillä matkoilla mukana olleita. Matkaan valmistautuminen ja odotusaika 

käytettiin tänä vuonna meritaimenen kalastuksen teoriatietojen hankintaan.  Mukana 

oli hankittu lehtileikkeistä tehty aineisto, jonka Eero jakoi laivalla jokaiselle 

osallistujalle. Aineisto luettiin huolella laivan kahvilassa Eeron kertoessa samalla 

kalastuksen saloista. Kalastuksesta kertovia lainattuja videofilmejä katseltiin 

kalastelun jälkeen mökillä pitkinä pimeinä hiljaisina iltoina. 

 

Kalastusvälineitä ja uistimia oli tänäkin vuonna hankittu  runsaasti. Mukana oli 

putkiperhoista alkaen erilaisia taimenen pyyntiin soveltuvia vieheitä. Säätiedotukset 

lupailivat matkapäiville kovia tuulia, jotka ylsivät lopulta jopa myrskyn tasolle.  

 

Torstai iltapäivän pohjoisen puoleinen tuulinen sää pakottaa kalastajia heittelemään 

salmen ja etelän puoleisia rantavesiä. Parin tunnin heittelyn tuloksena on ainoastaan 

kokemuksen karttuminen. Illalla saunassa kerrattiin miten kukin oli kokeillut 

teoriatietoja käytännössä, tosin huonolla menestyksellä. 

 

Perjantai-aamu valkeni pienen pakkasen ja kovan lounaistuulen saattelemana. 

Aamupalalla istuskeltiin poikkeuksen pitkään ja suunniteltiin myrskyisen sään 

suomia heittomahdollisuuksia. Ennen merelle lähtöä sidotaan vielä muutama 

putkiperho ja täytetään termospullot lämpimillä juomilla. Myrskyinen lounaistuuli 

pakotta kalastelijat pysyttelemään pelkästään salmessa ja lähivesillä, joten veneestä 

kalastelevia ryhmiä oli salmessa aina tungokseen asti. Etenimme salmessa heitellen 

veneestä mataliin rantavesiin ja seuraamme uteliaina myös muiden venekuntien 

mahdollisia saaliita. Pienen saaren takaa tuli näkyviin vene, jossa miehet seisovat ja 

kättelevät tosiaan. Nähdessään meidät yksi nosti veneen pohjalta melko kookkaan 

kalan ja heilutteli sitä meille. Kalan näkeminen antoi lisää intoa ja heittonopeus 

melkein kaksinkertaistui. Aikamme heiteltyämme totesimme meren olevan täysin 

tyhjä ja ajelimme takaisin rantaan. Laiturille saapuivat myös kalan saanut ryhmä, 

joka nosti veneestä 3,5kilon hauen ja tarjoaa sitä minulle ruokakalaksi. Totesin kalan 

olevan hauen ja jättäväni sen valmistuksen muiden huoleksi. Kala perattiin ja vietiin 

mökille. 

 

Osa porukasta kävi autolla aivan saaren lounaiskärjessä ja kierteli rantoja kävellen 

samalla heitellen uistinta rannalta. Käynti oli tuloksekas ja Juhan lusikkauistimeen 

nappasi noin 3kilon meritaimenen. Asiasta tiedotettiin puhelimitse muille ryhmille ja 

taas saatiin kalastukseen uutta vauhtia. Taimen jäi perjantain ainoaksi kalaksi ja 

illalla sitä ihmeteltiin ja kuvattiin innokkaasti. Kaikki kuuntelivat useita kertoja 

jutun, miten Juha oli pitkän taistellut jälkeen nostanut väsyneen kalan rannalle. 

Taimenesta valmistettiin maukas kalakeitto ja puolikas suolattiin makupalaksi 

lauantain illalliselle. 

 

Lauantaina sää oli koko päivän myrskyinen ja kalastelua jatkettiin etupäässä rannalta 

heitellen. Porukat kiertelivät tyrskyisiä rantakivikoita ja heittelivät tyrskyisiin 

kuohuihin. Ainon saaliin saa Ari, jonka uistimeen nappasi puolen kilon siika.  

 

Yhteenvetona voisi todeta kalan kilohinnan olleen noin 3.000 mk, joka on varsin 

kohtuullinen verrattuna moniin aikaisempiin kalastusmatkoihin. Kilohinta 

muodostui noin 20.000 markan kokonaiskustannuksista ja noin 7kilon saaliista.  


