
 

Joululohta voi pyytää, vaikkei saisikaan. Kalassa Ahvenanmaalla. 

 
 

Marraskuun alkupuolella 2000 vietettiin neljä päivää Ahvenenmaan 

Käringsundsbyssä kalastellen. Paikka sijaitsee Ahvenanmaan länsirannalla Eckerön 

kylässä 34km Maarianhaminasta. Paikka on hyvin suosittu, joten matkan varaukset 

oli suoritettu ja vuoden alussa, jolloin saatiin varmistettua oikea paikka ja mökki 

haluttuun ajankohtaan.  

 

Matkaan valmistautuminen ja odotus muodostavat merkittävän osan koko 

tapahtumasta ja matkasta puhuttiinkin eri yhteyksissä pitkin vuotta. 

Kalastusvälineitä ja uistimia kuulosteltiin ja hankittiin matkan lähestyessä 

kiihtyvään tahtiin. Aikataulun ja kokoontumisien viimeiset varmistelut tehtiin vielä 

matkaa edeltävänä päivänä. Säätiedotuksetkin kuunneltiin ja karttoja tutkittiin 

tarkkaan. Koko alkuviikon ajan paikallaan ollut matalapaine sateineen herätti 

epäilyksiä matkan luonteesta.  

 

Ryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran matkalla Turkuun Lahnajärven taukopaikalla 

aamukahvien merkeissä ja samalla esittäydytään uusille kalastuskumppaneille. 

Kannustavia kehuskeluja kuuluu joukosta, joku uhkaa pyydystää ensimmäisenä 

muutaman hauen ja joku taas sanoo keskittyvänsä pelkästään lohenpyyntiin.  

 

Maarianhaminassa jakaannutaan kolmeen ryhmään, joista ensimmäinen ajaa 

paikalliseen supermarkettiin hankkimaan ruokatarvikkeet ja kaksi muuta menee 

suoraan mökille. Supermarketista hankitaan kahden päivän eväät laivalta hankittujen 

sisäfileiden ja ruokajuomien lisäksi. Kalastusmatkallahan ruokahuollon on pelattava 

erittäin hyvin ja varmanpäälle, joten muutama muovikassillinen ruokaa kannetaan 

autoon. Jos ruokailujen suhteen haluaa ottaa pientä riskiä, niin kaupasta ei tarvitsisi 

hankkia muuta kuin perunoita, suolaa, leipää ja kahvia, kalaahan tulee merestä. 

Mehän pelaamme taas varmanpäälle. 

 

Ruokaryhmän saapuessa Majakanvartijan mökille ovat ensin saapuneet veneineen 

ajamassa jo kohti ulkomerta. Majakanvartijan mökki on nimensä mukaisesti entinen 

majakanvartijan perheen asuintalo. Mökki on Ahvenanmaan suurin Vikingillä 

vuokralla oleva kohde. Kaksikerroksisessa talossa on viisi makuuhuonetta, iso 

olohuone, sauna ja ennen kaikkea ruokailuja ajatellen iso tupakeittiö.  

 

Ruokatarvikkeet puretaan kiireesti kaappeihin, vaatekassit sullotaan huoneisiin. ja 

kiireellä kasatut heittovavat käsissä veneelle. Kalamiehet nousevat veneeseen ja ei 

muuta kun menoksi. Masinisti-perämies ajaa veneen salmeen, jossa on myös toinen 

veneryhmä haravoimassa vetouistimineen lahden suuta, kolmatta venettä ei näy. 

Ajamme hiljaa ohi ja kyselemme kuulumisia. Kalaa ei ole tullut eikä nappejakaan 

ole ollut. Ajelemme salmen edustaa ristiin rastiin vaihdellen siimoihin erivärisiä 

uistimia. Kala pysyttelee piilossa ja reilun tunnin ajelun jälkeen hämärä on 

laskeutunut uistelijoiden huomaamatta hävittäen horisontin ulkomeren puolelta, 



mutta onneksi rannat vielä häämöttävät. Suurin odotuksin alkanut kalamatka on 

vetänyt ensimmäisellä kerralla vesiperät.  

Saavumme venerantaan todeten muiden veneiden olevan vielä pyynnissä. Mökillä 

lämmin sauna odottaa ja ruokalistakin pysyy suunniteltuna.  

Viimeisen veneen miehistö rantautuu aivan pimeässä ja huomaavat pimeyden 

tekevän tepposen. Veneen karahtaessa rantakiveen keulamies hyppää maihin, mutta 

kivi mihin vene kolahtaa ei olekaan rantakivi, vaan muutaman metrin päässä oleva 

kari. Muut veneessä olijat kuulevat pulahduksen ja hetken päästä keulamies kahlaa 

kaulaa myöten vedessä rantaan. Kelluntapuku pelastaa miehen kastumasta 

kokonaan. 

 

Aamun hämärissä kalastajat kantavat entistä enemmän välineitä veneilleen ja ajavat 

illalla tehtyjen suunnitelmien mukaan omille pyyntialueilleen. Olen asentanut 

kalatutkan veneeseen ja ajelemme uistimet hinauksessa pitkin tutkan näyttämiä 

jyrkänteiden reunoja. Tutka seuraa syvyyttä ja antaa äänimerkin aina kun kala jää 

tutkan signaalien keilaan. Ulkomeren puolella vaikuttaa hyvin hiljaiselta ja 

yksinäisiä signaaleja tulee kaloista jostakin yhdeksän metrin syvyydestä. Uistimet 

uivat perässä ilman mitään häirintää. Muut veneet ovat kadonneet salmen 

pohjoispuolelle. Aikamme haravoituamme ulkomeren puolta seuraamme muiden 

esimerkkiä ja suuntaamme salmea pitkin pohjoisemmaksi. Muut veneet tulevat 

näkyviin ja tiedustelukierroksen jälkeen selviää, ettei kukaan ole saanut tai nähnyt 

yhtään kalaa. 

 

 

Muutaman tyhjän tunnin jälkeen kyllästymme heittelyyn ja ajamme venerantaan. 

Laiturilla seisoo aamu-uninen kalastaja yksinäisenä, heitellen uistinta ja odotellen 

venekyytiä. Mies nousee veneeseen ja teemme uuden kierroksen ulkomerellä. 

Lopputulos on sama, kalaa ei näy.  

 

Illan hämärtäessä saaliittomat veneet saapuvat yksitellen rantaan. Istumisen 

jäykistämät miehet siirtyvät lämmittelemään luitaan suureen rantasaunaan, jonka 

lämmössä kerrataan tyhjän päivän kokemuksia ja suunnitellaan seuraavan päivän 

pyyntipaikkoja.  

Laivalta ostetuista sisäfileistä valmistetaan kermaiset pippuripihvit ja juhlaillallinen 

puheineen on valmis.  

 

Lauantai alkaa samalla tavalla kuin muutkin aamut ja veneet yksi toisensa jälkeen 

katoavat merelle. Muutaman tunnin heittelyn jälkeen kyllästymme tyhjän pyyntiin ja 

ajamme rantaan. Illan ruoka on edelleen hankkimatta, joten jotain olisi tehtävä. 

Välipalaa syödessämme joku soittaa mereltä ja kertoo saaneensa pienen 

meritaimenen, mutta laskeneensa sen takaisin kasvamaan. Joten ei muuta kuin 

kauppaan. Lähikaupasta hankimme iltaruokaa varten porsaan sisäfilettä, sipulit, 

paprikat, kerman ja muut tarvikkeet. Olemme saaneet tarvikkeet autoon, kun puhelin 

soi ja nyt vuorostaan tulee ilmoitus puolitoistakiloisesta meritaimenesta. No mitähän 

nyt sitten illalla syödään, kun kalaakin olisi mukava maistella. Pienen pohtimisen 

jälkeen päädymme kalakeiton valmistukseen ja siihen että fileet paistetaan 

sunnuntaina ennen poislähtöä.  



 

 

 

 

Onnellinen meritaimenen kesyttäjä Eero esittelee ylpeänä saalistaan.  

 

Illalla valmistan meritaimenesta ison kattilallisen kermaista kalakeittoa, joka 

nautitaan suurella hartaudella. Ruokailun yhteydessä kalastajamestari Eero esitelmöi 

meritaimenen pyynnistä ja samalla lasketaan mitä keitto on tullut maksamaan. 

Huomioiden kaikkien matkakulut jne. saatiin hinnaksi noin viisitoistatuhatta 

markkaa, joten kyllä keiton pitääkin maistua hyvältä.  

 

 

Yhteenvetona voisi todeta, että lohta kannattaa pyytää, vaikkei sitä saisikaan. Uusi 

matka on jo suunnitteilla, mutta sitä ennen suoritetaan laajaa kirjallisuus kartoitusta 

merilohien pyynnistä uistimilla, putkiperho ja muilla miehen liikutettavilla 

välineillä. 

 

 


