
     Esko Porala 

 

 

Vuoden 2003 kalastusmatka Nauvon saaristoon on takanapäin.  

 
Edellisvuosien pienien kalasaaliiden takia paikaksi oli tällä kertaa valittu uusi kohde 

Nauvosta. Talvella 2003 suoritettiin pitkät ja sitkeät tarjous- ja tilausneuvottelut 

valitun kohteen edustajien kanssa. Taisipa paikan ensimmäisen tarjouksen tehnyt 

edustaja saada lopputilinkin selvästi alihinnoitellun tarjouksen takia. Saadusta 

tarjouksesta ja sen pohjalta tehdystä varauksesta pidettiin kuitenkin tiukasti kiinni, 

joten kohteen normaalihintaan nähden edullinen kalamatka saatettiin toteuttaa. 

Matkalle osallistui taas koko kymmenen miehen porukka. 

 

Huvilalla ( Villa Svalbo) meitä oli vastassa kalaopas Max, jonka avustamana mukana 

olleet veneet saatiin laskettua vesille. Majoittumisen jälkeen saimme yleiskatsauksen 

alueen vesistä ja parhaista kalapaikoista. Runsaan kolmen tunnin opastettu 

kalastuskierros osoittautui matkan saalismäärien kannalta kannattavaksi, vaikka hinta 

tuntuikin kovalta (232 EUR). Ilman opastusta olisimme joutuneet etsimään kalapaikat 

näppituntumalla ja avoimeksi jää miten se olisi onnistunut.  

 

Saaliin makuun tällä reissulla pääsivät kaikki, tosin jalokala (lue lohi ja meritaimen) 

oli teillä tietämättömillä. Yhden venekunnan haastattelukyselyt Nauvon satamassa 

kertoi jalokalan kadonneen saaristosta jo yhdeksänkymmentäluvun puolivälissä, mutta 

selvää syytä tähän ei tiedetty. Ainoa paikka mistä jalokalaa on vielä yritetty, oli laaja 

Airiston selkä, mutta tuuliset olosuhteet ja pitkä ajomatka pienillä veneellä estivät tällä 

kertaa vetouistelun sillä alueella. 

Pienehköjä haukia saivat melkein kaikki, mutta perjantain illallisen valmistuksessa 

tarvittavat kalat pyysivät Heikin venekunta. Runsaan ahvensaaliin pyynnissä välineinä 

käytettiin jigejä, litkoja ja pilkkejä 

 

Uusina pyyntilajeina tällä kertaa kokeiltiin verkkokalastusta ja tuulastusta. Verkot 

laskettiin oppaan näyttämään paikkaa ja aamuisessa nostossa saaliina oli silakka, pieni 

särki ja kuha. Tässäkin nähtiin taas kalaoppaan merkitys, jos paikka olisi valittu itse, 

niin saalis olisi ollut varmaan huomattavasti ”pienempi.” 

Tuulastusta kävi kokeilemassa yksi venekunta, mutta tuulen rikkoman vedenpinnan 

takia näkyvyys vedessä oli huono. Saalista tuulastajat eivät saaneet, vaan palasivat 

yölliseltä pyyntimatkalta väsyneinä, mutta monia uusia kokemuksia rikkaampina. 

 

 



Tilat olivat hyvin toimivat oleskelutilojen, saunan ja keittiön osalta. Keittiön 

tiskikoneen toiminta ei selvinnyt käyttäjille monista yrityksistä huolimatta. Aktiivisen 

yhteyden pidon jälkeen kohteen edustaja lähetti tiskaajan hoitamaan kertyneet 

tiskivuoret. Suurinta harmia ryhmälle aiheutti kuitenkin huvilan kuuman veden 

voimakas havu, jota onneksemme ei ollut saunan kuumassa vedessä, eikä ulkona 

olleessa puilla lämmitettävässä kuumavesialtaassa. 

 

Matkan lopussa veneet puhdistettiin ja vedettiin trailereille suoraan huvilan rannasta. 

Ennen kotimatkan alkua pidettiin loppupalaveri, jonka yhteenvetona todettiin matkan 

olleen kaikin puolin onnistunut ja kalarikas. Menetyksenä oli ainoastaan muutama 

uistin ja karkuun päässyt kala.  

 

Uuden kalamatkan suunnittelu vuoden 2004 syksylle aloitettiin jo loppupalaverissa. 

Vuoden 2003 kohteen suurena epäkohtana pidettiin pitkiä venematkoja 

kalastuskohteisiin ja jalokalan puuttumista. Evääksi seuraavan kohteen valinnan 

suhteen annettiin, kuten edellisilläkin kerroilla, kymmenen jalkaparin mahtuminen 

saman ruokapöydän alle, jalokalan saantimahdollisuutta ja lyhyitä venematkoja 

kalastuspaikoille. Kohteen sijainnin tulisi olla noin kolmen – neljän tunnin 

automatkan päässä osallistujien asuinpaikoista.  

 

 

 

 

 

 

 


