
TAPPAJAHAUKI 1997

7

Heiskanen oli älykäs ja mukava
mies, mutta hänessä oli toinenkin,

ikävämpi puoli. Aina vesillä
ollessaan hänestä tuli pirullisen
viekas kalastuslupa-asioiden

penääjä.  Takametsien mökkien kamareissa
Heiskasesta puhuttiin kettumaisena miehenä, ja
melko usein muuten puhuttiinkin.

Jukaraisen Antti oli eräs Heiskasen vakio-
tuttavuuksista vesillä. Kuusissakymmenissä,
lyhyehkö, sitkeä, ja hyvin hyvin itsepintainen.
Jukarainen oli aikojen kuluessa itsekseen
ymmärtänyt, että kalastussäännökset eivät ole
häntä varten, ja jos hän joskus keksi pitää
verkkojaan Heiskasen vesillä, niin myös piti.

Muut kalastuksenvalvojat katsoivat Jukaraisen
puuhia jo läpi sormien, ja jotkut jopa tervehtivät
iltahämärissä polulla törmätessään, mutta
Heiskasen jyrkkä luonto ei antanut tässäkään
asiassa periksi. Jos Heiskanen olisi laskenut kaikki
ne verkot, jotka hän oli Jukaraiselta takavarikoinut,
olisi hän päätynyt lukuun neljäkymmmentäkaksi.
Ja katiskat vielä päälle.

Jälleen kerran oli Jukarainen vetäissyt
verkkojadan laajan kutulahden suulle, rannasta
rantaan, kuinkas muuten. Heiskanen haistoi kyllä
asian jo keleistä ja kevään merkeistä, mutta ihan
varma hän ei ollut, mistä lahdesta verkkoja pitäisi
nyt hakea.

Kun hauen kutu alkoi olla jo lopuillaan ja
Jukaraisen vene makasi vielä talviteloillaan,
voimistuivat Heiskasen jo kauan orastaneet
epäilyt. Aina joitain kertoja vuodessa hän,
passiivisten pyydysten mies, lähti järvelle
uistelemaan, ja nyt oli tullut se hetki. Vieheeksi
Heiskanen otti mukaansa vain ainoan varman
ottipeltinsä, eli Hackmannin Magnumin,
kolmikiloisen hara-ankkurin.

Kolmisen tuntia eri paikoissa uisteltuaan
Heiskasella vihdoin tärppäsi ja Jukaraisen jadan

keskimmäinen verkko tarttui yläpaulastaan
ankkuriin. Heiskasen riemulla ei ollut rajoja,
tunne oli varmasti sama kuin naapurin pojalla,
kun se toissa syksynä sai tuosta selältä
kolmikiloisen taimenen.

Aktiivikalastus ei kuulunut Heiskasen
mielipuuhiin. Kotirannassaan hän ei juuri
heittäjiä suvainnut. Niin sisukkaasti hän jaksoi
käydä kysymässä lupia jopa tutuiltakin veneiltä,
että kalamiehet nykyään mielummin kiersivät
paikan kaukaa, jos näkivät rannassa liikettä.

Heiskasen kotirannan edessäpä sattui
kuitenkin sijaitsemaan yksi järven parhaista
paikoista, kuudesta metristä kohoava laaja,
runsaskasvustoinen matala. Pikkukalaa riitti
paikalla läpi kesän ja isommat tulivat syön-
nökselle melko säännöllisiin aikoihin ilta- ja
aamuhämärissä. Usein isomuksien mukana tuli
vihreä soutuvenekin, vastarannalta. Kaipaisten
nuori veljespari tunsi järven tavat jo niiltä ajoilta,
kun heittolupia ei järvelle vielä saanut.
Heiskasenkin tavat olivat oppineet tuntemaan.

Nuorten miesten kesäinen kalastusharrastus
ei sekään lupia tarvinnut, joten Heiskanen oli
päässyt pariinkin kertaan keskustelemaan
välineiden omistussuhteista. Naapurisuhteet
olivat siis normaalia lämpimämmät, varsinkin
kun Heiskanen oli tavannut pojat alkukesästä
Lumpukanjärveltä luvatta virveloimästä ja
ottanut poikien kalavehkeet kuukaudeksi
vajaansa kuivumaan. Kalavelkoja oli siis
maksettavana puolin ja toisin.

Illansuussa oli sen verran tyyntä, että pieni
kala roiski pinnassa melko reilusti ja näytti, että
isompikin voisi olla liikkeellä. Tyynessä kelissä
Kaipaisten mökiltä kantautui sen verran selvästi
myös puheen ääni, että Heiskanen erotti
Kaipaisten poikien laituripuheet. Olivat
ryökäleet tulossa luvatta luodolle kalaan, kunhan
vanha kääkkä ensin menisi nukkumaan.

Heiskanen saunoi hyvissä ajoin, poltteli
rannassa grillitulet ja vetäytyi mökkiinsä, josta
valot sammuivat heti alkuillasta. Takakautta mies
livahti kuitenkin samantien ulos ja ryömi
kuusiaidan viertä rantaan, mihin oli varustanut
vanhan ruskean sadetakin näkösuojaksi ja
telttapatjan alustaksi. Vene oli huolettoman
näköisesti jätetty rantaan, se kellui kevyesti
laineiden liplatuksessa ja oli vain löysästi
rantalepässä kiinni. Heiskanen tiesi saavansa
soutaen liikkeellä olevat pojat varmasti kiinni,
jos he tulisivat luodolle asti.

Kolme ja puoli tuntia joutui Heiskanen
värjöttämään yöhämärässä sadetakin alla ilman
villapaitaa, sillä se oli jäänyt sisälle mökkiin
tuolille. Vasta sitten syttyi vastarannan mökissä
tuikku, aamuauringon värittäessä jo koko
koillista taivaanrantaa. Olivat tulossa
aamusyönnille. Silmä kovana Heiskanen seurasi
valojen sammumiset, kuunteli kolinat
venerannasta ja airojen äänen poikien soutessa
aamun usvakiekuroiden halki kohti luotoa.

Heiskanen odotti raskauttavaa todistetta,
ensimmäistä heittoa ja uistimen loiskahdusta
hänen mökkirantansa eteen. Vene pysähtyikin,
ankkuri molskahti veteen ja minuutin hiljaisen
näpertämisen jälkeen hahmo veneessä nousi ylös
ja molskautti raskaan lusikkauistimen pitkässä
kaaressa melkein Heiskasen laiturille asti.

Muuta merkkiä ei Heiskanen tarvinnutkaan.
Sadetakki lennähti sivuun, mies ponkaisi hiukan
puutunein jaloin veneeseen, irrotti mennessään
köyden ja nykäisi vanhan Evinruden ensivedolla
käyntiin. Moottorin ääni kajahti heräävässä
järviaamun luonnossa sävähdyttävän
voimakkaana. Kokka kohisten Heiskanen
suuntasi kohti soutuvenettä, vetäisi viime
hetkessä keulan sivuun ja tarttui tukevalla
otteella soutuveneen laitaan.

�Hu-huomenta, mistäs se Heiskanen näin
äkkiä ilmestyi�, kysyi kalpean ja pelästyneen
näköinen hahmo, Kaipaisten vanha isäntä.
Heiskanen nielaisi ison palan kurkustaan,
punastui tummanpunaiseksi ja sopersi jotain
anteeksipynnön tapaista kääntäessään veneensä
ja ohjatessaan sen takaisin laiturin kupeelle.

Kalastuksenvalvoja Heiskanen
- pitäjän tehokkain rysämies
Arto Kojo 1994

Kaipaisten vanha Eemeli, pitkästä aikaa
aamukalalle herännyt ja kyennyt, oli ostanut kaikki
luvat ja merkit tunnollisesti joka kevät jo
kolmenkymmenenkuuden vuoden ajan.

Pilkkijöitäkään Heiskanen ei juuri suvainnut.
Pilkkikorttiensa voimalla verottivat kalliilla
ostettuja siianpoikasia, toista se oli ennen, kun
pilkkiä sai vain kalastuskunnan luvalla. Silloin sai
Jukarainen epävirallisesti kyytiä useammankin
kerran, jäniksenmetsästyksen nimissä tosin.

Kuuden pilkkijän joukko oli eräänäkin
aurinkoisena kevätpäivänä ryhmittynyt järven
keskellä olevan syvänteen laidalle. Heiskanen
katseli koko aamupäivän miesten puuhia, mutta
ei viitsinyt töiltään lähteä lupia kysymään. Mutta
kun naapurin isäntä soitti ja kertoi kuulleensa
miesten sopineen punnituksesta kello kahdeksi
autoilla, sai Heiskanen hyvän syyn lähteä jäälle
kilpailulupaa tivaamaan. Pelkällä pilkkikortillahan
ei kilpailua saa pitää vaan siihen tarvitaan
kalastuskunnan erillinen kilpailulupa. Niitä
Heiskanen taas ei ollut myöntänyt miesmuistiin.

Heiskanen hiihteli nyt hiukan hajaantuneen
miesporukan keskelle ja esitteli itsensä, kaivoi
kalastuskunnan paperit taskustaan ja tivasi
puuttuvaa kilpailulupaa. Lopulta Heiskanen
uhkaili jo poliisillakin, vetosi omaantuntoon ja
tappionsa vihdoin todettuaan ryhtyi tarkistamaan
valtion kalakortteja. Yksi kuudesta liukeni kauas
sivulle, ei tainnut olla valtion kortti mukana, vai
olikohan edes vielä ostettukaan.

Mökkirantaan takaisin hiihdellessään Heiskanen
mietti vielä nimismiespiiriin soittamista, olihan
Martikainen kuullut rannassa sanan punnitus.
Sitten Heiskanen kuitenkin luopui ajatuksesta,
kun sana sanaa vastaan ei riittänyt nimismiehelle
todisteeksi.

Eipä tiennyt Heiskanen-raukka, että yhdellä
miehistä, sillä lyhimmällä ja kalpeimmalla, oli
koko keskustelun ajan ollut kalapussissaan
sellainen pari senttiä alamittainen järvitaimen,
miehen ensimmäinen pilkki-sellainen.   
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Miljoonapilkissä
Arto Kojo 24.2.97

Minä, Harri ja Pauli käytiin lauantaina
miljoonapilkissä eikä saatu mitään ylös.

Matkasimme mennen tullen kivut-
tomasti junalla, välitaipaleet kivut-

tomasti bussilla ja jäällä kivuttomasti jalan.
Normaali 30 cm umpihanki oli järjestäjien toimesta
korvattu 1-2 cm lumikerroksella kovan jään
päällä. Kävelymatka pysyi alle kilometrin
luokassa.

Harrin vuoro oli tosin tänä
vuonna noteerata tärppi. Muuta
positiivista oli se, ettei tällä kertaa
kummastakaan kasituumaisesta
pudonnut terää järveen. Edes
Paulin järjestämä salainen
syöttiaine ei toiminut kaloja
houkuttelevasti.

Alueella, missä pilkimme, saatiin
kolme kalaa. Kun koko järvestä
saatiin noin 2000 kalaa, päät-
telimme, ettei paikka (sama paikka
muuten kuin vuosi sitten) ollut ainakaan
ihan kuumimpia hot spoteja.

Isoniemen Antti kertoi että �takarajalla�
(viimevuotisen lähtöpaikan seuduilla) kala söi
hyvin. Näköpiiristä oli noussut satakunta kalaa
päivän aikana ja mm. yksi neljän kalan saalis.

Kehnosta kisamenestyksestä huolimatta on suuri
vaara, että ensi vuonnakin joutuu paikalla käymään.
On ilo seurata sujuvia kisajärjestelyjä, ei ruuhkaa
oikeastaan missään, vaikka osallistujia on 3-4 kertaa
enemmän kuin SM-pilkeissä.   

Snapparissa
Kari Kulonen 06.03.97

Käytiin Aarnion Petrin kanssa pariinkin
otteeseen koluamassa Snapparin ahven-

mestoja, ensin lauantaina ja viimeksi eilen
keskiviikkona. Lauantain sessiolla

tar voimme aluksi muutaman kilometrin
parkkikselta etelään vain toteamaan pakan jo
miehitetyksi. Äijä kehui saaneensa edellisenä
viikonloppuna kalaa muovikassikaupalla, ja

ihmetteli nyt syönnin heikkoutta. Eipä ne elukat
paljoa meidänkään viehkeistä perustaneet,

kun läheisen saarenkärjessä niitä
uitimme, joten ei auttanut kuin
tallustaa uudet viisi kilsaa
seuraavalle paikalle, josta kalaa
sitten nousikin kauhean
tahkoamisen jäljiltä 1+1 kiloa.

Päivän viimeinen mesta olikin
sitten läheinen saarenkärki.

Paikka olikin selvästi edellistä
ihmisystävällisempi, sillä ajoittain

navakasti puhallellut tuuli ei löytänyt tänne,
mutta sama aurinko paistoi lärviin kuin
edelliselläkin paikalla. Kala ei tietenkään syönyt
täälläkään, paitsi nanosekunnin ajan tunti

auringonlaskun jälkeen. Raatojen laskenta tuotti
tuloksena minulle vähän yli ja Petrille vähän alle
kymmenen ahventa. Suurin taisi olla omani, jonka
painoksi ..rrrkeleen digitaalivaaka ilmoitti 399 g,
vaikka punnasi miten moneen kertaan.

 Keskiviikkona talsittiin nelisen kilsaa kaakkoon
koluamaan paria pakkaa ja saarenkärkeä.
Menomatkalla jäätä löytyi sen verran runsaasti, että

ensimmäiseen paikkaan päästiin vain kolme kertaa
sulapaikkoja saarten rantojen kautta kierrellen. Ko.
paikka antoikin päivän parhaan saaliin, noin 3 kiloa
mieheen. Kalat eivät olleet suuren suuria,
parhaatkin vain niukin naukin kolmesatasia. Mesta
oli vielä kokonaan jääketon peitossa, mutta jäänraja
oli jo ahvenenheittämän päässä.

Kalat pussiin ja viereiselle pakalle, jonka jäätilanne
oli jännimpiä, mihin olen Snapparissa törmännyt.
Suurin osa pari kuukautta vanhoista lävistä oli auki
(ja metrin halkaisijaltaan), joten alkuun ei
kairailtu vaan pilkittiin vanhoista, ja hyvä
näin, koska eka kairaus selvitti jään
paksuudeksi viitisen senttiä ei
enään ihan teräsjäätä.
Sattuneesta syystä
päätettiin singahtaa
vartti peninkulma
pohjoiseen päivän
viimeiselle talikointi-
tantereelle. Onneksi
kalaa ei täälläkään ollut, sillä
autolle talsiessa alkoi näiden
jäiden kupletin juoni selkiintyä. Kaikki
vähänkin virtaavat paikat olivat sulia, tosin
sulapaikkoja oli muuallakin. Siinä saarenrantoja
tallatessa ja pulkkaa kantaessa kevyt kalapussi oli
mukava varuste.

Näillä näpyttimillä näyttäisi kovasti siltä, että jos
meriahventa meinaa vielä pilkkiä, niin alkaa olla
pikkuisen hoppu. Jäätä on paksuimmillaan
parikymmentä senttiä, mutta sula-alueita on todella
paljon, ja ne ovat laajoja. Seuraava myräkkä tehnee
näistä jäistä silppua.   
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POKAn
Pilkkimestaruus
Petri Aarnio 25.3.97

Viime lauantaina ratkottiin POKAn
pilkkimestaruus Snappertunan hauki-
lahdella. Kisakalana toimi hauki.

Puolenpäivän aikoihin yhdeksän
POKAlaista oli kokoontunut ottamaan mittaa
toisistaan ja mahdollisesti lahdella majailevista
hauista.

Muutaman ensimmäisen tunnin ajan jotakuinkin
kaikki istuivat ensimmäisellä lahdella tai sen suulla.
Yllättävän nopeasti jäälle saatiinkin hauen alku.
Saamamiehenä oli Perttu ja ottipelinä valio ( ?). Jo
tässä vaiheessa oli siis selvillä ettei mestaruutta tänä
vuonna helpolla heltiä (vertaa viime vuotisen
mestarin �melko varma� tärppi). Jonkin ajan
kuluttua Raato raportoi tärpistä, muttei saanut
todistusaineistoa jäälle.

Tämän hurjan alun jälkeen olikin hieman
hiljaisempaa ja Raato ja Pauli heittivät jo pyyhkeen
kehään. Jäljelle jäänyt väki valui, Harri jopa kiisi,
kohti merelle johtavia salmia, joissa alkoi raivoisa
rypistys Pertun etumatkan kiinni kuromiseksi. Itse
jäin Pertun kanssa seuraavaan salmeen, jonka
porasimme kermajuustoksi. Tuloksena oli minulle
yksi hallusinaatio ja yksi karkuutus. Muiden saaliista
meillä ei ollut minkäänlaista aavistusta ja
odottelimme jännityksellä heitä palaaviksi.

Ensimmäisenä kohdallemme palasi jääkiitäjä
Harri, jopa oli saanut aikaiseksi ainoastaan jonkin
asteisen humalatilan. Hetken manattuaan hän jatkoi

matkaa ja heti pian paikalle saapui Tillin Aki, jonka
ainoa mainittava saavutus oli yhden Nilsun
etukoukun katkaisu. Hän alkoi kuitenkin uitella isoa
nilsua meidän vanhoissa reijissä ja kiskaisikin ylös
pienehkön hauen, jolla siirtyi kisan kakkoseksi.

Jonkin verran myöhemmin paikalle saapuivat
Kuloset, tosin kilometrin aikavälillä. Hötky oli
käynyt Gotlannista, tai ainakin Maarianhaminasta,
ostamassa kiloisen hauen. Koska rahan siirtoa ei
voitu todistaa siirtyi Hötky kisan kärkeen.
Kuljimme yhtämatkaa takaisin ja kokeilimme
vanhoja reikiä. Viimeisen mahdollisen reijän
kohdalla tein hieman kalataikoja, uhkasin lopettaa
pilkkimisen ja polttaa välineet, ilmeisesti loitsu meni
perille ja Ahti armahti minua valtaisalla hauella.
Hauki oli kuitenkin hieman pienempi kuin se jonka
Hötky oli jostain ostanut.

Näin POKAn pilkkimestaruus 97 meni siis
Hötkylle (alias Kari Kulonen)

ONNEKSI OLKOON !

Nimesi tulee loistamaan tähdissä seuraaviin
mestaruuskisoihin asti.   
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Porkkalassa
haukkikalassa
Kari Kulonen 3.10.97

Käväistiin Petrin kanssa testaamassa
Lähteelän haukimaastot koko päivän

sessiolla Porkkalanniemen itärannoille.
Kauhean ähellyksen jälkeen vene saatiin

moottorilla liikahtavaan kuntoon, elikä eiku
mättämään.

Veneenvuokraajan (jonka tanestussession
aiheuttamamme työkiire pahasti keskeytti)
neuvomat haukimestat olivat tieteskin perseestä,
eikä ahvenpaikkoja edes löydetty ilman kaikua,
joten aamupäivä menikin sitten himpan verran
hiljaisisa merkeissä.

Iltapäiväksi hötkyiltiin niemeä ylöspäin ainakin
kartan mukaan mehevämmille vesille.
Ensimmäisen kaislikon reunasta tälläsikin sitten
reissun eka pinna tivoli Mäkiseen. Jööranille ei
ilmeisesti ollut luontoenon oppi  imeytynyt ihan
sellaisenaan nuppiin, sillä aikansa pinnassa
pärskittyään se otti kurssin suoraan haaviin.
Seuraavasta heinikosta tuli vielä pari likemmän
tarkastelun jälkeen hauiksi tuomittua otusta, jotka
viskattiin saatesanojen ryydittäminä keräämään lisää
limaa ruhoonsa.

Vähitellen siirryttiin avoimemmille vesille, ja
yhden luodon kupeesta sitten yhytinkin pinna nro
kakkosen. Hiukan taisi olla isompi kuin eka,
luokkaa kolmejapuoli SI-yksikköä. Ilta meni varsin
hyvän näköisiä, vähäkalaisia mestoja peratessa ja
kuolatessa. Yksi seurio taisi olla, ei muuta.
Huonompana päivänä olisi voinut vituttaa.

Reissun saldo oli meikäläiselle
4 (2+2 ) jeddaa, Petrille
muutama vähemmän. Mökkejä
kasvoi paikolla sen verran
tiuhassa, ettei taida tar vii
viikonloppuisin lähteä
Lähteelään.   

Vantaanjoen
ukkotaimen
Kari Kulonen 9.9.97

Vantaanjokeen alkoi
tunkea lohikalaa

sankemmin joukoin jo
heinäkuun puolella, tiesivät sikäläiset vaarit

kertoa. Itse kerkesin joelle siis  hyvissä ajoin jo
syyskuun kuudentena. Ensivisiitti tuotti tieteskin
juhlanollan (kymmenes lohinolla tänä vuonna), eikä
seuraava ja sitä seuraavakaan sessio tuottaneet
pataan pantavaa paria suomua enempää.
Porukkaakin oli jo siinä määrin, että ajattelin tulla
seuraavan kerran heti aamusta, ettei tarvis mättää
ihan kylki kyljessä.

Kahden tunnin pohjanruokinnan jälkeen kello
näytti kahdeksaa ja usko alkoi pikku hiljaa
hiipumaan. Padon alla kävi kuitenkin sen verran
ahkera kuhina, että poiskin olisi ollut paha lähteä.
Pintojat olivat viiden kilon molemmin puolin,
tanea ja neekerilohta.

Vartin yli kahdeksan perhojigiä sitten vihdoin
viimein purtiin, ja karkeamman puoleinen mertsari
ponkaisi kuravellistä korkealle ilmaan. Ihmetytti
kovin. Erityisen akrobaattinen elukka ei ollut, sillä
hypyn jälkeen se tyytyi kyntämään pohjassa uiden

ylös ja alas padonalusränniä (liukkailla kivillä kalan
perässä joukseminen pistää elämän jännäksi). 8
jalan kukkakepillä ja haspelilla tanen väsytys ei ollut
ihan helppoa, mutta yllättävän hyvin sen silti sai
pohjasta ylös kammettua.

Jostain paikalle ilmestynyt lasten leikkihaavi kävi
ja 5,420 kiloa aavistuksen tummunutta
meritaimenta sätki partaan paremmalla puolella
musta, fosforipyrstöinen perhojigi tukevasti
silmäkuoppaan junttautuneena. Tappokalikkaa ei
meinannut löytyä mistään ja kun sitten lopulta
löytyi, ei sitä meinannut lohilärveiltään osata
käyttää. Henki saatiin kuitenkin erkanemaan fisusta.
Onnittelijoita riitti ja yksi tarjosi jopa puntariaan.
�Kalibroitu� digitaali näytti 8,1 kiloa. Tuppasi
hymyilyttämään. Kotona suoritettu
tarkistuspunnitus puolen kilon biiteissä tipautti
kuitenkin maanpinnalle, tosin eipä 75 cm
ukkotaimen oikein kahdeksaa kiloa voi
painaakaan.   
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Eckerö
Arto Kojo 1.4.97

Eckerö lyhyesti: Pääsiäinen, Arto &
Harri, Käringsundsbyn, Buster RS 40

hp, aurinkoa, ei tuulta, neljä kalapäivää,
kuusi taimenta 1-2 kg, noin 4500 mk.

Jees. Tällä kertaa erittäin hyvin ajoittunut Eckerön
neljän päivän pitkä kalastusrupeama oli varsin
nuivakalainen, mutta keleiltään mitä upein (joka
päivä täysaurinkoa), maisemiltaan kepittämätön,
liikkumiseltaan helppo (mökkikylän isäntä halusi
välttämättä tarjota käyttööni oman RS Busterinsa),
kalastuksellisesti opettavainen (kala ei välttämättä
viihdykään lämpimässä vedessä), uusien paikkojen
bongaamisessa huippuhyvä (koko Ahvenenmaan
etelärannikko ja suurin osa länsilaitaakin) ja
muutenkin reissu, jonka tekisi koska tahansa
uudelleen.

Ekana päivänä Eckerön eteläkärjessä löysimme
todella lämmintä, umpisameaa vettä, mutta emme
tärpin tärppiä. Kalat kuulemma saatiin (mm.
naapurimökkiläiset) kirkkaasta +2 asteen vedestä
syyspaikoilta.

Toisena päivänä oli yöllä puhaltanut 10+ tuuli
puhdistanut eteläkärjen kirkasvetiseksi, mutta
kylmäksi. Korotimme saaliin nollasta yhdeksi
tärpiksi per äijä (vieraana veneessä oli Harry
Hammar Ahvenanmaalta). Kuulemma saaliit,
mm. useita 3-4 ja yksi 5,3 kg taimen, saatiin silloin
lämpimämmästä sameasta vedestä, perkules!

Kolmantena päivänä vielä kerran eteläkärjessä
ja aurinko lämmitti kirkkaan rantaveden jo 3-4
asteiseksi. Saimmekin aivan rannasta (me ja

rannalta kalastajat olisimme
helposti voineet heittää toistem-
me jalkoihin, jos olisimme olleet
kohdakkain) muutaman tärpiön
ja kaksi kalaa ylös: Harrin oli
lievästi ylämittainen ja minun
lievästi alamittainen kolme
heittoa myöhemmin.

(Tässä vaiheessa pääsimme
vihdoin korkkaamaan tulomat-
kalla ensimmäisen taimenen
kunniaksi ostetun Dom
Perignon 1990 -shampanja-
pullon, hinta hulppeat 320 mk.
Harvoinpa on kalastusta
keskeytetty taimenparven tultua
kohdalle shampanjapullon
korkin paukautuksella)

Neljäntenä päivänä päätimme
lykästää lähdön Siljan yölautalle
ja kalastaa erään ahvenanmaalaisen ammatti-
kalastajan, joka on ryhtynyt virvelöimään taimenia,
vieraana koko maanantaipäivän. Hyvällä veneellä
kävimme läpi paikat Maarianhaminasta lähes
Marsundiin asti ja saaliskin vihdoin tyydytti: Neljä
taimenta joista kaksi Harrille ja kaksi minulle.
Isäntämme jäi tällä kertaa ilman.

Loppuillan turinoimme vielä Petterssonin Kallen
kotona Kallen miekkakalajuttujen ja uuden
Hammarudda-kartan parissa. Kesän lohenkalas-
tusta mietittiin ja kahden viikon päästä starttaavaa
Slemmernin haukireissua arvuuteltiin: Slemmern
on vielä nimittäin hyvässä jäässä.

Kaiken kaikkiaan retken trendi oli mukavan
nouseva sarja (nollaa-tärppi-kala-kaksi kalaa

molemmille), upeat tuulettomat kelit ja
kokemukset, jotka ajanevat tuonne vastai-
suudessakin.

Lahjoitimme pois myös �ilmainen viikko
Käringsundsbyn mökkikylässä� lipukkeen, jonka
Harri oli viime vuonna voittanut kisan suurimmalla
kalalla, koska �ilmaiset� mökit ja veneet tulevat
aina pirun kalliiksi. Nytkin reissusafkat, A la Carte
-laivalla, täydet Tax Free -ostokset mennen tullen,
autobensat, venebensat, lauttamatkat, hytti
paluumatkalla yms. kulut muodostuivat yhteensä
4,5 kmk arvoisiksi eli ylös otetulle taimenkilolle
tuli hintaa keskimäärin 700 mk.

Kokonaan itse maksetulla reissulla pääsee aina
halvemmalla!   
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Pitkä perjantai
Petri Aarnio 2.4.97

Perjantaista muodostuu helposti pitkä,
jos aikoo tähän aikaan keväästä keritä
ahvenen aamusyönnille ja odottaa jäällä
vielä iltasyönninkin. Jostakin syystä

kuitenkin löysin itseni parkkipaikalta 04.45 ja
Hötky kaartoi pihaan heti kohta sen jälkeen.
Kaappasimme Tillin Akin Veikkolasta ja
lähdimme köröttelemään kohti Hankoa. Ilma
oli varsin lupaavan tuntuinen, puolipilvistä ja

muutama aste pakkasta.
Odotukset saaliin suhteen
olivat muutenkin korkealla,
sillä joku Hötkyn tuttu oli
vetänyt kohdealueelta alku-

talvesta yli 20 kg ja vielä sanonut
reissua tavallista kehnommaksi. Minulla oli vakaa
aikomus saavuttaa se pilkkiahven pinna, joka oli
niin monta kertaa jo ollut joidenkin grammojen
päässä.

Pienten mutkittelevien teiden jälkeen löysimme
autolle parkkipaikan ja pääsimme jäälle. Ainoa
ongelma oli se, että olimme
ajaneet ulos kartalta eli meillä
ei ollut kuin heikkoja
arvauksia siitä,  missä
olemme. Pienen hapuilun
jälkeen saimme itsemme
paikannettua jopa jotakuinkin sinne, minne oli
tarkoitus. Jäätäkin oli riittävästi ja lähes kaikki salmet
pystyi kulkemaan jäätä pitkin. Jäällä kävellessämme
bongasimme kymmenkunta joutsenta ja ainakin
saman verran kanadanhanhia sekä suuren parven

joitakin muita tirppoja. Taitaa se
kevät sittenkin olla tulossa.

Ensimmäinen pakka löytyi
melko helposti eikä paikalla ollut edes tuoreita
reikiä. Eikä muuten ollut kalaakaan, parin tunnin
sitkeä yrittäminen tuotti tulokseksi Akille pari juuri

ja juuri paljain silmin
havaittavaa ahventa, minulle
ja Karille nollaa. Nokka
kohti seuraavaa pakkaa,
jonne oli vain 500 metrin

kävely. Alku siellä olikin ihan
lupaava. Kari kiskaisi tasarilla ensimmäisestä
reijästä kolme varttikilon ahventa, mutta
siihen se sitten hyytyikin. Sitkeän
yrittämisen jälkeen, muiden syödessä
eväitä, minä sain morrin avulla kiskottua
jäälle muutaman pienen ja pari
pannukarkeaa ei kuitenkaan yli kolmesatasta.

Tämän jälkeen olikin sitten pidempi ja luultua
vaikeampi siirtymä. Jäät alkoivat olla hieman
vähissä ja jouduimme suorittamaan muutaman
ylimääräisen rantautumisen. Lisäksi kauempaa
tarkastellen alkoi näyttää siltä, ettei pakkamme

päällä ollut muuta kuin ahtojäätä. Onneksi
paikalla oli kuitenkin jäätä ja ahtojään reuna
olikin yli kahdenkymmenen metrin päässä.
Nyt oli minun vuoro syödä eväitä; Kari ja
Aki koittivat sitkeästi löytää paikalta kalaa, siinä

kuitenkaan onnistumatta. Syötyäni tein muutan
reijän ja sain jokaisesta yhden kokoluokkaa räkä
olevan kalan. Koska olin aika hyvin pakan päällä,
tein muutaman reijän siirtyen ulospäin pakalta.
Ensimmäinen reikä tuottikin heti kunnon tällin ja
hetken päästä jäällä potki 31 cm pitkä ja yli 400

grammaa painava ahven. Ensimmäinen
pilkkiahven pinnani oli hyväksynyt
lounaakseen 7 cm pinkkiselkäisen nilsun.

Karikin tuli kauempaa tätä ihmettä katselemaan.
Valitettavasti kala tuntui olevan paikan ainoa iso,
koska muita ei alueelta löytynyt kunnes�
VALTAVA tärppi, luulin kyseessä olevan ahvenen
kokoluokka kilo, mutta kun valtava suu alkoi
näkyä, selvisi ettei kyseessä ollutkaan ahven vaan
simppu. Jään päällä erittäin kaunis kala tunnistettiin
isosimpuksi. Pituutta 27 cm ja painoa 239 g.

Koska simpun jälkeen kalaa ei löytynyt,
päätimme tehdä hötkähdyksen

Snappariin auringon laskun
paikalle. Paikalle pääsi vielä ihan
mukavasti, kun kulki yhden
saaren läpi. Kalaakin oli

määrällisesti mukavasti, mutta koko oli
pääasiassa 50 - 150 g. Oli joukossa toki muutama
kolmesatanen. Parhaiten näitä suurempia tuli taas
vasta auringonlaskun jälkeen. Kuka pystyy
luotettavasti selittämään tämän ilmiön ? Illan paras
tärppi oli Karilla, joka kuitenkin päätti jättää kalan
vielä kasvamaan, valitettavasti
nilsu huulessa. Karin arvio
kalasta oli kuha,
todennäköisesti jopa
pinna kuha.

Yhteensä kalaa saatiin
jään päälle n. 8 - 9 kg. Kalan keskikoko vain oli
valitettavan pieni. Tulipa kuitenkin saatua pinna-
ahven. Tästä on hyvä jatkaa ensi talvena.   


