JARIN KANSSA KALASSA

Kalastusseikkailu Andörjan vesille
◼ ”Ennen meillä oli tapana käydä
porukan kanssa Ahvenanmaan
Eckerössä ja Kumlingessa. Jossain
vaiheessa kalansaanti siellä muuttui kovin huonoksi ja vedet entistä
saastuneemmiksi, joten aloimme
miettiä muita vaihtoehtoja.”
”Kerran onnistuin houkuttelemaan kaverit Andörjalle. Se reissu
oli oikein kalaisa, ja kaiken huipuksi Wallinin Pekka väsytteli 74-kiloisen ruijanpallaksen, joka lienee
edelleen todistettavasti suurin
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Kun kotomaan vedet alkavat tuntua
yksitoikkoisilta ja kalat pieniltä, tarjoaa Norjan
rannikko kokeilemisen arvoisen vaihtoehdon.
Helppo ja suosittu kalastuskohde löytyy
esimerkiksi Andörjan saarelta, Engenesin kylästä.
suomalaisten saama pallas Norjan
vesiltä. Sen jälkeen ei ole tullut ollenkaan ikävä Ahvenanmaalle.”
Näin jutteli lahtelainen Ari Koskenniemi, jonka matkassa olin
lähtenyt testaamaan Andörjan
kalastusmahdollisuuksia. Olimme ajaneet Tampereelta läpi öisen
Suomen, aamu-usvassa kylpevän
Ruotsin ja huikeita syysmaisemia
esittelevän Kölivuoriston.
Lukemattomien vuononrantakoukeroiden jälkeen olimme vihdoin pysähtyneet haukottelevina,
mutta tutkimusmatkailijan intoa
uhkuvina Andörja Havfiskesenterin eteen.
Ari toimi 2007 ensimmäistä
vuotta Havfiskesenterin ja Andörja Adventuren markkinamiehenä
Suomessa ja toimikin ilmeisen hyvin, sillä paikallisiin kalavesiin kävi tutustumassa useita kymmeniä
suomalaisia. Norjan merikalastusmatkailu elää selvässä noususuhdanteessa.
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Saari täynnä vuoria
Andörjan saari sijaitsee suunnilleen
Lofoottien saariryhmän pohjoispään korkeudella. Isommista kaupungeista lähin on vuonon toisella
puolella häämöttävä Harstad sekä
jo hieman kauemmaksi (50 km linnuntietä) jäävä Narvik.
Norjankin mittapuun mukaan
Andörja on varsin vaikuttava muodoiltaan. Sitä pidetään koko Pohjois-Euroopan vuoristoisimpana
saarena, jossa useat ikijäätiköiden
verhoamat huiput kohoavat yli kilometrin korkeuteen, parhaimmillaan
1 276 metriin (Langlitinden). Pienet
kylät sijaitsevat helminauhana jyrkkien vuorenrinteiden ja meren välisellä kapealla rantakaistaleella, josta
jalkapallokentän paikan löytäminen
on aika haasteellista.
Andörjalle pääsee sujuvasti ilman lauttakyytien kyttäilyä, sillä
saari on kytketty mantereeseen sillalla. Helsingin seudulta lähdettä-

essä kertyy matkaa trippimittariin
noin 1 400 km, kun ajetaan lyhimmän kaavan mukaisesti Tornion ja
Kiirunan kautta. Se merkitsee noin
18 tunnin istumista autossa, toki
muutamien varikkopysähdysten
taktiikkaa noudattaen.
Majoittuminen tapahtuu saaren
pohjoispäässä Engenesin kylässä,
jossa Merikalastuskeskus sijaitsee.
Tarjolla on rorbu-talotyyppisiä kuuden hengen huoneistoja aivan meren rannassa venesataman äärellä.
Kenties vielä paremman vaihtoehdon sopivan kokoiselle porukalle
(6 hlöä) tarjoavat Andörja Adventuren vuokraamat täysin varustellut
omakotitalot (3 kpl) hieman kauempana rannasta.
Myös venekalusto on asiallista.
5,2-metrisiä Silver Viking -vuokraveneitä tuuppivat eteenpäin uudet
40-hevosvoimaiset Evinrudet. Tilavien, max neljälle hengelle sopivien paattien varustukseen lukeutuvat kaikuluotain ja karttaplotteri,
jotka ovat välttämättömiä apureita isoilla vesillä liikuttaessa.
Kalojen perkaaminen onnistuu
vaivattomasti sataman vierellä olevassa kalankäsittelymökissä, josta
valmiit fileet voi siirtää kylmälaukuissa suoraan tilavaan kylmähuoneeseen jäätymään ja kotimatkaa
odottamaan.

Ruokaa ja bensiiniä saa sadan
metrin päässä satamasta olevasta
kyläkaupasta.
Monipuoliset vedet
Meidän kuusihenkinen ryhmämme majoittui omakotitaloon numero kaksi. Alakerran olohuone ja
keittiö palvelivat oleskelutiloina ja
yläkerran kolme makuuhuonetta
nukkumistiloina. Saunaa ei mökissä ollut, vain suihku. Samoin televisio sekä täydellinen keittiövarustus
jääkaapista, liedestä ja mikrosta astianpesukoneeseen.
Saunan lisäksi kaipaamaan jäi
lähinnä kuivaustiloja varusteille.
Nyt haalarit roikkuivat oven karmeissa, verhotangoissa ja milloin
missäkin.
Kalastusmahdollisuuksien puolesta Andörjan vesiä pidetään hyvätasoisina. Selkeä etu on myös
suojaisuus, sillä ainoastaan luoteesta puhaltava kova tuuli saattaa estää
kalalle lähtemisen. Luoteen avomeriaukkoa lukuun ottamatta tuulella
ei ole kovin pitkää kiitorataa millään
ilmansuunnalla, ja jos hakeutuu saaren tyynelle puolelle, voi karkeakin
keli jäädä korkeiden vuorten vuoksi
lähes huomaamatta.
Pohjamuoto on varsin vaihteleva. Jyrkimmin vedenalainen rinne
viettää saaren pohjoispuolella, jossa jo kilometrin päässä rantaviivasta on peräti puoli kilometriä vettä.
Paljon tavallisempia ovat kuitenkin
50–300 metrin syvyydet. Kalastus
keskittyy pääasiassa 30–100 metrin
vyöhykkeelle.
Erikoinen luonnonmuodostelma
on Straumbotn-sisälahti, joka työntyy sormimaisen kapeana vuonona
saaren pohjoispäästä kohti kaakkoa ja tarjoaa mielenkiintoisen

kovan kelin kalakohteen vuorten
kainalossa.
Lahden kapeaan suuaukkoon
muodostuu vuorovesien myötä suuntaansa vaihteleva, todella
vuolas koski, joka houkuttaa kaloja ja antaa hyvän tilaisuuden vaikkapa rannalta heittämiseen. Onpa

erään lahden puolivälissä solisevan
puron suulta mahdollisuus saada
jopa lohia.
Turskasta pallakseen
Turistipilkkijän kaloista tavallisimpia ovat turskat ja seitit, joista kummastakin on hyvät mahdollisuudet

◀ Vetouistelukin
tuotti tulosta,
mm. tämän
Jesseen iskeneen
kolmekiloisen
turskan.
▼ Jo pelkän pilkin
pumppaaminen
ylös yli sadasta
metristä on raskasta, puhumattakaan kun pilkissä
riippuu mukavankokoinen kala.

tavoittaa myös suuria yksilöitä. Seitillä ”suuren” rajana voitaneen pitää
viittä kiloa, turskalla kymmentä.
Komeimmat Andörja Havfiskesenterin asiakkaiden saamat turskat ovat painaneet reippaasti yli 20
kiloa ja seitit yli kympin. Paikalliset
vapakalastusennätykset näkyvät
osoitteesta www.rpteam.net/uutisia-andorjalta.htm.
Kenties tunnetuin suurten yksilöiden saantipaikka on Mjösundetin sillan tienoo, josta Andörjan
saarelle ajetaan. Lipeäkalan sukua
voi harventaa niin pilkkien kuin
isoja, syväkulkuisia vaappuja uistellen.
Näillä seuduilla kannattaa käyttää hyväksi myös rannaltaheittomahdollisuuksia, sillä ainakin pikkuseitiä kuhisee sillan tuntumassa
massoittain. Onpa joku suomalainen saanut paikalta 5 kg lohenkin.
Kolmas varma pilkkisaalis on mateen mallinen pohjakala keila, jota
löytyy erityisesti 70 m syvyysvyöhykkeeltä alaspäin. Keilan koko on
tavallisimmin 0,5–2 kiloa, mutta yli

▼ Andörja Havfiskesenterin
viisihuoneistoinen rivitalo
sijaitsee aivan veden äärellä,
ja välittömästi sen vasemmalla
puolella näkyy kalanperkausvaja. Etualalla Silver Viking vuokraveneitä.

viisikiloisetkaan eivät ole harvinaisia. Keila iskee hanakasti kaikenkokoisiin pilkkeihin, erityisesti jos
niissä on reilu kalanpala syöttinä.
Hieman keilan kaltainen, mutta
selvästi solakampi ja väritykseltään
kalpeampi molva viihtyy niinikään
pohjalla, mutta huomattavan harvalukuisana. Molva saattaa kasvaa
jopa useamman kymmenen kilon
painoiseksi, mutta Andörjan ennätystä pitää ainakin tätä kirjoitettaessa hallussaan 5,75-kiloinen.
Kolmas pohjakala merikissa voi
muiden lailla mielistyä seitin tai
keilan palalla jalostettuun turskajuksaan, jota pompotellaan aivan
pohjalla. Andörjassa merikissa on
melko tavallinen vavantaivuttaja,
joskin ehkä hieman taantunut takavuosista. Mukava koko (jopa yli
10 kg) ja herkullinen liha tekevät
kissasta toivotun saaliin, mutta varo otuksen hampaita ruton lailla!
Yksi yleisimmistä pilkin ja varsinkin sen yläpuolella heiluvan litkan
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purijoista on puna-ahven, kauniin
oranssi ja mm. savustettuna herkullinen pikkukala. Tavallisimmin
saalisahvenet painavat pari–kolmesataa grammaa, mutta oikean
paikan löytyessä voi kilo mennä
rikki. Suurimmat ahvenet luuraavat
yli 200 m vesissä, pieniä saa huomattavasti matalammaltakin. Varo
kalan teräviä ja hieman myrkyllisiä
piikkejä!
Kolmenumeroisille kilolukemille kasvava ruijanpallas kuuluu
myös lajistoon. Pallasta pyydetään
niin uistelemalla kuin pilkkimällä,
varmimmin tuloksiin pääsee keväällä–keskikesällä. Parhaita uistelupaikkoja ovat matalat 10–20
m hiekkapohjat, joita on runsaasti
mm. viereisen Rollöyan kärjessä ja
koillisreunassa. Houkuttimina kannattaa kokeilla kaikenlaisia 15–25
cm syvännemagnumeita, jotka on
hyvä saada uimaan pohjan tuntumassa.
Ruijanpallaksen lisäksi vesillä vilistää monia muitakin kampeloita,
joista eräistä on saatu jopa maailmanennätysyksilöitä. Kampelan
kalastus ei kuitenkaan onnistu ainakaan hyvin tavallisilla turskajuk▲ Mjösundetin silta yhdistää
Andörjan mantereeseen.
Salmessa on myös erinomainen
kalapaikka vuolaiden vuorovesivirtojen ansiosta.
◀ Keilat olivat erittäin tavallista
saalista reissullamme. Jannen
pilkissä roikkuu peruskokoinen
noin kahden kilon ”bubba”.
▼ Arin litka nappasi seitiasiakkaan joka koukkuun.

silla, vaan siinä lajissa tarvitaan pienikoukkuisemmat viritykset.
Venepilkkijän varusteet
Venepilkkijän kalastusvarustus
koostuu isosta hyrräkelasta ja tuhdista, pitkäkahvaisesta vavasta,
jossa voimaa pitää riittää jopa yli
puolikiloisen pilkin ja sen kyydissä
roikkuvan tuliaisen ylös pumppaamiseen.
Itse käytin reissussa ensimmäistä kertaa Shimano Dendou-Maru
-sähkökelaa (ks. Erä 13–2007), joka
toi aivan valtavan helpotuksen ja
nopeutuksen rankkaan ylöskelaamiseen. Vähän isommankin kalan
sai ylös syvyyksistä 2,7 metrin sekuntinopeudella ilman pienintäkään lihasvoiman käyttämistä!
Siimaksi ylivertainen valinta on
paksu 0,35–0,50 mm monikuitu,
joka tarjoaa joustavaan monofii110
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liin verrattuna äärettömän paljon
paremman tuntuman. Monofiilisiimalla 100 metrin syvyydestä tulleen tärpin voi korkeintaan aavistaa, mutta kuitusiimalla sen näkee
ja tuntee ilman vaikeuksia. Lisäksi
vastaiskuun saa paljon enemmän
tehoa.
Pilkkeinä käytetään pääasiassa
200–500 g juksia sekä niiden yläpuolelle ripustettavia litkoja. Kun
syvyys sukeltaa yli sadan metrin ja
veneen ajelehtimisnopeus on ko-

va, pilkin kokoa voi kasvattaa jopa
600–800 grammaan pohjatuntuman saavuttamiseksi. Tuulella ajelehtimisen hidastamiseksi käytetään laahusankkuria.
Koska itselläni ei ollut mukana
kuin yhtä riittävän kookasta pilkkimerkkiä (Blue Fox Atomsilda 400
g), uitin koko reissun ajan vain sitä.
Mustanharmaa Atomsilda toimi joka kelillä vähintään yhtä hyvin kuin
kaverien edullisuutensa vuoksi suosimat Bilteman turskapilkit, joiden
väreinä oli kulta tai hopea.
Litkassa kolme koukkua riittää
aivan hyvin. Isompi koukkumäärä
aiheuttaa ongelmia, varsinkin jos
useampi kala päättää tunkea hissiin samanaikaisesti. Rimpuilijoita
irroteltaessa vapaana olevat koukut pyörivät valtoimenaan ja tarttuvat helposti milloin vaatteisiin,
milloin käsiin. Nahan läpi pujahtaneen turskakoukun irrottamisessa
on hupi kaukana.
Huomaa, että litkan siima saa
olla ainakin 0,60 millin vahvuista.
Ohuempi katkeaa turhan helposti, kun pilkkiä joudutaan repimään
irti pohjasta.
Veneeseen voi varata mukaan
▲ Merikrotti on
harvinaisen ruma,
mutta erinomaisen
maukas saalis.
Markon pilkkiin
sellainen puraisi
ensimmäisen kalapäivän ensi hetkillä. Muita krotteja
emme sitten
saaneetkaan.
◀ Laadukkaissa
perkuutiloissa oli
hyvä fileoida
päivän saalis
▼ Näissä
puitteissa kelpaa
kalastusmatkailijan majoittua.
Kuva mökistä
nro 2.

myös järeähkön heittovirvelin. Välillä vastaan saattaa tulla vaikkapa
isojen seitien pinta-ajo, johon on
mukava loiskauttaa raskas lusikka.
Matalammissa rantavesissä virveliä voi käyttää myös jigittelyyn (30–
50 g jigipäät ovat sopivia), mikä on
erinomaisen tehokas tarjous turskille ja seiteille.
Pakkojen etsimistä
Me vietimme Andörjan vesillä kuusi täyttä ja yhden puolikkaan päivän syyskuun puolivälissä. Keli oli
koko reissun ajan yllättävän hyvä,
eikä tuuli häirinnyt menemistä missään vaiheessa. Muutamana päivä-

nä meri heittäytyi jopa aivan tyveneksi. Se ei kalastuksen kannalta
ole paras vaihtoehto, koska syönti
muuttuu silloin varovaisemmaksi
ja vene pysyy liiaksi paikoillaan.
Ensimmäisinä päivinä tuulen
suunta oli suoraan pohjoisesta ja
keli melko vilpoinen. Kalat eivät selvästikään olleet syöntituulella, sillä
ajoittain joutui tekemään oikeasti
töitä saadakseen edes tärpin.
Varsinkin aamupäivät tuntuivat haukotuttavan vähätapahtumaisilta. Illan edellä syönti poikkeuksetta virkosi, ja kaloja taisi
nousta molemmille venekunnille
huonoimpinakin päivinä vähintään
20–30 kiloa. Norjasta poisviennin
kiintiö 15 kiloa/hlö (puhtaina fileinä) on jokseenkin helppo saada
täyteen kehnommallakin reissulla.
Kalojen etsiminen tapahtuu

paljolti samoilla periaatteilla kuin
kotovesillä. Pakat ovat erityisen
kiinnostuksen kohteena, varsinkin sellaiset, joiden lakikorkeus jää
jonnekin 30–100 metrin syvyyteen.
Niitä Andörjan ympäristössä riittää
monen kalastuspäivän tarpeiksi, eikä löytäminen ole vaikeaa hyvien
merikarttojen ja karttaplotterien
ansiosta.
Paras ottipaikka ei yleensä ole
pakan laki, vaan pikemminkin sen
rinne tai tyvi. Vene ajetaan pakan
korkeimmalle kohdalle, josta sitten lähdetään ajelehtimaan tuulen ja merivirtojen mukana kohti
syvempiä vesiä. Päinvastoin meneteltäessä on vaarana pilkin tarttuminen pohjaan rinteen yllättäen
kohotessa.
Monille kalalajeille kuten keilalle, molvalle, merikissalle, ruijanpallakselle, puna-ahvenelle ja osin
turskallekin pohjapilkkitekniikka
on tehokkain pyyntimuoto. Pilkkiä
pompotellaan aivan pohjan lähellä mielellään siten, että se välillä
kopauttelee pohjaa ja jopa laahaa
siellä. Pahapohjaisilla alueilla pitää
kuitenkin olla erityisen tarkkana,
ettei hukka peri.
Taktiikkana toimi selvästi parhaiten rauhallisuus. Pitkät, nopeat
vedot, jollaisia merikalastuksessa
tavallisesti näkee käytettävän, eivät antaneet juuri minkäänlaista
tulosta. Paljon paremmin puri, kun
nosti ja laski pilkkiä hitaalla ylös–
alas-liikkeellä tai piti sitä ihan paikallaan. Aallokossa hyvä uittorytmi
saadaan aikaiseksi yksinkertaisesti
tukemalla vapa veneen laitaa vasten ja antamalla aaltojen hoitaa
keikuttelu.
Yhden päivänpuolikkaan uhrasimme ruijanpallaksen uistelulle. Hinasimme Jukan kanssa isoja
vaappuja Rollöyan kupeella muutaman kilometrin matkan pääasiassa 10–20 m syvyysvyöhykkeellä.
Jukan mukaan alueelta oli aikaisemmilla reissuilla saatu useita paltaita mm. isoilla Jesseillä ja Karikoilla, tosin syyskuusta hänellä ei ollut
Andörjalta kokemusta.
Vaikutti siltä, että pallakset olivat
lähteneet talven tieltä syvempiin
vesiin, sillä emme saaneet niistä
tärppiäkään. Muutama kohtuullisen kokoinen turska sentään hyväksyi vaappumme, mutta Jukan
kertomaan ”kala kiinni kaiken aikaa” -tahtiin ei nyt tuntunut olevan
mitään mahdollisuuksia. Onneksi!
Koko viikon ainoa ylössaatu pallaksemme oli Jannen pilkkiin erehtynyt parikiloinen. Toinen ilmeinen
pallas kävi kiinni Jukan väsyttelemään keilaan kesken noston, mutta jätti vain naarmut merkiksi vierailustaan.
Bubbia ja kotkia
Reissun puolivälin paikkeilla tuulen
suunta muuttui etelään. Se vaikutti
kalojen syömähaluihin innostavasti.
Varsinkin keilat ja puna-ahvenet ryhtyivät ahnaasti maistelemaan tarjo-
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uksiamme, joten jokailtaista urakkaa
kalankäsittelymökissä riitti.
Keilat eli ”bubbat” (lempinimi tulee siitä, että syvältä ylösnostetulla kalalla ilmarakko pullistuu ulos
suusta kuin Hubba Bubba -purukumipallo) ovat vähemmän viettelevästä ulkonäöstään huolimatta
erittäin kulinaarisia nautintoja ruokapöydässä, monien norjalaisten
mielestä jopa turskaa parempia.
Kelpasi niitä onkia, vaikkei vastus siiman päässä erityisen kova ollutkaan
– ainakaan sähkökelamiehelle.

Heti seuraavana päivänä siirtyi
turskaennätykseni uusille kiloluvuille, kun hinasin 10,8-kiloisen,
litkakoukkuun mielistyneen mottipään laidan paremmalle puolelle.
Myös reissumme suurin merikissa,
Erkin koukkuun tarttunut 3,5-kiloinen, kohtasi tiensä pään tällä matalikolla.
Yllätys sen sijaan oli, että varmana kalapaikkana pidetty Mjösundetin silta ei antanut meille yksittäisiä pikkuseitejä parempaa. Saman
totesi eräs muukin porukka käy-

▲ Lenkkimakkaran
mallinen molva on
myös mainio ruokakala. Tämä vonkale
laittoi paikallisen
ennätyksen uusiksi.
◀ Lokit ovat kalastajan seuralaisia siellä,
missä kalaa nousee.
Välillä myös kotkat
käyvät tervehtimässä.
▼ Merikissan suuhun
ei auta sormia tunkea,
sillä otus on erikoistunut pureskelemaan
rikki simpukoita,
merisiilejä ja muita
kovakuorisia otuksia.

Andörjan saaren luoteispuolella on Lysgrunnen-niminen pintaa
hipova kari, jonka pohjois-luoteispuolella olevalta 50–100 metrin
”matalikkoalueelta” saimme kenties
koko reissumme parhaat saaliit.
Ensimmäisenä etelätuulipäivänä
sieltä kiemurteli ylös elämäni ensimmäinen molva, joka oli samalla kalastuskeskuksen ennätys 5,75
kilollaan. Myös muita hieman pienempiä molvia kertyi saaviimme
keilojen, puna-ahventen, seitien ja
turskien seuraksi.

tyään sillalla. Luotaimen mukaan
kalaa kyllä oli kuhisemalla, mutta
ainakaan meidän taitomme eivät
riittäneet niiden huijaamiseen.
Oman mielenkiintonsa kalastamiseen tuovat merikotkat, jotka
käyvät mielellään noutamassa pinnalla kelluvia kaloja aivan veneen
läheltä. Mekin ruokimme näitä ylväitä lintuja muutamilla pikku keiloilla.
Parin sekunnin
päässä kuolemasta
Pilkittelimme Andörjan pohjoispuolella yli sadan metrin syvyistä
aluetta. Keiloja nousi kuin keilahallissa hyvän kaadon jälkeen. Keli oli
sateinen ja hieman tuulinen, mutta
vuorten kainaloon ei tuuli osunut
ollenkaan.
Vene liukui eteenpäin hiljakseen
merivirtojen kuljettamana. Olo oli
niin leppoisa kuin vain kelpo kalapäivänä olla saattaa.
Idästä alkoi lähestyä iso kalastajalaiva, jonka ympärillä parveili
valtava joukko lokkeja. Se tarkoitti, että aluksella oli perkuutalkoot
käynnissä.
Ihailimme näkymää. Ari kaivoi
oikein videokameran esille ja ryhtyi kuvaamaan siivekkäiden piirittämää laivaa, joka näytti kiitävän
melkoista haipakkaa suoraan koh-
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ti. Ajattelin, että kippari halusi tulla morjestamaan turistikalastajia ja
katsoa, oliko saalista tullut.
Aloimme hieman huolestua,
kun laivan vauhti pysyi samana ja
suunta aina vain suoraan päin venettämme.
Silloin vasta tajusimme, että
aluksen ruorissa ei ollut ketään!
Ari väänsi salamannopeasti starttiavaimesta ja löi Evinruden vaihteen päälle vain muutama sekunti
ennen yhteentörmäystä.
Autopilotin varaan jätetty suuri rautapaatti sujahti kymmenen
metrin päästä ohitse. Kalastaja itse
perkasi takakannella syydvesti korvillaan turskia näkemättä ja kuule-

matta mitään. Tuskin olisi huomannut, vaikka olisi ajanut suoraan
päällemme.
Jälkeenpäin puntteja tutisutti.
Jos veneemme moottori ei jostain
syystä olisi käynnistynyt, en varmaankaan olisi näitä rivejä kirjoittamassa. Varokaa norjalaisia kalastaja-aluksia, varoitusvideo aiheesta
on olemassa!
Antoisa viikko
Tuota kohtausta lukuun ottamatta
viikkomme Andörjalla sujui mainiosti. Kalastuskeskusta ja Andörja
Adventurea isännöivä Terje Hansen
piti huolta asiakkaittensa hyvinvoinnista esimerkilliseen tapaan,
eikä viikon hintakaan ollut mielestäni kallis (talo + kaksi venettä 350
€/hlö kuuden hengen ryhmällä liikuttaessa). Hinnat noussevat jonkin verran kaudelle 2008.
Kalaa tuli takuulla riittämiin,
vaikka porukkamme kokeneet Andörjan-kävijät pitivätkin syöntiä
huonona. Paras kala-aika lienee
kesä–heinäkuussa, mutta onko liiallisessa mättämisessäkään mitään
mieltä? Ainakin itsestäni on mukavampaa, jos saaliin eteen joutuu tekemään töitä.
Saimme kaikkiaan yhdeksää eri
kalalajia, yleisyysjärjestyksessä puna-ahventa (suurin n. 0,5 kg), keilaa (4,6 kg), seitiä (n. 3 kg), turskaa
(10,8 kg), molvaa (5,75 kg), merikissaa (3,5 kg), koljaa (pieniä), ruijanpallasta (n. 2 kg) ja merikrottia
(4,4 kg).
Mainittakoon, että saarella on
myös muutamia kelpo taimenjärviä, mikäli keli estää merelle menemisen tai turskaa alkaa tunkea
jo korvistakin. Lähimmälle järvelle
pääsee autolla.
Matkoja Andörjalle voi kysellä
Ari Koskenniemeltä: 040 535 2099,
nordic.fishing@phnet.fi. Lisätietoja
kalastuksesta, majoituksesta, hinnoista ym. löytyy nettisivuilta www.
rpteam.net/nordic.fishing.htm.
Matkassa mukana: Marko Asikainen, Jukka Haikonen, Erkki Koivunen, Ari Koskenniemi, Janne Tinnilä ja Jari Tuiskunen.

