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Kalamaailman salaperäisimpiin otuksiin kuuluva 
ankerias inhottaa käärmemäisen olemuksensa 
vuoksi monia, mutta ilahduttaa niitä, jotka ovat 
sen pyyntiin ja syöntiin vihkiytyneet.

senttisen varma, kun vain ollaan 
liikkeellä oikeaan aikaan ja oikeas-
sa paikassa.

”Jokainen, joka on käynyt kans-
sani ankeriasongella, on jäänyt sii-
hen koukkuun”, hän lisäksi pelot-
teli.

Takala kertoo harrastaneensa la-
jia seitsemän kauden ajan.

”Kerran olimme kaverin kanssa 
Vanajavedellä kuhaa kalastamassa, 
mutta syöntiä ei ollut. Kaverini sat-

L Ankeriasongelle? Keskieuroop-
palaisen kalamiehen suuhun moi-
nen ehdotus istuisi luonnostaan, 
mutta ei suomalaisen. Vaikka an-
kerias kuuluu meidänkin kalafau-
naamme, sen pyytäjät edustavat 
harvalukuista vähemmistöä.

Siksi olin lähestulkoon innos-
sani, kun janakkalalainen Teppo 
Takala ehdotti ankeriasongelle 
lähtemistä. Kaiken lisäksi saaliin-
kin pitäisi olla likipitäen satapro-

JARI TuIsKuNEN

Ankerias on yövi rkun onkikala
tui kysäisemään, onko täällä anke-
riaita. No, minä tiesin niitä olevan, 
sillä Vanajan reittiin ankeriaita istu-
tetaan enemmän kuin muihin Suo-
men vesistöihin yhteensä. Niinpä 
sitten menimme erääseen salmeen 
onkimaan, ja sieltähän kaloja alkoi 
nousta solkenaan.

Siitä lähtien ankeriaan onginta 
on ollut yksi suosikkilajeistani, ja 
olen tehnyt sitä todella paljon, par-
haimmillaan viitenä yönä viikossa. 
Paras kertasaaliini on 24 ankeriasta 
ja yli kymmeneen pääsee kohtalai-
sen usein. Joten ei se mikään harvi-
nainen kala ole täällä.”

Tepon mukaan lajin tulevaisuus 
Suomessa näyttää kuitenkin hiu-Ku
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Ankerias on yövi rkun onkikala
kan huonolta. EU on luokitellut 
ankeriaan erittäin uhanalaiseksi, 
ja koska on todettu, että vain pie-
ni prosentti meikäläisiin vesiin is-
tutetuista selviää hengissä kutu-
vaelluksen alkaessa voimaloiden 
turbiinien läpi merelle, eivät EU-
virkamiehet haluaisi antaa istuk-
kaita Suomelle.

Monien voimaloiden alta onkin 
mahdollista löytää turbiinien silpo-
mia ankeriaan pätkiä, jotka paikalli-
sesti aiheuttavat jopa ympäristöon-
gelmia rantavesiin mädäntyessään. 
Jostain syystä ankerias on kalamaa-
ilman huonoimpia turbiinien läpi 
kulkijoita, vaikka se muuten on sit-
keähenkinen selviytyjä.

Omituiset elämäntavat

Jos ovat säyneet Juhani Ahon mu-
kaan salaperäisiä kaloja, niin an-
keriaat ovat oikein huippusalaisia. 
Niiden elintapoja on tutkittu pal-
jon enemmän kuin säyneen, mutta 
yhä vielä lajin elämässä on monia 
asioita, joista ei ole päästy täyteen 
selvyyteen.

Ankerias kutee läntiseen Atlan-
tiin kuuluvalla Sargassomerellä 
kerran elämänsä aikana, jonka jäl-
keen kalat kuolevat. Kutu tapah-
tuu arvioiden mukaan useiden sa-
tojen metrien syvyydessä, joskaan 
yhtään sukukypsää ankeriasta tai 
edes hedelmöittynyttä mätimunaa 

ei ole onnistuttu kiinni saamaan.
Sen sijaan pienimmät Atlantilta 

pyydystetyt ankeriaan nuoruus-
vaiheet, lehtimäiset leptocepha-
lus-toukat, ovat olleet vain muuta-
man millin pituisia.

Leptocephalukset kulkevat me-
rivirtojen mukana kohti Euroo-
pan rannikkoa, jonne ne saapuvat 
parissa kolmessa vuodessa. Tässä 
vaiheessa ne muuttavat muotoaan 
niin kutsutuiksi lasiankeriaiksi, lä-
pikuultaviksi ja noin sormen mit-
taisiksi pikkuankeriaiksi. Niiden 
tehtävänä on hakeutua rannikolle 
laskeviin jokiin ja nousta niitä myö-
ten järviin kasvamaan.

Pitkäikäisenä kalana ankeriaan 

kasvuvaihe saattaa kestää jopa 20 
vuotta, tosin pienempikokoisiksi 
jäävillä koirailla alle 10 vuotta. Tä-
nä aikana kalat ovat väritykseltään 
kellertäväkylkisiä (puhutaan kelta-
ankeriaista), kunnes ne sukukyp-
syyden ja vaelluksen lähestyessä 
muuttavat väritystään tummasel-
käisiksi ja hopeavatsaisiksi. 

Vanhimpien tunnettujen anke-
riaiden on sanottu olleen jopa 50–
70 vuoden ikäisiä.

Vaeltavalta ankeriaalta suoli sur-
kastuu eikä se ole enää kiinnostu-
nut syömisestä. Vuosien varrel-
la keräämien rasvavarojen turvin 
kala aloittaa uskomattoman 8 000 
kilometrin vaelluksensa kohti syn-
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tymäseutujaan, Sargassomerta. 
Näin ainakin oletetaan, sillä var-
mat havainnot puuttuvat. Vaellus 
tapahtuu pääosin pimeimpinä yön 
tunteina.

Suomessa ankeriasta tavataan 
nykyisin lähes pelkästään istutus-
ten ansiosta, joita tehdään kerran 
vuodessa lähinnä Etelä-Suomen 
vesiin. Istutusmäärä 1990-luvulta 
alkaen on vaihdellut välillä 50 000–
270 000 yksilöä. Vuonna 2010 istuk-
kaita oli 153 000.

Rannikollemme vaeltaa jonkin 
verran kalaa omin avuinkin, mutta 
koska useimmat jokemme on pa-
dottu, ankeriaiden luontainen nou-
su yläjuoksun järviin estyy.

Istukkaat tuodaan meille ”elve-
reinä” (tumman pigmenttikerrok-
sen saaneita lasiankeriaita), jotka 
on yleensä pyydetty joko Rans-
kasta tai Englannista. Tautivaaran 
vuoksi niitä joudutaan pitämään 
karanteenissa tietty aika, ennen 
kuin istutus on turvallista.

Istutettavat kalat painavat noin 
gramman ja ovat kymmenen sen-
tin mittaisia, mutta painoa kertyy 
suotuisissa olosuhteissa noin sata 
grammaa vuodessa (naaraat). Ai-

van nopeasti ei istutusten hedel-
miä pääse nauttimaan.

Viime vuosina on käytetty stron-
diumkloridikylpyä kalojen mer-
kitsemisessä. Kylvystä jää merkki 
ankeriaiden kuuloluihin, jolloin is-
tukkaat voidaan esimerkiksi erot-
taa luonnonankeriaista ja niiden 
elämää pystytään paremmin seu-
raamaan.

Suomessa istutusten on todettu 
onnistuneen erittäin hyvin, ja ka-
lojen takaisin saanti on ollut teho-
kasta. Kun ankerias viihtyy parhai-
ten rehevissä ”roskakalavaltaisissa” 
vesissä ja sen liha on erinomaisen 
arvokasta, istutuksia on pidetty jo-
pa vesistöjen hoitotoimenpiteinä.

Kesäöinä tärppää

Koska ankeriasistukkaat kasvavat 
pyyntikokoisiksi varsin hyvällä pro-
sentilla, niitä myös on istutusvesis-
töissään kalastajille tarjolla. 

Teppo Takala jahtaa ankeriasta 
nimenomaan Hämeessä sijaitseval-
la Vanajan reitillä. Hänen mukaansa 
parhaita tuloksia antavat mietovir-
taiset salmikapeikot, joissa syvyyt-
tä on tavallisesti noin 4–6 metriä. 

Jos ankeriasta joutuu etsimään 

seisovavetisiltä järvialtailta, ne löy-
tää helpoimmin montuista. Erääs-
säkin onkipaikassa pohja putoaa 
nopeasti muutamasta metristä 
viiteentoista, ja ankeriaat ovat ni-
menomaan tuon syvänteen alueel-
la. Tosin yön tunteina ne liikkuvat 
ravinnonhaussa ja nousevat usein 
matalampaan veteen. Jopa ruovi-
koiden reunoilta voi napata.

▲ Täkyverkko nopeuttaa syötti
kalojen hankkimista. Muuta
malla salakalla ei vielä pitkälle 
pärjää.

H Salakka on paras syötti 
ainakin Vanajan reitin ankeriaille. 
Keskellä sopivan kokoisia syötti
viipaleita.
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Kalastuksen onnistumisen kan-
nalta oikea ajankohta on ensiarvoi-
sen tärkeä. Ankerias lienee suoma-
laisen kalafaunan isoista edustajista 
kaikkein tyypillisin yöeläin, joten 
sen jallittamisesta ei päivänvalon 
aikaan ole juuri toiveita.

”Todella harvoin olen onnistunut 
saamaan ankeriaan kuhanonginnan 
sivutuotteena joskus kello 20 mais-
sa, ja silloinkin sää on ollut pilvinen 
eli tavallista hämärämpi. Normaa-
listi suurin osa tapahtumista tulee 
kello 23.30 ja 00.30 välisenä aikana. 
Kun aamu alkaa valjeta, onget voi 
hyvällä syyllä pakata kasaan.”

Myös vuodenaika merkitsee pal-
jon. Teppo kertoo saaneensa en-
simmäiset ankeriaansa jo touko-
kuun ensimmäisellä viikolla, mutta 
toden teolla ankeriaan tankkaus-
vaihe käynnistyy viikkoa paria en-
nen juhannusta.

Huippupäivät ajoittuvat jonne-
kin heinä–elokuun taitteen tienoil-

le, jolloin yöt alkavat olla pimeitä 
ainakin Etelä-Suomessa. Koko elo-
kuu jatkaa hyvää sesonkia.

Syksyn ja veden viilenemisen 
myötä tapahtumat ankeriasrin-
tamalla käyvät vähitellen har-
vinaisemmiksi. Myöhäisimmät 
käärmeensä Teppo on onkinut lo-
kakuussa.

Säätkin vaikuttavat ankeriaan 
saatavuuteen. Pilvinen on selkeää 

taivasta parempi vaihtoehto. Mitä 
pimeämpää, sitä vilkkaammin an-
kerias liikkuu. Myös täysi- ja uusi-
kuu ovat Tepon saaliskirjanpidon 
mukaan keskimääräistä huonom-
pia ajankohtia, kasvava kuu sen si-
jaan paras.

Jämäkät välineet

Pohjalla elävää ankeriasta pyyde-
tään luonnollisesti pohjaonkimal-
la. Ongeksi kelpaa tukeva suur-
hauki- tai lohiluokan vapa ja siihen 
4000-6000-luokan kela, joka täyte-
tään 0,40–0,50 mm:n monofiililla. 
Kuitusiimaakin jotkut käyttävät.

Jopa liioitellun tukevia välineitä 
tarvitaan siksi, että ankerias on raju 
vastus ja luikahtaa helposti pohja-

E Antti Ovaskaisen onkeen 
nappasi ankerias jo valoisaan  
aikaan, mikä ei ole lainkaan  
tavallista.

F Kilon painoinen veijari. 

▲ Vanajan reitillä veneliikenne 
on vilkasta varsinkin loma-aikaan, 
mutta hämärän laskeutuessa  
se hiljenee ja kalat lähtevät  
liikkeelle.
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koloon, jos vain tilaisuus annetaan.
”Ankeriaat ovat hyvin reviiritie-

toisia. Ne tuntevat alueensa piilo-
paikat tarkasti. Kiinni jäätyään ka-
la yrittää pujahtaa heti koloonsa ja 
sieltä sitä voi olla mahdoton saada 
ylös”, Teppo selvittää suosikkikalan-
sa taktiikkaa.

”Siksi vastaiskun pitää olla voi-
makas ja ensimmäisten sekuntien 
aikana kala pitää saada mahdol-
lisimman nopealla kelauksella ir-
ti pohjasta, jolloin menettämisen 
mahdollisuudet vähenevät. Hen-
noilla vehkeillä se ei onnistu.”

Teppo itse käyttää varta vasten 
ankeriaanongintaan kehitettyjä vä-
lineitä, joita hän tuo myös maahan 
firmansa Kuhan Jigaan (www.ku-
hanjigaan.com) puitteissa. 

Vapa on kolmemetrinen Cormo-

Pyyntiviritys on periaatteeltaan 
samanlainen kuin siikaa ongitta-
essa, joskin järeämpi. Siiman pää-
hän Takala sitaisee noin metrisen 
fluorihiilitapsin, joka kestää mo-
nofiilia paremmin hankausta. Sen 
yläpäähän hän kiinnittää leikarin 
ja alapäähän numero 3/0 yksihaa-
rakoukun.

Isosta koukusta kala on helpom-
pi vapauttaa kuin pienestä, jonka 
ankerias nielaisee helposti kurkun 
uumeniin saakka.

Noin puolet Tepon huijaamista 
kaloista pääsee takaisin jatkamaan 
savupöntön ulkopuolista elämään-
sä. Tapetuistakin suurin osa matkaa 
Evon kalantutkimuslaitokselle lois- 
ja ikäselvityksiä varten.

Pääsiimaan leikarin yläpuolelle 
tulee tavallinen noin 50-grammai-

G Kalanpaloilla täytettyä houkutuspussia voi käyttää päärynäpainon 
tilalla lisäämään pyydyksen levittämää hajua. Ankerias tunnetaan 
poikkeuksellisen tarkasta hajuaististaan.

G Cormoranin kehittämät ankeriaanpyyntivälineet: vapana Bull Fighter 
X Eel ja kelana Antera-BR 5PiF-5000. Huomaa valopatruunan kiinnike 
kärkirenkaan juurella.

Ankeriasviritys kaikessa yksinkertaisuudessaan.

▼ Hälytin alkaa vilkkua ja vinkua, kun siima liikkuu sen urassa. 
Ehdottoman tärkeä apulaite pimeässä kalastettaessa, jos kelassa ei 
ole räikkää.

ran Bull Fighter X Eel, jonka paino 
on 420 g ja jämäkkyys riittäisi vaik-
ka Tenon lohille. Erikoisuutena va-
vassa on kärkirenkaan tyvelle tehty 
valopatruunan pidike.

Kelaksi Teppo valitsee puolikiloi-
sen Cormoran Antera-BR 5PiF-5000 
-haspelin, jonka tärkein ominai-
suus on – riittävän siimatilan ohel-
la – baitrunner-toiminto.

Puola voidaan vapauttaa kelan 
takaosassa olevasta liipaisimesta, 
jolloin kala saa vedettyä siimaa 
kelalta vapaasti tai vain pienellä 
vastuksella. Kelauksen alkaessa ja 
vastaiskua tempaistaessa liipaisin 
loksahtaa automaattisesti kiinni ja 
normaalit jarruominaisuudet pa-
laavat.

Yhteishinta kelalla ja vavalla on 
alle sata euroa, joten mistään kal-
liista harrastuksesta ei ole kysymys.

Salakkasyötti maittaa

nen päärynäpaino. Sen voi korvata 
erityisellä houkutuspussilla, jonka 
sisäpuolelle pannaan kalanpalasia 
levittämään lisätuoksua veteen.

Syötiksi ehdottomasti paras on 
Takalan kokemuksen mukaan sa-
lakka, tai oikeastaan pala siitä. Ah-
venia, särkiä, kuoreita ja monia 
muitakin hän kertoo kokeilleensa, 
mutta huonommalla menestyk-
sellä.

Yhdestä keskikokoisesta salakas-
ta saa kolme tai neljä noin peuka-
lon pään kokoista siivua koukkuun 
pantavaksi. Myös kastemato tai iso 
klimppi pienempiä lieroja olisi hy-
vä, mutta siihen ryhtyvät liian mie-
lellään monet muutkin kalat.

Tosin Teppo kertoo salakanpa-
lankin kelpaavan kuhille, hauille, 
ahvenille, mateille ja lahnoille. Jo-
pa pasureille.

Koska pyynti tapahtuu pääosin 
pimeässä, on siimahälytin ehdoton 
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apulaite. Se alkaa vinkua kimakasti 
ja vilkuttaa punaista valoa, kun ha-
vaitsee siiman liikkuvan urassaan. 
Hälytin toimii samalla telineenä, 
jonka varaan onki tuetaan tärppiä 
odottamaan. Hälyttimen hinta on 
16,90 €.

Myös muita kaloja

Onkiessaan Takala käyttää tavalli-
sesti noin 4–6 vapaa, jotka Vanajan 
reittilupa (20 €/vuosi) sallii. Syötit 
molskautetaan omille sektoreilleen, 
siimat kelataan suhteellisen kireälle, 
kelojen baitrunner-liipaisimet ava-
taan ja sitten vain odotellaan.

”Yleensä kalantulo alkaa kuhil-
la, joita tällä reitillä on runsaasti. 
Monet täällä myös jigittelevät ku-
hia, mutta ankeriasongella en ole 
nähnyt oman porukkani lisäksi kos-
kaan ketään muuta. Ja paikkoja rei-
tiltä löytyy vaikka kuinka paljon”, 
Teppo ihmettelee.

Illan viimeiset valoisat tunnit 
kannattaa käyttää myös salakoi-
den onkimiseen, mitä varten on 

mukaan varattava pienikokoisella 
koukulla varustettu onki. Tepon va-
rustukseen kuuluu myös tiheäsil-
mäinen heittoverkko, ellei matoon 
satu nappaamaan.

Yleensä nappaa.

Siiman päästä ruokapöytään

Ankeriaan rantauttamisessa paras 
tapa on nostaa otus suoraan sii-
masta. Koska käytettävien siimo-
jen vetolujuus on hyvinkin toista-
kymmentä kiloa ja koukku tukevaa 
tekoa, ei ongelmaa tässä suhteessa 
ole. Paitsi, jos kala on heikosti kiinni 
tai erityisen kookas.

Haavikin toimii, jos havaksen 
silmäkoko on pieni, mutta suu ja 
pussi suuria. Ankerias on todelli-
nen taituri tunkeutumaan pienestä 
reiästä läpi tai mönkimään haavin-
suusta ulos. Mitään niskasta nosta-
mista ei kannata edes kokeilla.

Ankeriaan tappaminen on oma 
taiteenlajinsa, sillä toista yhtä sit-
keähenkistä ja yhtä herkästi vie-
lä kuivaltakin maalta karkaavaa 
kalaa ei vesiekosysteemissämme 
elä.

Sitkeyttä eläin tietysti tarvitsee, 
onhan kutupaikkakin liki toisella 
puolen maapalloa. Mato pitää siis 
saada hengiltä, ennen kuin sen voi 
jättää turvallisesti rantaruohikkoon 
tai veneen pohjalle.

Kun ”tavallinen” kala kuolee hel-
posti parilla kolmella napakalla 
iskulla niskaan, ankerias vain her-
mostuu moisesta taputtelusta.

Varma konsti on pistää terävä-
kärkinen puukko niskasta läpi ja 
naulata kala vaikka puun kylkeen 
roikkumaan. Tämän jälkeen pyrs-
tön kärjestä leikataan muutaman 
sentin viipale pois, jolloin veret 
vuotavat ulos.

Verestys on muutenkin tärke-
ää, koska ankeriaan veri on jossain 
määrin myrkyllistä. Siihen ei pidä 
tahria silmiään tai käsiään, varsin-

kin jos niissä on haavoja.
Veren valkuaisaineet kuitenkin 

tuhoutuvat 50–70 asteen lämpö-
tilassa, joten kypsää ankeriasta voi 
nauttia huoletta vaikka verta olisi 
lihaan vähän jäänytkin.

Ankeriaan iho on myös muihin 
kaloihimme verraten poikkeuk-
sellisen limainen. Paitsi liukasta, 
lima on myös erittäin sitkeästi kä-
siin tarttuvaa ja se on syytä poistaa 
kalasta ennen ruoaksi valmistusta. 
Sanomalehtipaperi ja suola autta-
vat puhdistuksessa.

Ankerias perataan helpoim-
min siten, että pää leikataan irti 
ja vatsa aukaistaan peräaukkoon 
saakka. Suolet poistetaan, minkä 
jälkeen vatsan aukaisua on vielä 
syytä jatkaa pitkälle kohti pyrs-
töä. Tämä on tärkeää kalan suo-
laantumisen kannalta, sillä sitke-
än nahan läpi suola imeytyy varsin 
huonosti.

Suolaaminen tapahtuu sirotte-
lemalla runsaasti merisuolaa seläl-
lään olevan kalan vatsaonteloon ja 

Ankeriasmaisemia  
Vanajan reitillä.
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Ankeriaan koko
L Teppo Takalan mukaan Vanajan reitiltä onkiankeriaiden keskikoko on 1–1,2 
kilon luokkaa. Ennätysyksilö hänellä on painanut 2,05 kiloa, mutta suurem-
piakin on luultavasti siiman päässä vieraillut.

2000-luvun ennätyskalarekisterissä piikkipaikkaa pitää hallussaan 4,666 
kilon ankerias, joka saatiin hoitokalastuksen yhteydessä rysällä Hämeenlin-
nan Katumajärvestä vuonna 2009. Ikää tällä monsterilla laskettiin olevan 
42 vuotta.

Katumajärvi kuuluu Vanajan vesireittiin ja sieltä on saatu muitakin ennä-
tyksiä kolkuttelevia yksilöitä.

Vanhasta 1900-luvun rekisteristä löytyy vielä tätäkin komeampi noteeraus 
4,85 kiloa. Sen pyyntipaikaksi mainitaan ainoastaan Nastola ja vuodeksi 1947.

Vapavälineillä saaduista suurin 2000-luvun rekisteriin ilmoitettu ankerias 
on painanut 3,504 kiloa. Se lankesi moottoriuisteltuun 11-senttiseen Rapa-
la Magnum -vaappuun Pälkäneen Kyllönjoen alajuoksulta 2003. Melkoisen 
poikkeuksellinen pyyntitapa!

pyrstöön tehtyyn viiltoon. Yön yli 
riittää suolaantumisajaksi, jonka 
jälkeen ylimääräiset rakeet huuh-
dellaan pois. Toinen vaihtoehto on 
antaa kalan liota 2–3 tuntia 10% 
suolavedessä.

Ylivoimaisesti suosituin anke-
riaan valmistustapa on savusta-
minen. Kannattaa huomata, että 
savustusaika on hyvinkin tuplas-
ti pidempi kuin useimmilla muilla 
kaloilla, jopa 1,5–2 tuntia – toki sa-
vustuslaitteen lämmöstä ja kalan 
koosta riippuen. 

Kypsän ankeriaan selkäliha on 
valkoista ja pehmeää, ei läpikuul-
tavaa ja sitkeää.

Eräs ankeriasreissu

Sovimme Tepon kanssa erään hei-
näkuun lopun illan ankeriasreissun 
ajankohdaksi. Tapaamme rannassa 
jo hyvissä ajoin iltakahdeksalta eh-
tiäksemme pyytää syöttikaloja sekä 
mahdollisesti kokeilla kuhaa, ennen 
kuin ankeriaat lähtisivät liikkeelle.

Edellisinä päivinä Teppo oli etsi-
nyt uusia onkipaikkoja, koska van-
hat varmat olivat osoittaneet eh-
tymisen merkkejä. Uudesta kaloja 
sen sijaan on tullut hyvin kaikilla 
kolmella kerralla, mitä hän on eh-
tinyt siinä onkiaan liottaa.

Helteinen keli on houkutellut lo-

mailijat vesille, ja tuon tuosta sal-
mikapeikossa viuhahtaa ohitsem-
me toinen toistaan komeampia 
risteilijöitä. Joissakin veneissä tör-
röttää vapoja, mutta monet näyt-
tävät olevan muuten vaan bensaa 
polttamassa.

Vastarannalla pauhaa musiikki 
ja kaikuvat kiljahdukset merkkinä 
nuorison bileillasta.

Syötiksi saamme täkyverkolla 
melko helposti muutamia kymme-
niä salakoita ja pikkusärkiä. Viritäm-
me pohjaonget pyyntiin ja istumme 
laiturin penkeille odottamaan. Vettä 
pyyntipaikalla on 4–6 metriä.

Yleensä ensimmäiset tärpit saa-
daan kuhilta, mutta yllättäen An-
tin onkeen nappaa ankerias. Kel-
lo näyttää vasta 22.10, joten tämä 
yksilö oli poikkeuksellisen aikaisin 
liikkeellä. Saan harvinaisena herk-
kuna ankeriaanväsytyskuvia päi-
vänvalossa, kun noin kilon painoi-
nen käärme tulee sähkövatkaimen 
lailla pyörien kohti rantaa.

Teppo nostaa kalan siimasta lai-
turille, jossa kuvaamme vielä lisää. 
Tämän jälkeen pyrstöstä katkais-
taan pätkä ja otus tiputetaan jäte-
säkkiin, jonka suu solmitaan huo-
lella. Siellä kala verestyy ja joutuu 
myöhemmin perattavaksi savu-
pönttöä varten.

Vajaa tunti edellisestä, ja oman 
onkeni hälytin herää vinkumaan. 
Siimaa häviää kelalta vinhaa vauh-
tia. Tartun vapaan, teen vastaiskun 
ja ryhdyn kelaamaan neuvojen 
mukaan kalaa ylös mahdollisim-
man ripeästi.

Vapa taipuu ja langan toisessa 
päässä tuntuu pontevaa jumpu-
tusta. Välillä laulaa jarru. Turhaan 
ei ankeriasta kehuta suomalaisen 
kalafaunan kokoisekseen kovim-
maksi taistelijaksi.

Mutta kun vastassa ovat lohiluo-
kan välineet ja 0,45 mm:n siima, 
voittajasta ei ole epäselvyyttä. Elä-
mäni ensimmäinen onkiankerias, 
1,2-kiloinen, rantautuu Tepon nos-
tamana laiturille.

Täysikuu kohoaa täysin pilvettö-
mälle taivaalle ja lämpötila viivyt-
telee vielä parinkymmenen asteen 
tienoilla. Tällaisina öinä kelpaa on-
gella istua, vaikkei mitään tapah-
tuisikaan. Ja kun tapahtuu, elämi-
sen autuus moninkertaistuu.

Saamme vielä muutamia ilmei-
siä ankeriastärppejä, kunnes noin 
varttia vaille yksi päätän suoriutua 
kotimatkalle. Kelatessani onkea 
ylös tunnen sen oudon raskaaksi, 
eikä ihmekään, sillä koukussa roik-
kuu puolikiloinen luikero. Mukava 
läksiäislahja, joka tosin pääsee ta-
kaisin kasvamaan.

Ankerias on herkullisimmillaan savustettuna.

Hämärä on laskeutunut ja  
paras ankeriasaika lähestyy.  
Teppo on virittänyt osan vavoista 
hälyttimiin, mutta hyrräkeloilla  
äänekäs räikkä ajaa saman asian.


