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� Minkä ikäiselle lapselle voi an-
taa terävällä koukulla varustetun
ongen? Minkä ikäisenä lapsen voi
jättää yksin mökkilaiturille onki-
maan ilman pelastusliivejä, jos te-
nava itse on sitä mieltä, ettei enää
tarvitse niitä?

Näistä tai muistakaan turvalli-
suutta koskevista asioista ei voi
esittää ikäsuosituksia. Isät ja äidit
tuntevat itse parhaiten lapsensa ja
heidän valmiutensa. Turvallisuus
on paras lähtökohta näistä asiois-
ta päätettäessä.

Toisaalta mukava tunnelma ja
elämykset pitäisi saada ykkös-
asiaksi.Turha taitaa olla lähteä las-
ten kanssa kalaan, jos päämäärä-
nä on vain turvallisuustavoittei-
den toteuttaminen.

Turvallisuus olisi hyvä jemmata
muiden touhujen sekaan. Sehän
vain palvelee hyvän tunnelman
syntymistä mm. rentouttamalla.
Huumori on yksi ase, kun lasten
mielestä ehkä tylsistäkin turval-
lisuusasioista puhutaan.

Ruokapöydästä liikkeelle

Kalastus on ollut itselleni nosto-
koukun mittaisesta harrastus ja
myöhemmin myös työ, mutta sii-
tä huolimatta ja sen takia en ole
yrittänyt manipuloida omia tena-
via valinnoissaan. Epäilen, että
etenkin poikaa isän liika ”viisaus”
yhteisessä harrastuksessa voi ai-
nakin joissakin ikävaiheissa tym-
piä.

Siksi olin tyytyväinen, kun
omien lasten ykkös- ja kakkoshar-
rastukset löytyivät muualta, mut-
ta mielenkiintoa on riittänyt myös
kalahommiin.

Kalatouhuissa ensi askeleet ote-
taan ruokapöydässä. Otin taktii-
kaksi, että kalaa valmistetaan ruu-
aksi ainakin aluksi niin vähän ker-
rallaan, että jos ei ole nopea, jää
ilman. Eikä kalaa tyrkytetä.

Homma tepsi yllättävän hyvin.
Molemmat tenavat oppivat syö-
mään kalaa. Aluksi kelpasi kaikki,

Lapset käyvät kalassa, jos homma on 
hauskaa. Sekin on tärkeää, että lapset 
kokevat viettävänsä yhteistä aikaa 
vanhempiensa kanssa ilman kiirettä.
Hyvän mielen saavuttamista auttaa,
kun pyynti on helppoa eikä kestä kauan.

Lasten kanssa 
RISTO JUSSILA

kalassakalassa

myöhemmin on tullut lajivalikoi-
vuutta. Kumma kyllä voissa pais-
tettu hauki maistuu.

Lapset tutustuvat aiheeseen
myös niin, että näkevät isän per-
kaavan kaloja. Kalan haju, suolet,
pään katkaiseminen jne. ovat
asioita, jotka voivat tökkiä vielä
vanhempanakin, jos niihin ei ole
lapsena tottunut. Kun näitä asioi-
ta näkee läheltä ja usein, niihin
suhtautuu kuin muuhunkin ruuan
valmistukseen. Kalasaksien kans-
sa tenavat voivat kokeilla perkaa-
mista itse.

Kokeilin kerran huvikseni pik-
kutytön luonnetta nylkemällä kar-
mivan, silmäloisten vaivaaman
monikiloisen mateen keittiössä
yhdessä tytön kanssa.Sen jälkeen
osasta madetta tehtiin keitto ja
puolikauhallista keittoa laitettiin

lautaselle tytön eteen kehotuk-
sella ”uskallatko maistaa”.

Kuka näin jännittävästä ja kaa-
measta elämyksestä voisi kieltäy-
tyä! Niin tuli madekeitto, kalaruu-
ista monen mielestä iljettävin,
maistettua.

Ongessa on vetovoimaa

Lapseni kammoksuivat aivan pie-
ninä kaksitahtisen perämoottorin
ääntä. Koska venekyyti kiinnosti,
vesille lähdettiin soutamalla. Ve-
neessä aikuisen sylissä lapset is-
tuivat ennen kuin oppivat kävele-
mään. Vasta hiljaisen nelitahtisen
myötä äänen pelkääminen loppui.

Soutaminen on aivan pienille
niin vaikeaa, ettei kannata edes
yrittää. Siinä vaiheessa kun lapsi
osaa jo istua yksin perässä, perä-
melan antamisessakin on riskinsä.

Pyydyksille menossa.Tällä baanalla ei tarvita ajokorttia.
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tön valtakalana on särki ja siksi vi-
rittelin vapoihin itse siiman, pai-
notuksen, suipon kohon ja hyvin
pienen koukun.Pikkukoukulla sär-
kien irtipääsemiset jäävät vähiin.

Tenavat oppivat nopeasti käyt-
tämään onkea, mutta kalojen ir-
rotuksen sain hoitaa itse. Toinen
usein toistuva homma oli matojen
kaivaminen, kunnes keksin laittaa
laiturille muutaman purkin pieniä
Power Bait kärpästoukkajäljitel-
miä. Kalaa tuli hyvin ja toukat oli-
vat aina valmiina.

Kiemurtelevia kaloja lapset al-
koivat saada itse koukusta irti 8–9
vuoden paikkeilla. Saaliin he lait-
toivat elävänä vesisaaviin, johon
vaihtelivat ämpärillä vettä.Useim-
miten sintit piti onginnan päät-
teeksi vapauttaa.Ns.roskakala oli-
si tietysti hyvä poistaa vedestä,
mutta pyytäjä päättäköön.

Onginta on meillä ollut aina las-

Melan kauhaisussa luiskahtaa hel-
posti melan mittainen melojakin
yli laidan.

Kanootissa poika alkoi varovas-
ti husia melan kanssa omalla pen-
killä ennen kouluikää ja parime-
lonta alkoi kulkea kouluiässä.Sou-
taminen pyydysten nostossa pie-
nellä tuulella onnistui 11–12-vuo-
tiaalta jo hyvin. Siinä hommassa
tarvitaan hieman kokoa ja aika pal-
jon voimaa.

Ensimmäiset kalaretket veneel-
lä olivat pyydyksillä käyntiä, mut-
ta onkiminen ja aktiivikalastus
ovat silti kiinnostaneet molempia
lapsia selvästi enemmän.

Onkea poika pyysi mökillä koh-
ta sen jälkeen, kun oppi puhu-
maan. Koukkua siihen ei voinut
laittaa ja vavan mitaksi metri oli
tarpeeksi. Siima kuitenkin oli, jos-
kus myös koho ja siiman päässä jo-
tain, jota uittaa ”syöttinä” kaloille.

Täällä haisee selvästi hauelle, mutta onkohan väreiltään korua
muistuttava viehe tarpeeksi kaunis.

Tällaisilla ongilla kalastettiin yh-
dessä monena kesänä.

Rinnalla metriongen kanssa ru-
pesimme ennen kouluikää onki-
maan mökkilaiturilla oikealla on-
gella. Aikuinen piti vapaa ja poika
tai tyttö edessä sitä samaa vapaa.
Yhteisonginta on turvallista ja saa-
listakin tulee.

Molemmat alkoivat ensiluokan
paikkeilla onkia itse mökin laitu-
rilta. Tässä vaiheessa isä joutui pi-
tämään ensimmäisen kerran pie-
net treenit, että homma alkoi su-
jua. Vaikeutena on syötin heittä-
minen vavalla alakautta onkietäi-
syydelle. Se ei ole ihan helppoa.

Riittävän lyhyt ja kevyt vapa on
avuksi ja niitä saa marketeista
edullisesti. Siimaa ei saa olla kuin
vavan mitta tai mieluusti vaaksa
vähemmän. Laiturimme ympäris-

ten eniten harrastama kalastuksen
laji. Laiturille on helppo ja nopea
poiketa ja touhusta pääsee eroon
heti, kun haluaa. Kun poika pystyi
irrottamaan kalat koukusta, hän
sai hoitaa siskonsakin kalojen ir-
rotuksen. Vetäydyin pois ja näin
onginnasta tuli heidän keskinäi-
nen harrastuksensa.

Hyvällä särjen syönnillä tuli to-
sin ongelmia,kun vanhemman ko-
ko aika meni helposti nuoremman
kalojen irrotukseen. Silloin irrot-
telijan virka lankesi minulle. Aika
pian myös tyttö oppi irrottamaan
koukun, koska sillä tavoin pääsi
nopeammin yrittämään uutta.

Perusniksejä onginnasta olen
joskus kertonut, mutta periaat-
teessa lapset ovat saaneet itse ko-
keilla ja löytää keinoja kalojen nar-
raamiseen.On tuntunut,että tämä
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on tärkeää ja tuo hommaan tuo-
reutta, jota isän liiat neuvot vä-
hentävät.

Isompia ahvenia olemme käy-
neet onkimassa veneellä ja silloin
saalis on ollut selkeästi ruuaksi tar-
koitettua. Sumppu on ruoka-ah-
venien pyytäjälle helteillä hyvä
apuväline. Elävänä saalis ei pi-
laannu.

Haavilla huidellen

Haavi on mielenkiintoinen ja in-
nostava kalastusväline.Etenkin vii-
me kesänä, kun saimme käyttöön
teleskooppivartisen ja aiempaa
selvästi pitemmän haavin, joka on
kevyt ja hyvin tiheäsilmäinen,haa-
vikalastus nousi suosioon.

Ideana on kulkea vedessä pitkin
rantaa ja vaania haavin kanssa eri-
tyisesti pikkukalaparvia, joita ran-
tamatalassa liikkuu. Haavista voi
sitten tutkia, mitä kalaa siellä on
ja vertailla kalojen kokoa.

Rannalla liikkuu usein salakoita,
joiden kauhaisu vaatii kyttäämis-

tä, haavin hidasta ujuttamista lä-
hietäisyydelle ja nopeaa kauhai-
sua. Pullanmuruja heittämällä voi
yrittää houkutella salakan haavin
päälle.

Salakan kokoinen ahven on hel-
pompi saalis, mutta ahven ei tule
yhtä usein matalaan. Jos seisoo
noin metrin vedessä jalat haral-
laan,ahvenet tulevat syömään ve-
teen pudotettuja madonpätkiä
jalkojen välistä.

Pikkukalaparvet ovat kuitenkin
päälukunsa ansiosta vaikutta-
vampia kohteita, joskin parven
monisilmäisyys antaa sille hyvät
eväät havaita vaaniva vihollinen.

Rantavettä tutkiessa pintakal-
vosta alkaa havaita myös tikkuas-
kin mittaisia haukia, joiden väri-
tys voi vaihdella vihreästä ruske-
aan. Pikkuhauki luottaa suojavä-
riinsä ja on usein todella helppo
haavisaalis.

Jos rantakasvillisuuden seassa
kahlaa äärimmäisen hitaasti, hel-
teillä saattaa törmätä vähän isom-
paankin haukeen. Kun haavia hei-
lauttaa, huomaa mitä sanonta
”lähtee kuin hauki rannasta” tar-
koittaa.

Sukelluslasien ja haavin kanssa
vähän isompi tenava voi yrittää
saalistaa muutaman metrin sy-
vyydellä olevia kaloja. Sieltä voi
tulla saaliiksi särkiä ja isompiakin
ahvenia. Itse muistan jahdannee-
ni aikoinaan tällä tavalla mutuja.

Rannoilla kahlatessa muutkin

rantaveden otukset rupeavat kiin-
nostamaan. Juotikkaita löytää ai-
ka usein ja sitten keskustellaan pit-
kästi, ennen kuin tenavat uskalta-
vat uudestaan veteen.

Kiviä kääntämällä löytää kai-
kenlaista mielenkiintoista ”kirves-
miehistä ja puusepistä” lähtien.
Näitä vesiperhosen toukkien ko-
teloita ja muita ötököitä lapset
ovat keränneet rantaan valko-
pohjaiseen ämpäriin,josta otukset
erottaa hyvin.

Touhun vääjäämätön päätös on,
että otuksia pitäisi osata tunnis-
taa. Siihen tarvitaan hyönteiskir-
jaa. Hyönteisten toukkia voi käyt-
tää ongessa syöttinä samoin kuin
pikkukaloja, mutta meillä tytön
vastustuksen takia näin ei ole teh-
ty. Yleensä pikkukalat on laskettu
takaisin vesihyönteisten kanssa.

Jos sinttisaavi unohtuu pitem-
mäksi ajaksi laiturille, ainakin osa
kaloista kuolee hapen puuttee-
seen. Sen jälkeen kuolleet pikku-
kalat kelpaavatkin jo ahvenille
syötiksi. Ahven nappaa tuoree-
seen pikkukalaan hanakasti, kun
syöttiä vähän vavalla liikuttelee.

Sinttipyydykset

Vaikka verkoilla ja katiskoilla käyn-
ti ei näytä meidän lapsia erityi-
semmin kiinnostavan, asia on toi-
nen, kun he ovat saaneet käyt-
töönsä rannalle omat pyydykset.

Matalan muikkuverkon voi las-
kea itse vedessä kahlaten pyyntiin.
Rantakaislikon vieressä runsaan

� Kalatyttö 
kalastaa kelillä
kuin kelillä,
kalamies 
odottelee
yleensä pou-
taantumista.

� Tämän tytön
ensimmäinen
hauki.

� Vaaniva 
haavikalastus
on taitajan
hommaa.
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metrin vedessä siihen menee no-
peasti särkiä.Yläpaulaan saattaa li-
säksi takertua salakka ja alapau-
laan jokunen pikkuahven. Joskus
verkkoon on jäänyt hauki ham-
paistaan.

Kaupoista löytyy myös lyhyitä
täkykalaverkkoja,jotka ovat muik-
kukokoa tiheäsilmäisempiä. Mut-
ta jos täkyverkon liina ei ole mo-
nofiilia, saalis vähenee.

Lapset ovat pitäneet laiturin vie-
ressä myös katiskoita. Pyydysten
koenta varhain aamulla on haus-
kaa.Weke-mallistossa on erityisen
tiheäsilmäinen täkykatiska, johon
kaikkein pienimmätkin sintit jää-
vät.

Jos vedessä on rapuja, merran
tarkistus antaa oman ohjelmanu-
meron.

Viehe lentämään

Vetouisteluun lapset voivat ottaa
osaa vaikka kuinka pienestä.Aluk-
si heidän hommanaan voi olla vie-
heiden valinta. Aika pieni osaa
myös ohjata ratillista venettä. Ka-
lojen kelaus ylös vaatii jo vähän
voimaa.

Heittokalastuksen aloitimme
niin,että heitin vieheen,ojensi vir-
veli pojalle kelattavaksi. Rapalan
Minnow Spoon on tähän tarkoi-
tukseen sopiva viehe, koska se ei
tartu virvelin vaihdon aikana poh-
jaan. Vaikka saaliilla ei sinänsä ole
niin väliä, teimme pojan kanssa
ekan heittoreissun ns. varmaan
paikkaan. Saaliiksi tuli pari pikku-
haukea.

Poika alkoi heitellä alusta läh-
tien haspelikelalla,mutta tyttö va-
litsi mieluummin lapsille tarkoite-
tun umpikelan. Hän heitteli sillä
laiturilta niin kauan, että heitto oli
täysin hallinnassa, kun lähdimme
ensimmäisen kerran veneellä pe-
lipaikoille.

Olin itse suunnitellut,että teem-
me reissun jonain kauniina kesäil-
tana. Mutta tyttö halusi lähteä vir-
velikalaan sateella. Silloin on kuu-
lemma hauska olla vesillä. Hauki
oli sateen ropinassa lujassa, mut-
ta sellainenkin saatiin. Tyttö antoi
sille nimen ja päästi takaisin.

Vieheen heittämisen virvelillä
lapset oppivat 7–8-vuotiaana, jos
saavat tilaisuuden hieman harjoi-
tella.Siiman päähän voi aluksi lait-
taa vaikka lusikkauistimen ilman
koukkuja. Heittelyä voi harjoitella
esim. nurmikolla.

Edullisen virvelisetin kanssa
touhutessa ei ole niin väliä, vaik-
ka tulee kolhuja tai vapa katkeaa.
Tukevahko 0,30 mm yleissiima on
aluksi ohutta parempi ja monofii-
lilla on hyvä aloittaa.

Perusvieheiden valikoima riip-

puu paikasta ja kaloista. Minnarin
lisäksi Kuusamon Räsänen parina
kokona on monikäyttöinen viehe.
Jigejä ei pidä unohtaa, jos pyyde-
tään isompaa ahventa ja vettä on
muutama metri. Kirjovesillä Lotto
on kova sana ja sisävesillä jokin
pienehkö,mutta kohtalaisesti len-
tävä lippa antaa ahventa ja pe-
rukkeen kanssa haukea.

En ole varsinaisesti ostanut lap-
sille uistimia,vaan he ovat saaneet
tyhjentää pakkiani. Poika on ky-
sellyt ottivieheistä, tyttöä on kiin-
nostanut kerätä kauniita vieheitä
ja hänen pakkinsa näyttää koru-
rasialta.Lasten vieheet on merkit-
ty leuan alta tussipisteellä ja jos-
kus olen lainannut niitä, kun ovat
rohmunneet minulta parhaita
päältä. Tämä on sisältynyt diiliin.

Pohjoisen kalavesillä heittopal-
lo ja perholitka on lapselle kätevä
väline harjusten pyyntiin. Jos te-
nava haluaa kokeilla perhokalas-
tusta, rullausheitot virtaveden ää-
ressä oppii nopeasti ja homma su-
juu.Takaheiton opettelu on pitkä-
kestoisempi projekti.

Perhokalastava isä, jolla aika ei
riitä perhojen sitomiseen, saattaa
saada lapsista apua sidontatyö-
hön,myöhemmin ehkä palkan voi-
malla. Kuvio voi olla sellainenkin,
etteivät lapset innostu koko per-
hokalastuksesta muutoin kuin si-
tomisen osalta.

Tenavistani molemmat olivat
innokkaita sitojia ensiluokilta läh-
tien ja eksoottiset sidontamate-
riaalit kuin aarrearkku.Poika tekee
perhoja kaloille, tyttö ”hienoja”

perhoja komeista materiaaleista.
Poika on hieman heitellyt perho-
vavalla, tyttöä vapa ei kiinnosta.

Itse otin sen kannan,että annoin
lasten sitoa itsekseen mitä vain.
Ensimmäisen perhon runkona
molemmilla oli jäätelötikku ja tä-
tä perhoa heiteltiin kepin ja villa-
langan kanssa sisällä tuolin alle,
josta ”suuri hauki”" saattaa napa-
ta. Myös koira oli innokas tavoit-
telemaan tätä viehettä.

Kalaretkiä ja seikkailuja

Kestoltaan pitkille reissuille lap-
silla saattaa olla kova hinku, mut-
ta heidän on vaikea edes kuvitel-
la niitä vastuksia, joita reissuelä-
mässä pitää osata sietää.

Veneretki mökillä tai virveliret-
ki metsälammelle on aluksi sopi-
va kohde. Eväät, lintukirja, kiikarit,
makkaranpaisto jne. tuovat tun-
nelmaa.Moni lapsi ja nuori on läh-
tenyt tällaiselle reissulle kaverinsa
ja tämän isän kanssa.

Ensimmäinen hieman pitempi
reissu oman tytön kanssa oli kuha-
nuistelu kahdestaan hämärissä yö-
hön asti. Tällä tavalla lapset oppi-
vat omakohtaisesti, että kalaretkil-
lä tulee kylmä, nälkä, väsymys jne.
Eikä kalansaanti ole aina helppoa.

Pojan ensimmäinen isompi ve-
neretki kohdistui heti jäiden läh-
dettyä merelle ahvenia jigaamaan
ja ajomatka kotoa alkoi kolmelta
yöllä.Lähtö pimeällä toi hommaan
hohtoa. Uudet maisemat, muut-
tolinnut jne. ovat tämän ikäiselle
suuressa roolissa. Ja kalaakin tuli.

Inarille ja Nitsijärvelle viikon uis-
telureissulle otin pojan 9-vuotiaa-
na mukaan. Se oli jo suuri seikkai-
lu. Muutama telttapaikan vaihto,
yön ja päivän sekoittuminen, vä-
lillä sadepäiviä ja kylmiä öitä, aal-
loilla keikkumista tuntikausia, il-
tanuotioita, punalihaisen filee-
rausta, kuukkelin ruokintaa.

Reissuilla opitaan, että omista
vaatteista, hygieniasta, levosta ja
riittävästä ruuasta pitää osata
huolehtia myös itse.

Oma kokemukseni on, että lap-
sissa on paljon sitkeyttä retkielä-
mään, kunhan se saa tilaisuuden
nousta omaan tahtiin esiin. Hel-
poissa kotioloissa käytännön pik-
ku pulmia ei tahdo olla.Lapset voi-
vat turhaan oppia luulemaan, et-
teivät he selviäisikään vaativim-
missa oloissa.

Uskon,että kaikenlaiset isien tai
äitien tekemät reissut luontoon
ovat arvokkaita kokemuksia niin
lapsille kuin vanhemmillekin.Ei sii-
nä vanhemman sen suurempi
luontointoilija tarvitse olla.

Mutta vuodet lipuvat pian ohi,
jos tilaisuuteen ei tartu!

Kun litka putoaa kutusilakoiden parveen, ilman saalista 
ei voi jäädä.

Tarpeeksi iso ruokapöytään.
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� Vaikka kalastuksessa alle kou-
luikäiselle tärkeintä ovat yhdessä
puuhaaminen ja hyvät eväät, mi-
nusta on aina ollut mukava virit-
tää lapsilleni juuri heille sopivia
uistinvälineitä.Vallan hienolta tun-
tuu sekin, että olen itse valmista-
nut poikieni ensimmäiset uistin-
vavat.

Alle kouluikäiset eivät vielä osaa
heittää uistinta tai ainakaan jaksa
tehdä sitä kovin kauan. Uistinka-
lastus on enemmän leppoisaa ke-
säistä vaapunsoutua tai satun-
naista pilkkimistä kuin varsinaista
heittelyä. Siksi olen sijoittanut ve-
neessä lapsen viereen vapateli-
neen,johon tämä jättää vavan,kun
alkaa väsyttää tai huomio keskit-
tyy muuhun.

Vavan on oltava lapsen mittoi-
hin sovitettu ja kelan mahdolli-
simman helposti käsiteltävä. Ka-
lavehkeiden on kestettävä myös
kotileikkejä. Uistinreissujahan ei

Kolmevuotiaan kädessä isin kahdeksan-
jalkainen heittovapa näyttää lipputangolta.
Miten räätälöidä virvelivälineistö pienelle
lapselle sopivaksi?

EnsimmäinenKIMMO LUUKKONEN

naperoille kesässä tule kovin mon-
ta, mutta kotona kalan pyydystys-
tä voi leikkiä vuoden ympäri.

”Oikeiden” kalareissujen ja -vä-
lineiden aika tulee sitten joskus
kouluiän tienoilla.

Vapa mittojen mukaan

Välineistön räätälöinti 2–6-vuo-
tiaalle aloitetaan vavasta.Työaikaa
ensivavan luominen vie puolisen
tuntia.Tykötarpeiksi tarvitaan rau-
tasaha ja aktiivikäytöstä poistet-
tu ykkös- tai kakkosluokan heitto-
vapa.

Tyviosasta sahataan kädensija
irti niin, että kelakiinnikkeen mo-
lemmin puolin jätetään sopiva
pätkä sekä etu- että takakahvaa
jäljelle. Vavan kärkiosa lyhenne-
tään noin metrin pituiseksi sa-
haamalla liiat pois tyvipäästä.

”Kumimadot” eli jigipyrstöt
ovat pikkukalastajien 
suursuosikkeja.
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n virveli

Kärki sovitellaan onton käden-
sijan sisään ja liimataan paikalleen
reilulla annoksella kaksikompo-
nenttista epoksiliimaa.Karheuksia
sipaistaan pois hiekkapaperilla ja
vesselivapa on valmis.

Mikäli vavalla leikitään paljon il-
man kelaa ja siimaa,kannattaa kär-
kirengas suojata riittävillä kerrok-
silla maalarinteippiä. Näin huitai-
su silmään ei satu, eikä keraami-

nen kärkirengas putoa heti ensi-
kolhuista.

Kun puuhaan on ryhtynyt, kan-
nattaa saman tien valmistaa pari
kolme pahlaa. Vierailevat suku-
laispojat katkaisevat ainakin yh-
den vavan ja leikeissä vaparen-
kaitten keraamiset sisäosat tup-
paavat putoamaan.

Pikkuvapa sopii aikuisenkin kä-
teen sekä syksyisessä venepilkin-
nässä että soutu-uistelun keskiva-
pana. Joskus lyhytvapaa pitää lai-
nata salaa, kun jälkikasvu ei sallisi
isin kalastavan sillä.

Dööri leikkikehässä

Kokemuksieni mukaan pikkuka-
lastajien parhaat kelatyypit ovat
hyrrä- ja umpikela. Molemmissa
siima vapautuu napista paina-
malla ja kelautuu sisään,kun kään-
tää kammesta oikeaan suuntaan.
Tämän parivuotiaskin oppii het-
kessä.

Lisäetuna on, että näissä kela-
malleissa ei ole helposti irtoavia
osia. Hyrräkelassa käännän akse-
lijarrun vielä melkoisen tiukalle,
mikä vähentää siimasotkuja.

Ennakkoluuloistani huolimatta
Shakespearen lastenvirveli umpi-
keloineen on osoittautunut toi-
mivaksi leikkikapineeksi.Luksusta
halpiksessa ei ole,mutta se on toi-
miva työkalu. Lyhyt vapa on tehty
täyteisestä, miltei särkymättö-
mästä lasikuidusta ja vaparenkaat
ovat täysmetallia.Veneeseen otan
toki muksulle mukaan hyrräkelan
enkä muoviumpparia.

Avokelan sanka ja laukaisume-
kanismi eivät kestä jatkuvaa sel-
käsaunaa. Siima on liiaksi esillä ja
siihen syntyy löysiä lenkkejä. Hel-
posti irtoava kampi tai sen vasta-
ruuvi ovat alituiseen hukassa.Has-
pelin vuoro tulee kenties,kun lap-
si lähestyy kouluikää ja jaksaa jo
heitellä oikeasti.

Siimaksi paras vaihtoehto on
räikeän värinen monofiili. Kuitu-
siima on kallista, leikkaa lapsen
ihoa ja on liian vahvaa ollakseen
turvallista. Toinen omista pojista-
ni löysi yksivuotiaana vavan ke-
loineen ja kuitusiimoineen nur-
kasta ja onnistui kietomaan mel-
koisen siimanipun ylävartalonsa
ympärille ennen kuin vanhempi
saapui apuun.

Uistimista sananen

Uistinrasiat kiinnostavat kovasti
pieniäkin lapsia. Kun vieheet nos-
taa esille, jälkikasvu vilistää in-
nokkaasti katsomaan.

Sekä leikkiin että käyttöön luon-
tevin tenavauistin on vaappu.Kel-
luva vaappu on huolettoman ka-
lastajan peli. Se nousee pintaan,

Kalastusleikkejä
� Lapset muistelevat mielenkiintoisia kokemuksia leikeissään. Jos pilkillä
on oltu jäänaskalit kaulassa tai käyty venekalassa pelastusliivi päällä, lapsi
saattaa kotona kokeilla samaa.

Leikki-ikäinen kysyy myös mielellään,miksi joku asia tehdään niin tai näin.
Miksi kelassa on jarru? Onko vedessä ukkohaukia? Mitä tapahtuu, jos puto-
aa veteen?

Lisäksi leikin varjolla lapsi oppii käyttäytymään turvallisesti veneessä ja
jäällä.

Isikalan pyydystys

Lapsi kalastaa veneestä (sohvalta). Jos hän ei vielä osaa heittää uistinta, isi
vie uistimen huoneen vastakkaiseen nurkkaan. Lapsi kelaa uistinta sisään,
jolloin uistimeen nappaa suuri isikala. Isikala ryntää pari kertaa karkuun niin

että vapa taipuu ja jarru vinkuu, mutta sallii pian itsensä
kelattavan veneen vierelle.

Siitä kalastaja nostaa hänet haavilla veneeseen, pistää
kattilaan ja keittää itselleen kalaruokaa. Kun maukas kala
on syöty ja sanottu nam nam, leikki alkaa alusta. Kun lap-
si kyllästyy, hän siirtyy kalaksi ja isi siirtyy kalastajaksi ja
leikitään lapsikalan pyydystystä.

Lapsi putoaa veteen

Lapselle ja isille puetaan pelastusliivit ylle. Lapsen pelas-
tusliivissä pitää olla pilli ja isillä köysi.

Lapsi putoaa veneestä (matolta) veteen (lattialle). Ve-
dessä lapsi huutaa apua ja puhaltelee pilliin. Isi heittää
lapselle köyden ja vetää tämän veneeseen.

Toistetaan,kunnes isi – tai naapuri – väsyy pillin ääneen.
Toinen versio samasta aiheesta.Lapsi kävelee jäällä (ma-

tolla) ja putoaa jään läpi veteen (lattialle). Lapsi vetää it-
sensä matolle leikkijääpiikkien avulla.Isi auttaa heittämällä
köyden ja vetämällä lasta jäälle.

Tämä leikki syntyi alkuaan oikealla jäällä lapsen kysyt-
tyä,mitä tehdään,jos jää pettää.Tällöin lumesta puhtaaksi
harjattu jäälaikku toimi avantona. Leikki herätti hilpeyttä
ohikulkijoissa etenkin siinä vaiheessa, kun oli isin vuoro
pelastautua avannosta.

”Isikalan väsytys” on mukava
kotileikki, josta pitävät sekä
lapsi että isä.

� Pienten leikkijöiden käsissä
uistinvehkeet joutuvat kovaan
rääkkiin. Erityisen herkästi 
hajoavat avokelan sanka ja 
vavan keraaminen kärkirengas.
Lastenvavan katkaisu vaatii jo
kovia otteita...
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kun veto loppuu.Pieni ahvenkoon
vaappu on varma pyydys, ja pik-
kukalastajalle sinttiahvenkin on
arvokas saalis.

Lapsi myös mieltää vaapun
luontevasti kalanpyydykseksi,on-
han se kalan muotoinen ja usein
näköinenkin. Puhtaaseen leikki-
käyttöön sopivat vaikkapa Rapa-
lan Magnumit. Niiden rakenne on
sen verran vankka, että ne sopivat
niin kylpyleluiksi kuin lelulaatikon
täytteeksi. Tietysti koukuttomina.

Toinen sekä kaloja että lapsia
kiinnostava uistintyyppi on jigi eli
lapsen kielellä kumimato tai ku-
mikala.Jos lastenkutsuilla erehtyy

Miten innostaa lapset kalaan?
� Päiväkoti-ikäisten innostaminen on helppoa, sillä he matkivat mielellään
vanhempia. Kun kalastusharrastus näkyy perheen arjessa ja vanhemmat an-
tavat lasten osallistua kaikkeen puuhasteluun kuhan perkauksesta kelojen huol-
toon,lapset tottuvat olemaan mukana.Kuten kaikessa lastenkasvatuksessa,yh-
teinen tekeminen ja toistuva myönteinen palaute toimivat.

Jo taaperoikäiset ovat yleensä suunnattoman kiinnostuneita vavoista, ke-
loista ja uistimista. Jälkikasvu haluaa isin lailla heilutella vapoja, sormeilla ke-
loja ja näpelöidä värikkäitä ja monenmuotoisia uistimia. Kesäkalastus pysyy
mielessä talvellakin, jos lapset saavat leikkiä omilla vavoillaan,keloillaan ja uis-
timillaan. Jos jotain särkyy, isi korjaa. Tahallaan pikkulapset eivät särje kala-
vehkeitään.

Oikeat kalareissut tehdään alkuun lasten ehdoilla.Reissut ovat lyhyitä ja vaat-
teita on riittävästi. Evästuokio on aina päivän kohokohta, joten murkinat ovat
maittavat ja runsaat.Reissun tarkoituksena ei ole saada hirmusaaliita tai pääs-
tä itse kalaan, vaan taata lapselle myönteinen kokemus.

Luonnosta ja eläimistä löytyy aina kiinnostavaa katsottavaa. Monelle lap-
selle jo pelkkä veneellä liikkuminen on elämys.

Ja kotiin palattua kannattaa aina kehua pikku kalastajaa saaduista kaloista
tai muusta taitavuudesta, niin lapsi tulee mieluusti uudelleenkin.

Pehmeitä jigejä ei kuitenkaan
sovi jättää lelulaatikkoon, eikä nii-
tä saa antaa imeskelyiässä olevil-
le vauvoille.

Uistelupuuhien lisäksi lasten
kanssa tulee myös ajopilkittyä ve-
neestä.Metrinen vapa pikkukeloi-
neen sopii erittäin hyvin tähän.
Koska pikkuiset eivät aina jaksa
heilutella vapaa kovin ahkerasti,
olen järkeillyt sopivan pilkin ole-
van herkkäliikkeisen ”lepattava”.
Viime syksyn venepilkkireissulla
kolmevuotias poikani nappasi mi-
tallisen kuhan ennen isäänsä, Va-
lio-pilkillä. Tekotoukat ovat käte-
viä syöttejä.

Koukkukouluun

Omissa uistimissani on kemialli-
sesti teroitetut koukut, ja araste-
len antaa niitä alle kouluikäisten
käsiin. Itseltäni on kerran jäänyt
kalareissu kesken, kun piti lähteä
leikkauttamaan koukkuja sormis-
ta terveyskeskukseen.Kokemus oli
sen verran epämieluisa, että tai-
dan olla koukkuasioissa hiukan yli-
varovainen isä.

Olen kokeillut turvallisia kou-
kutustapoja eli painanut pihdeil-
lä väkäset lyttyyn,vähentänyt pik-
kuvaapuissa koukkujen määrän
yhteen, vaihtanut kolmihaaroja
yksihaaroihin ja niin edelleen.

Varokeinot toimivat kyllä, mut-
ta turvallisinta on mielestäni opet-
taa lapset käsittelemään koukulli-
sia uistimia ja sijoittaa irtonaiset
uistimet veneessä etäälle lapsista.

esittelemään jigirasiaansa, niin
pian lerpukkeet kiertävät tassus-
ta tassuun ja jokainen haluaisi vie-
dä muutaman kotiinsakin. Kumi-
kalaleikkien jälkeen kädet on kui-
tenkin pestävä, jotta rasvajälkiä ei
olisi joka paikassa.

Jos haluaa leikkikäyttöön kes-
täviä ja siistejä jigejä, niin Renos-
kyn kalajigit ovat poikkeuksellisen
vahvoja.

� Värikkäät uistimet kiinnos-
tavat jälkikasvua imeväisiästä
saakka.

� Hyrräkela on lapselle 
helposti käsiteltävä kelatyyppi.

� Kalamiehen lapsen 
kylpyleluja.
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� Onkiminen on maassamme jo-
kamiehen oikeus.Kelattomalla on-
gella onkiva ei erityisvesiä lukuun
ottamatta tarvitse mitään lupia.

Onkimisen ihanuuteen myös
haksahtaa helposti,sillä laji ei vaa-
di kalliita välineitä, eikä vuosien
kokemusta tuottaakseen tulosta.
Tosin aloittelijankaan ei pidä sor-
tua hankinnoissaan huolto-
asemien ”plottakohoihin” ja suu-
riin, usein tylsiin, koukkuihin.

Särki on ahvenen ohella yleisin
onkijan saaliskala ja myös muita
sen sukulaisia tavoittaa kohtuulli-
sen helposti. Erityisesti suurten
lahnojen, kutusäyneen ja -särjen
sekä salakan onginta ovat muo-
dostuneet omiksi taiteenlajeik-
seen onkijoiden keskuudessa.

Yli miljoona suomalaista onkii vuosittain.
Erityisen paljon onkimisesta pitävät lapset.
Ja mikä onkaan sen rentouttavampaa kuin
seurata lämpimänä kesäpäivänä kohon
keikkumista laineilla.

Satsaa 
särkikaloihin

JAANA VETIKKO

Hieno onkisaalis aurinkoisena kesäpäivänä pistää suut messingille.

Onginnasta 
kipinä kalastukseen

Onkiminen on usein lasten (ja vai-
mon) ensimmäinen askel kalas-
tuksen maailmaan.Se kokeilu,jos-
ta kipinä syttyy,jos on syttyäkseen.
Hyvä niin.Yksinkertaisesta ja mel-
ko saalisvarmasta tavasta kannat-
taakin aloittaa. Pienellä vaivan-
näöllä onkimisesta saa kivan ko-
ko perheen harrastuksen.

Lasten kanssa ongelle mentä-
essä mukaan on varattava ongin-
tavarusteiden lisäksi sään mukai-
nen vaatetus, mieluisat eväät ja
pienimmille myös leluja ajanviet-
teeksi.

Pois on lähdettävä heti,kun lap-
si kyllästyy. Näin onkimisen nälkä

säilyy ja lajin pariin on mukava pa-
lata myöhemmin. Omasta koke-
muksestani tiedän, että kolme-
vuotiaskin viihtyy ongella useam-
man tunnin, kun harrastusta on
opeteltu pikku hiljaa hänen eh-
doillaan.

Lapsille saaliskalalajia ja -kokoa
tärkeämpää on, että tapahtumia
riittää.Kun koho ”varastetaan”pin-
nan alle, syttyy loiste pienempien
silmiin.

Särki ja sen sukulaiset ovat las-
ten kanssa ongittaessa se toden-
näköisin ja vaivattomin saalis. Nii-
tä on helppo houkutella ja parven
löydyttyä saalista kertyy. Särkika-
loissa ei ole ikäviä piikkejä tai te-
räviä suomuja, joten lapsikin voi
ne ottaa huoletta käteensä.
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gittaessa on muistettava,ettei hiu-
kankaan suurempaa kalaa saa nos-
taa ilmaan. Kala uitetaan vedessä
riittävän lähelle rantaa ja noste-
taan ylös haavilla. Onkija pärjää
hyvin perhokalastajan lyhytvarti-
sella haavilla. Tosin kasvustoisilla
rannoilla ongittaessa teleskoop-
pivartinen haavi nousee arvoon-
sa.

Mäskäys lisää 
saalisvarmuutta

Mäskäyksellä eli kalojen houkut-
telulla parannetaan saalisvar-
muutta ja -määrää lähinnä kilpa-
onginnassa, mutta myös lasten
saaliin varmistuksessa siitä on
hyötyä.

Mäskien käyttöä ja erityisesti
niiden valmistusohjeita verhoaa
salamyhkäisyys. Mäskäyksestä ei
kuitenkaan tavallisen onkijan tar-
vitse tehdä taidetta. Kalastustar-
vikeliikkeissä myytävillä vesistö- ja
kalalajikohtaisilla valmismäskeillä
pärjää pitkälle. Hupiongelle läh-
dettäessä valinta kannattaa tehdä
vesistön mukaan eli järvelle vali-
taan järvimäski jne.

Monimutkaisista resepteistään
huolimatta mäskit ovat käytän-
nössä jauhetuista viljatuotteista
tehtyjä sekoituksia, jotka kostute-
taan käyttöön otettaessa.Mukaan
voi lisätä myös syöttejä,kuten kär-
päsentoukkia tai madon pätkiä.

Valmiista sekoituksesta muo-
toillaan nyrkin kokoisia palloja,jot-
ka heitetään onkipaikalle. Ennen
onginnan aloittamista enemmän
ja hieman isompia palloja ja on-

Kohtuullisella kalapaikalla van-
hemman on turha omaa onkeaan
edes virittää. Työsarkaa riittää yl-
lin kyllin lasten huoltojoukkona.
Apua tarvitaan yleensä niin kalan
irtiottoon,syötin laittamiseen kuin
siimasotkujen setvimiseenkin.

Miehille vinkiksi, että perheen
kauniimman,ei kalastavan puolis-
kon onkimisessa toimivat pitkälti
samat pelisäännöt kuin lapsilla.

Herkät välineet 
pienestä pitäen

Lapsen kädessä lasikuituinen nel-
jän metrin onkivapa tuntuu paljon
raskaammalta kuin kymppimetri-
nen aikuisen miehen kourissa.Sik-
si lapsille riittää mainiosti kolmen
metrin lasikuituinen tai neljän

metrin hiilikuituinen onkivapa.Ka-
lapaikka on valittava niin,että niil-
lä pärjää.

On tärkeää, että lapsille laite-
taan kunnolliset ja riittävän herkät
onkivälineet pienestä pitäen.
Huoltamoiden punavalkoiset sty-
roksikohot paksuine siimoineen ja
kehnoine isoine koukkuineen on
viisainta unohtaa, ellei tarkoituk-
sena ole onkia vain isoja kyr-
myniska-ahvenia. Välineet kyllä
kestävät vaikka isältä pojalle,mut-
ta saaliin saaminen niillä on lähes
toivotonta.

Lapsen vapaan sidotaan ohut
0,14–0,16 mm pääsiima,jonka kär-
keen tehdään tapsi 0,02–0,04 mm
ohuemmasta siimasta.

Sopiva koukku on ohutlankai-
nen ja kemiallisesti teroitettu. Ko-
ko valitaan pyydettävän kalan ja
käytettävän syötin mukaan. Hyvä
yleiskoko on nro 14 tai 16.

Lapsen onkeen laitetaan nk. kil-
pakoho eli ohut puikko, joka pai-
notetaan lyijyhauleilla niin her-
käksi, että vain pelkkä ohut an-
tenni näkyy pinnan yläpuolella.
Lapsen näkö on uskomattoman
tarkka. Aikuisen opastamana hän
oppii näkemään pienimmänkin
liikkeen kohossa.

Syötiksi valitaan pyydettävästä
kalasta riippuen mato, kärpäsen
tai surviaisen toukka. Toisin kuin
isovanhemmat aikoinaan opetti-
vat koukun kärki jätetään hieman
näkyviin.Näin sen ei tarvitse kalan
napatessa ensin lävistää syöttiä
tarttuakseen kalan leukaperiin.

Herkillä ja kevyillä välineillä  on-

Hyvällä kalapaikalla vaarin aika kuluu lapsen onginnan 
huoltoapuna, eikä omaa onkea kannata virittää.
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ginnan kuluessa harvakseltaan
pienempiä palloja. Mäskipallon
vajotessa veteen se hajoaa vähi-
tellen houkutellen kaloja sekä li-
säten niiden ruokahalua.

Valmismäskit ovat harvaksel-
taan onkiville turhan tyyriitä,mut-
ta särkikaloja on onneksi helppo
houkutella muutenkin. Korvik-
keeksi kelpaa loistavasti tähteek-
si jäänyt aamupuuro. Myös vaalea
leipä, korppujauhot ja kaurahiu-
taleet ovat edullisia särkikalojen
houkuttimia.Vehnäjauhoista ja le-
seistä syntyy taikina,joka käy mäs-
kistä.

Lapsille kalojen houkuttelukin
on elämys.

Paikan valinta tärkeää

Lasten tai perheen kanssa ongel-
le lähdettäessä paikan valinnan
merkitys korostuu.

Valitettavan usein kokeneiden
onkimiesten hyväksi toteamat on-
kipaikat ovat kaukana auto- tai kä-
velymatkan päässä. Monissa pai-
koissa välineiksi vaaditaan kymp-
pimetrinen vapa tai kelaonki, jos
saalista mielii saada. Rantaryteik-
kö tai tiivis vesikasvillisuus ei las-
ten kanssa tule kysymykseenkään.

Parhaat onkipaikat perheille löy-
tyvät venesatamien laitureilta,
ruopatuilta uomilta,siltojen alta ja
aallonmurtajien penkoilta. Näissä
eivät pusikot tee kiusaa ja 3–4 met-
rin vavalla ylettyy ottipaikoille.

Jos perheen käytössä on vene,

vesi kumpuaa palautusvirtana
pintaan.

Lämmin vesi lisääntyy tuulen
alapuolella, jossa samalla pohjan
ainekset sekoittuvat samentaen
veden ja tarjoten särjille ravintoa.
Sameassa vedessä särki liikkuu
vilkkaasti ravinnon perässä ah-
venten painuessa pohjaan odot-
tamaan veden kirkastumista.

Sopiva tuuli ajaa lahnat ranto-
jen mataliin.Hyvän onkipaikan voi
löytää silloin vaikka yksinäisen
saaren tuulenvastaiselta rannalta.
Sameissa vesissä lahna ei ole niin
arka kuin kirkkaissa.Niissä se saat-
taa langeta onkisyöttiin pohjan
yläpuolellakin.

Veden kirkastuttua lahnat siir-
tyvät syvemmälle tai runsaan kas-
villisuuden sekaan.Tällöin ainoas-
taan pohjalla oleva syötti tekee
kauppansa.

Sorvan tavoittaa parhaiten on-
gella kutuaikaan kesäkuun alku-
puolella. Se on aktiivisimmillaan
auringon paistaessa.Seipi ottaa in-
nokkaasti onkeen humuspitoisis-
sa virtavesissä ja järvien virtaavis-
sa salmissa. Sitä saadaan eniten
Pohjois- ja Itä-Suomesta.

Salakkaparven tunnistaa veden
pinnan lukuisista pikkutuikeista,
Toisinaan ne saavat veden pinnan
jopa ”kiehumaan”. Salakkaa ongi-
taankin aivan pinnasta,vain 10–20
cm sen alapuolelta.

Ruutana on harvinaisempi,mut-
ta sitäkin hienompi onkikala. Sen
tavoittaa lämpimästä vedestä ja
rehevästä ympäristöstä. Parhaita
onkipaikkoja ovat matalat, rehe-
vöityneet meren lahdet ja järvet.
Ruutanaa kannattaa onkia aivan
kasvien seasta ja tarjota syötti
pohjalta.

Keväisin mielenkiintoisimmat
särkikalojen onkipaikat löytyvät
virtavesistä,joihin ne nousevat ku-
temaan kukin laji vuorollaan.

Ensin kutunousunsa aloittaa
säyne, suunnilleen huhtikuun vii-
meisellä viikolla. Heti muutaman
päivän päästä perään jokiin kir-
maa särki ja sen perään hieman
verkkaisemmin lahna. Jokien ke-
väinen onkisesonki kestää joiden-
kin lajien, kuten säyneen, osalta
vain muutaman päivän. Koko-
naisuudessaan kutukarkelokalaa
voi onkia kuukauden päivät.

Myös turpaa ja vimpaa saadaan
joista ongella keväisin. Tosin ne
ovat harvinaisempaa saalista.
Isommista joista, johon turpa jää
oleilemaan, sen voi tavoittaa on-
gella koko kesän.

Kutukalan onginnassa käyte-
tään lajista riippumatta huomat-
tavasti jämerämpiä välineitä kuin
muulloin.

etsiydytään kaislikoiden reunoil-
le,matalien lahtien vitapuskien ää-
reen ja karikoille.

Kalojen elintavat 
kannattaa tuntea

Kalojen elämänrytmiin, erityisesti
ruokailutapoihin sekä kutuaikoi-
hin ja -paikkoihin paneutumalla

voi onkisaalistaan parantaa mer-
kittävästi. Särkikalat liikkuvat jär-
vissä ja meressä paljolti ravinnon
ja lämmön houkuttelemina.

Särjet ja monet muutkin sen su-
kulaiset kerääntyvät kesäisin paik-
koihin, joihin tuuli työntää lämpi-
män pintaveden. Ne viihtyvät hy-
vin myös paikoissa, joissa lämmin

Jo sadan gramman särki laittaa mukavasti hanttiin taivuttaen 
onkivavan kärjen kaarelle.

� Särkikaloissaei ole piikkejätai teräviä suo-muja, joten neovat ahventa huolettomampionkisaalis lasten kanssa.
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� Pienetkin lapset kuten oma ne-
livuotiaani, voivat innostua verk-
kaisesta, mutta, ah, niin mielen-
kiintoisesta kirjolohen onginnas-
ta. Muiden kalojen onginnasta
poiketen kirjolohta tavoiteltaes-
sa tapahtumia on harvakseltaan,
eikä käytössä ole perinteinen te-
leskooppivartinen mato-onki.

Parhaita kalapaikkoja lasten
kanssa ovat parkkipaikalta lyhyen
kävelymatkan päässä olevat kes-
kikokoiset istutuslammet, joihin
pyyntikokoisia kirjolohia istute-
taan säännöllisesti koko avovesi-
kauden. Niiden ympäristössä on
usein tulisija, polttopuita ja ulko-
käymälä sekä tarvittaessa pitkos-
puut.

Ihan pienissä onkilammikoissa
ei mielestäni tule kunnon kalas-
tusfiilistä, jota haluan lapselleni
opettaa. Liian suurilta järviltä tai

JAANA VETIKKO

Kirjolohilammella 
lasten kanssaJAANA VETIKKO

Kirjolohilammella 
lasten kanssa

lammilta voi ottipaikan löytämi-
nen taas vaatia lapsilta liian pitkän
kävelymatkan.

Vaikka parhaat kirjolohen ot-
tiajat ovat yleensä aamuvarhain
tai iltahämärissä,väsyneen lapsen
retuuttaminen aamuvarhain ka-
laan tappaa tehokkaasti innos-
tuksen.Sitä vastoin iltahämärä voi
olla elämys,jos päivä ei muuten ole
ollut liian raskas lapselle.

Välineet lapsen 
koon mukaan

Kirjolohijahdissa pienempien las-
ten kanssa on syytä unohtaa lusi-
koiden, lippojen ja perhojen heit-
to heti kättelyssä ja keskittyä on-
kimiseen kelaongella. Näin sääs-
tytään monilta turhautumisilta,
kun viehe ei lennäkään oikeaan
suuntaan, saatikka tarpeeksi pit-
källe tai löydy rantapöpeliköstä.

Kelaonki kootaan lapsen ikä,ko-
ko, taidot ja kärsivällisyys huomi-
oon ottaen. Nelivuotiaalle riittää
erinomaisesti n. 1,2 metrinen ke-
vyt heittovapa pienen kelan kera.
Koululaiselle voi valita jo parimet-
risen vavan ja pikkuisen suurem-
man kelan.

Kelalle laitetaan ensin 0,25 mm
monofiilisiimaa ja tapsiksi sopii
0,18 millin monofiili. Ohuempi
tapsi ei ainakaan kärsimättömien
väsyttäjien käsittelyssä kestä ja
kyyneliä lapsen silmissä katken-
neen siiman ja karanneen kalan
jälkeen on sydäntä raastavaa kat-
soa.Tapsin pituus voi vaihdella ka-
lan ottihalukkuudesta ja pyynti-
syvyydestä riippuen 30 sentistä lä-
hes metriin.

Paino onkeen valitaan tarvitta-
van heittopituuden ja mahdolli-
sen virran voimakkuuden mu-

kaan. Sen koko vaihtelee yleensä
viidestä 50:een grammaan. Jos
lapsi haluaa itse harjoitella ongen
heittämistä ottipaikalle, 10–15 g
paino on 1,2 metrin vavassa aivan
riittävä.

Tapsin päähän kiinnitetään pie-
ni kolmihaarakoukku, joka piilo-
tetaan värikkään syöttitahnapal-
lon sisään. Värikkään tahnan va-
linta ja tahmaisen syöttipallon
pyöritys pikkuisissa sormissa on
lapsille oma ohjelmanumeronsa.
Erityisesti papukaijaväri tuntuu
olevan niin lasten kuin kirjolo-
hienkin mieleen.Syöttinä voi käyt-
tää myös kastematoa, katkarapu-
ja ja kärpäsentoukkia.

Terävistä koukun kärjistä ei kos-
kaan voi varoittaa liikaa.

On makuasia, haluaako käyttää
kirjolohiongessa kohoa. Erilaisia
heittokohoja näkee istukaslam-



milla melkoisesti. Itse suosin las-
ten kanssa kohotonta onkea. Mie-
luummin kiinnitän vavan kärkeen
kilikellon tärpistä kertomaan. Voi
sitä pienten silmien loistetta, kun
kello kilahtaa. Silloin kaikki muu
unohtuu,jalkoihin tulee vipinää ja
jännitys nousee.

Kunnollinen, varrellinen haavi
on ensiarvoisen tärkeä. Nelivuo-
tiaskin kyllä väsyttää ajan kanssa
kirjolohensa itse, mutta ylösot-
toon tarvitaan aina aikuisen apua.
Jo puolikiloinen kirre vetää lapsen
onkea melkoisesti ja kalan ohjaa-
misesta vavan avulla haaviin on
turha haaveillakaan. Siksi haavin
varrelta vaaditaan riittävästi mit-
taa ja tukevuutta.

Vaatetus lapsille on tietysti va-
rattava sääolosuhteiden mukaan,
eikä tuuleen tai sateeseen kanna-
ta pienempien kanssa lähteä. Pe-
lastusliivit puetaan ainakin uima-
taidottomien päälle.

Oheistoimintaa tarvitaan

Varsinaisten kalastusvälineiden li-
säksi lasten kanssa kirjolohion-
gelle lähdettäessä tarvitaan mu-
kaan paljon muutakin. Mielen-
kiinto yleensä riittää onkien virit-
tämiseen ja paikan vaihtoon,mut-
ta ei tärppien odottamiseen. Vii-

dentoista minuutin tyhjän pyytä-
minen on vilkkaimmille lapsille jo
kärsimystä, ellei muuta tekemistä
oheen keksitä.

Kunnollinen reppujakkara tai is-
tuin jokaiselle on hyvä olla. Lap-
sille on myytävänä omia pieniä
reppujakkaroita,jotka kulkevat ki-
vasti heidän omassa selässään ja
jonne voi kukin pakata tarvikkei-
ta mieleistänsä oheistoimintaa
varten. Nelivuotiaallani on kulke-
nut istutuslammella mukana ai-
nakin hiekkalelut (ämpäri ja lapio),
vesilelut (veneitä, ankkoja) ja lu-
kemista.

Myös mieluisat eväät ja etenkin
herkut ovat pelastaneet monta
reissua. Päivän tai illan retkellä is-
tutuslammella saa varautua
useampaan evästaukoon.

Kohokohta voi olla nuotion sy-
tyttäminen ja makkaran paistami-
nen. Vielä parempi, jos on mah-
dollisuus perata ja valmistaa juu-
ri pyydetty ja itse väsytetty kirjo-
lohi.

Aikuinen varaa mukaan kun-
nollisen puukon, jolla voi veistää
vaikkapa kaarnaveneitä,tai auttaa
askartelemaan käpylehmille ai-
taus.Luonnosta löytyy hyvän mie-
likuvituksen avulla aineksia mo-
nenlaisiin leikkeihin.

6-vuotiaan Väinön kalareissun
kohokohta. Saalis ylhäällä!

Daiwa-HardBodyz,
testatusti parhaat avokelat!

Daiwan edistyksellinen HardBodyz-sarja tarjoaa kalastus-
nautintoa ja käyttövarmuutta kaikille laatukelojen ystäville. 
Valitse HardBodyz-sarjan kela, kun tarvitset pettämätöntä 
luotettavuutta ja kelausvoimaa tiukoissakin tilanteissa!

Daiwa Caprice
 ERÄ 4/2003

Luja HardBodyz-metallirakenne, 
takaliikkeetön kampi (IAR), alu-
miininen ABS-puola, 3 kuulalaa-
keria, Twist Buster, BailSafe-san-
ganlukitsin, etujarru, varapuola.

Daiwa Laguna
”Testivoittaja” ERÄ 4/2003
”Testivoittaja” ERÄ 6/2003
”Testivoittaja” ERÄ 7/2004

”Kaikkien aikojen testivoittaja” ERÄ 4/2005
Luja HardBodyz-metallirakenne, taka-
liikkeetön kampi (IAR), alumiininen 
ABS-puola, 7 kuulalaakeria, Twist Buster, BailSafe-sanganlukitsin, 
laakeroitu siimanohjainrissa, etujarru, alumiininen varapuola.
Uutuutena UL-koko ja suuri, uisteluunkin sopiva jättihaspeli.

Maahantuoja:
Oy Eloranta
PL 7078,  70781 Kuopio
Puh. (017) 288 3044 | Faksi (017) 288 3088
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� Kaikki alkoi eräästä yökalastuk-
sesta. Otimme kerran onget va-
rastosta ja lähdimme pappa, isät
ja pojat läheiselle järvelle kalaan.
Oli mukavaa istua nuotiolla ja pais-
taa makkaraa.Kalojakin taisi muu-
tama tulla.

Siitä syntyi idea järjestää joskus
pidempi kalareissu,jossa yövytään
teltassa. Luonnon helmassa kun
on muutenkin mukava olla. Ajat-
telimme,että tuollainen reissu voi-
si kulkea nimellä kalaleiri.

Seuraavana keväänä tuli kaikille
suvun miehille ensimmäinen kala-
leirikutsu. Kirjeen lähettäjä oli Nal-
le Lempäälästä. Paikaksi hän oli
isänsä Riston ja veljensä Tanelin
kanssa valinnut Seitsemisen kan-
sallispuiston.Ajankohdaksi oli mer-
kattu kesäkuun toinen viikonloppu
2001. Kirjeessä mainittiin, että mu-
kaan olisi otettava makuupussi,
saunomisvälineet, vaihtovaatteet,
makkaraa,mato-onki ja lieroja yms.

Ensimmäisellä suvun miesten
kalaleirillä majoituimme yhdessä
puolijoukkueteltassa ja yhdessä
kupoliteltassa. Leiri kesti perjan-

MIKKO VÄYRYNENMIKKO VÄYRYNEN

Suvun miehet kalale i

Ryhmäkuva Yllästunturin laelta.Ryhmäkuva Yllästunturin laelta.

tai-illasta sunnuntain aamupäi-
vään. Väkeä oli mukana 21 ja oh-
jelmaan kuului kalastusta ja loka-
riautolla ajoa.

Leiriporukka koostuu suvun
vanhimmasta, Lempäälän papas-
ta, hänen pojistaan ja vävyistään
ja heidän lapsistaan. Leiriläisiä on
siis kolmessa polvessa samaa su-
kua. Ikähaarukka on tällä hetkellä
noin kolmesta vuodesta kuuteen-

kymmeneen.
Leirille saavutaan ympäri Suo-

mea, osa Ruotsista asti.Tavallises-
ti leirillä harrastetaan muun muas-
sa kuulantyöntöä, jalkapalloa, pa-
tikointia ja tietysti kalastusta.Pää-
tarkoitus kuitenkin on, että saam-
me olla yhdessä ja nauttia Suomen
luonnosta.

Joka leirillä on omat järjestä-
jänsä. Vuoro kulkee suvun van-

himmasta nuorimpaan perhekun-
nittain.

Järjestyksessä toinen suvun ka-
laleiri pidettiin itärajalla Hossan
leirintäalueella. Leirin johtajana
toimi Heikki Madekoskelta poi-
kiensa Topiaksen, Tuomaksen ja
Markuksen kanssa.Porukka oli sen
verran lisääntynyt, että jouduim-
me majoituksessa turvautumaan
jo kahteen puolijoukkuetelttaan.
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Paikka oli valittu viimeisen päälle,
järvivesi oli juomakelpoista ja
pohjoisen luonto oli meille etelän
asukkaille uusi elämys.

Kolmannen kalaleirin paikkana
oli hieno hämäläinen järvenran-
tamaisema järjestäjinä Harri Si-
poosta poikiensa Aapin ja Patun
kanssa. Majoituimme edelleen
kahdessa puolijoukkueteltassa,
mutta illalla rakensimme ranta-

vuokrattu ulkopuoliselta.
Uutena ohjelmassa oli mm.noin

kahdeksan kilometrin patikkaret-
ki opettavaisten rastien kera. Pää-
simme tutustumaan myös raja-
vartiolaitoksen toimintaan. Mai-
semat leirillä olivat uskomattomat,
veden äärellä kun oltiin,ja sää suo-
si meitä kaiken aikaa.

Viides kalaleiri pidettiin Lapissa.
Jorma Madekoskelta poikiensa

törmälle vielä telttasaunan seu-
raavalla tavalla.

Ensin kaivetaan maahan noin 1
x 0,5 m kuoppa, joka on puolisen
metriä syvä. Kuopan keskelle ase-
tellaan tiilijono, jonka päälle laite-
taan poikittain 15 mm harjateräs-
tankoja.Tankojen päälle ladotaan
noin sata kiloa luonnosta kerätty-
jä kiviä.

Neljän tunnin kuumennuksen
jälkeen annetaan liekin hiipua ja
heitetään häkälöylyt. Sen jälkeen
kannetaan pohjasta avoin huvila-
teltan runko kivikasan päälle ja sen
päälle vedetään muovipressu.
Sauna on kylpyvalmis ja parempia
löylyjä ei ole missään!

Neljäs kalaleirimme pidettiin
kolmipäiväisenä Lieksan lähellä
Ruunaan retkeilyalueella.Järjestä-
jinä toimivat Kimmo Espoosta poi-
kiensa Mikaelin ja Danielin kans-
sa. Yövyimme asiaankuuluvasti
kahdessa puolijoukkueteltassa,
jotka oli varustettu kamiinoilla.
Kylmien öiden takia jouduimme
pitämään kipinävuoroja.Tällä ker-
taa telttasauna ja kiuaskehikot oli

Henrin, Fransin ja Roopen kanssa
olivat valinneet leiripaikan Pal-
las–Yllästunturin kansallispuiston
alueelta Pyhäjärven rannalta.Mat-
kaa meiltä etelän miehiltä kertyi
paljon ja lähdimme liikkeelle jo
keskiviikkoiltana,mutta vaiva pal-
kittiin paikan päällä.

Yövyimme puolijoukkueteltas-
sa, laavussa ja osa nukkui kodas-
sa. Teimme retken läheisen Aake-
nustunturin laelle. Matkaa taisi
kertyä liki kymmenen kilometriä
ja maasto oli vaikeakulkuista.Mai-
semat olivat aivan omaa luok-
kaansa.

Tulevan kalaleirin järjestää Rai-
mo Lempäälästä,poikiensa Joelin,
Juliuksen ja Sakun kanssa. Paikka
taitaa olla vielä hakusessa.

Kalaleiristä on joka tapaukses-
sa muodostunut meille suvun
miesten keskeinen perinne, jota
odotetaan innolla joka kodissa.
Tällä tavoin saamme nauttia yh-
dessä olosta ja pääsemme käy-
mään sellaisissa paikoissa, joihin
tuskin tulisi muuten lähdettyä.

Olemme myös erittäin kiitollisia
Metsähallitukselle siitä, että ovat
avuliaasti neuvoneet meille hyvät
leiripaikat ja ovat mielellään tu-
tustuttaneet meidät omiin retkei-
lyalueisiinsa!

Innokas kala-
miehen alku Kimi,
3 vuotta,
Ruunaalla.

Säädettävä nousu
-paras suorituskyky eri käyttöalueilla

Vaihdettavat lavat
-vaurio ei katkaise matkantekoa

3 vuoden takuu
-ruotsalainen laatutuote

Maahantuoja ja tukkumyynti

 +358 (0)207 65180
Veneentekijäntie 1, 00210 Helsinki  

maritim@maritim.fi ,  www.maritim.fi m
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Nyt myös vasenkiertoisena
Tehoalue 20-300 hv!


