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Maanantai
KALASTAJALLE KAKSI EUROA KILOSTA

”Maanantai alkaa niin kuin jokainen
päiväni: heti silmät avattuani katson teks-
ti-tv:stä säätiedotuksen merenkulkijoille.

Päivästä on tulossa sateinen, tuulta 10
metriä sekunnissa. Kun valkenee, lähden
merelle. Taivassalossa 19. lokakuuta au-
rinko nousee kello 8.28. Koska vedet ovat
jo kylmenneet, verkoilla ei tarvitse käydä
kuin kerran päivässä. Se helpottaa. Läm-
pimän veden aikaan verkot täytyy kokea
kaksi tai kolmekin kertaa päivässä.

Päivän saalis on tänään 26 kiloa ahvenia
ja 12 kiloa kuhaa. Se on vähän. Hyvinä päi-
vinä, kun verkot ovat täynnä, voi saalis olla
100 kiloa ahventa ja 50 kiloa kuhaa.

Tuon vaatimattoman saaliin omaan pie-
nimuotoiseen kotijalostamooni. Poik-
keuksellisesti fileoin ahvenet ja kuhat itse.
Näin saan pakkaseen kalaa edelleen jalos-
tettavaksi ja myytäväksi sellaisenaan päi-
viksi, jolloin merelle ei pääse ollenkaan.

Suuremman saaliin veisin muutaman
kilometrin päähän välittäjälle, joka käsit-
telee kalat ja myy ne eteenpäin. Maksu tu-
lee kilohinnan mukaan tilille viiden päi-
vän sisällä.

Kalan raakapainosta kolmasosa on fi-
leetä. Kokonaisesta ahvenesta maksetaan
kalastajalle kaksi euroa kilolta. Kaupassa
se myydään fileenä 30–40 eurolla kilolta.
Käyn myös torilla myymässä siksi, että sil-
loin voin pyytää ahvenesta 20 euroa kilolta
ja itselle jää enemmän.

Kalan arvostus on noussut, mutta sen
hinta on välikäsien jälkeen monelle mah-
doton. Kummastuttaa ja harmittaa, että
joku siitä ottaa aika paljon välistä. Ei ole ih-
me, että perheet ostavat lihaa, kun tuollai-
silla kalahinnoilla saa vaikka sisäfileetä.”

Tiistai
EN VOI SÄÄLIÄ KALOJA

”Tiistaina sää on tyven, mutta edelleen
harmaa. Jos keli on oikein huono, verkoil-
le ei pääse ja kalat kuolevat. Kuolleet kalat
on pakko vain heittää pois. Se on surkeaa.

Tänään merestä nousee 18 kiloa ahve-
nia, 13 kiloa kuhaa ja 4 kiloa haukea. Lokit
ilmestyvät heti parveilemaan veneeni
ympärille.

Kalastaja ei voi sääliä kaloja ja miettiä,
miltä niistä tuntuu. Irrotan kalat verkosta

ja pistän jokaista puukolla kidusten ala-
puolelle, jotta veri pääsee virtaamaan pois.
Kalatiskin ahvenfileet eivät olisi niin kau-
niin vaaleita, ellei niitä olisi pistetty. Pistä-
mättä kalan liha jää tummaksi, eikä kulut-
taja osta sitä.

Tyttäreni mielestä kalat täytyisi ennen
pistämistä tainnuttaa. Siihen menisi niin
paljon aikaa, että en pääsisi ikinä rantaan.

Kaloja en sääli mutta muita eläimiä kyl-
lä. Pitkään tapasin päivittäin lokin, joka oli
saanut verkkoa kurkkuunsa. Koetin saada
sitä haavilla kiinni, jotta olisin voinut aut-
taa verkon pois. Heitin lokille kaloja, mut-
ta se ei pystynyt syömään. Nyt sitä ei enää
näy. Se on luultavasti kuollut.”

Keskiviikko
MERTA TÄYTYY KUNNIOITTAA

”Keskiviikkona tuuli on kova. Kuulen
sen sisälle ja näen aaltojen vaahtopäät ja
taipuneet puiden latvat. Päätän, etten läh-
de merelle ollenkaan. En halua ottaa tyh-
miä riskejä.

Joskus saattaa mennä kokonainen viik-
ko, ettei merelle pääse. Kun sitten päätän
lähteä, en pelkää, koska luotan kokemuk-
seeni. Toisaalta yksikään kalastaja ei olisi
koskaan hukkunut, jos se olisi kokemuk-
sesta kiinni. Merta täytyy kunnioittaa.

Nyt on aikaa paistaa kalapihvejä ja ah-
venpöhkösiä. Pöhköset ovat ahventäyttei-
siä munkkeja. Sillä tavalla jalostettuna
saan kalasta hiukan paremman katteen.

Olin kolmikymppinen ja äitini vielä eli,
kun kohtasimme merellä pyörremyrskyn.
Ehdin sanoa äidille, että katsos tuonne!
Muutamassa sekunnissa outo pilvi muut-
tui pyörremyrskyksi, joka oli hetkessä
luonamme. Äiti ohjasi venettä kulkemaan
myrskystä poispäin, mutta silti vesi vyöryi
laitojen yli sisään ja minä lapoin ämpärillä
sitä pois niin nopeasti kuin pystyin. Jos nä-
kisin uudestaan sellaisen aivan tietynlai-

sen tumman pilven taivaanrannassa, läh-
tisin kiireesti alta pois.

Joskus olisi mukavaa, että olisi merellä
joku kaverina. Erosin vuosia sitten enkä
ole löytänyt uutta kumppania. Miehet ei-
vät oikein kestä tätä jatkuvaa työntekoa.
Eivätkä sitä, että käsken, että vie tämä ja
hae tuo.

Ehdokkaita on ollut, mutta ovat tain-
neet pelästyä. Yksi sanoi, ettei tähän piru-
kaan jää. Olen tullut siihen tulokseen, että
parempi yksinään kuin huonon kaverin
kanssa – niinhän sitä sanotaan.

Joutsenkaan ei ota koskaan uutta puoli-
soa. Ehkä minulla on joutsenen kohtalo.
Vaikka ei se haittaa, harmia niistä miehis-
tä vain on.”

Torstai
SAALIS JÄNNITTÄÄ JOKA KERTA

”Torstaina sataa. Pääsen verkoille, mut-
ta eilinen tuuli on sotkenut osan. Minun
on vietävä verkot ensin rantaan ja pestävä
ne painepesurilla ja palattava sitten laske-
maan ne paikoilleen. Se on raskasta ja sii-
hen menee aikaa.

Ahvenverkot pidetään rannan tuntu-
massa, minulla ne ovat kahden tai kolmen
verkon pätkissä. Yhteensä verkkoja on 50.
Ne on ankkuroitu pohjaan kiinni. Käyn
verkot läpi yksi kerrallaan. 

On aina arvoitus, montako kalaa yhdessä
verkossa on. Voi olla kolme ahventa tai 50
ahventa. Siihen jännitykseen koko kalas-
tuksen viehätys perustuu.

Äitini ja isäni olivat hekin kalastajia. Isä
kuoli autokolarissa, kun olin kuusivuotias.
Isoisä ja äiti ne opettivat minut kalasta-
maan.

Olin vielä lapsi, kun isoisä lähetti minut
ensimmäisen kerran yksin kalaan. Sain
kymmenen vanhaa verkonriepua, jotka
laskin itse valitsemaani paikkaan.

Kun isoisä kuuli, mihin olin ne laskenut,
hän tuohtui. ’Siinähän on riutta, ja nyt ver-
kot ovat pilalla.’ Mutta eivätpä olleet. Ver-
kot olivat ehjät ja niissä oli sata kuhaa. Se oli
ensimmäinen oma kalansaalini ja komea
saalis olikin.

Jäin heti koukkuun siihen tunteeseen.
Samalla tavalla minua jännittää joka kerta,

kun lähden kokemaan verkkoja: jospa ne
olisivatkin taas täynnä sätkiviä, komeita
kuhia! Tänään saalis on 11 kiloa ahvenia ja
7 kiloa kuhaa.”

Perjantai
KEHTAISIPA OSTAA KALAPUIKKOJA

”Perjantaina sade jatkuu, tuulta on 8 metriä
sekunnissa. Ahvenia tulee 13,5 kiloa, kuhaa
5 kiloa.

Olen aina ollut huono syömään kalaa,
mutta nyt kuusikymppisenä olen vähän in-
nostunut. Voissa paistetut ahvenfileet ovat
ihan hyviä, kunhan on hyvät suolat. Koira-
kin tykkää.

Luulen, että nirsouteni kalaan johtuu
vain siitä, että olen kaiket päivät tekemisis-
sä kalan kanssa. Mieluummin syön lihaa. 

Verkkoja on 50.
Liisa laskee, nostaa
ja pesee ne yksin.
Saalis jännittää.

Liisa sanoo, että rakkolevä
kertoo meriveden olevan
puhdasta, mutta verkkoon
hän ei sitä halua.

Liisa fileoi ahve-
nia ja kuhia
omassa pienessä
jalostamossa.
Fileet hän myy
torilla ja saa
kalasta parem-
man katteen kuin
myymällä kalat
kokonaisena
jalostettavaksi.

Yleisin kysymys,
jonka Liisa työstään
kuulee, on ”Etkö
pelkää?” ”En pel-
kää”, Liisa vastaa.

Likaiset verkot
ripustetaan
vanhaan hete-
kaan ja pestään
painepesurilla.

Liisa purkittaa
suola-etikkalie-
messä vuorokau-
den muhineita
silakkafileitä.
Päälle tulee omal-
la reseptillä tehty
mausteliemi.

Suutarinlohi Liisan tapaan
1 kg silakkafileitä, 1–2 porkkanaa, 

6–8 valkosipulikynttä, 15 maustepippuria 
Suolaliemi

1 l vettä, 3 dl etikkaa
1½ dl karkeaa merisuolaa

Mausteliemi
9 dl vettä, 3 dl etikkaa, 3 dl sokeria,

1 rkl suolaa
LIOTA fileitä vuorokausi suolaliemessä. Valuta.

KIEHAUTA mausteliemi, niin että sokeri liuke-
nee. Kuori ja leikkaa porkkana ja valkosipuli
ohuiksi viipaleiksi.

RULLAA fileet kauniisti puhtaisiin purkkeihin.
Jaa mukaan porkkana- ja valkosipuliviipaleet ja
pippurit. Kaada päälle jäähtynyt mausteliemi.
Anna maustua kylmässä pari päivää.
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