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Kasviksia pitäisi syödä enemmän, mutta
ihan pienellä ruualla ei tässä työssä pärjää.

Toisen tekemänä kala kyllä maistuu. Jos
menen seisovaan pöytään, aloitan aina ka-
lapöydästä. Usein syön niin paljon, etten
sitten muuta jaksakaan.

Jouluna pöydässä täytyy olla kaikkia ka-
loja: suutarinlohta, silakkaa, savukalaa,
graavia ja kylmäsavulohta. Ei sentään ka-
lapuikkoja, vaikka kyllä minä niitäkin jos-
kus syön. Ne ovat ihan hyviä. Joskus olen
miettinyt, miten ne oikein tehdään.

Kun poika oli pieni, hän osti kerran viik-
korahoilla kalapuikkoja. Meitä mieheni
kanssa nauratti. Muut lapset ostavat kark-
kia, meidän poika se ostaa kalapuikkoja.

Itse voisin ostaa kalapuikkoja useam-
minkin, mutta kun en kehtaa. Mitä ihmi-
set ajattelisivat, jos kalastaja ostaa kala-
puikkoja?”

Lauantai
AMMATTI EI KADUTA KOSKAAN

”Lauantaina sade on rankkaa. Tuntuu,
että joka päivä sataa. Se on huono juttu.
Ahven tarvitsee aurinkoa, muuten se ei käy
verkkoon. Mutta ei auta muu kuin lähteä
katsomaan, mitä verkkoihin on uinut.

Aion kalastaa niin kauan kuin jaksan ja

terveys antaa periksi, tai kunnes kuolen.
Keväällä sairastelin, mutta mitään ei löy-
tynyt. Kalastaja ei voi sairastaa, varsinkaan
kalastaja, jolla ei ole puoliosa.

Tyttäreni ei kalasta, mutta hän auttaa
monissa työvaiheissa, paistelee kalapihve-
jä ja tulee markkinoille myyntiavuksi. Hän
asuu lähellä, täällä Taivassalossa. Hänellä
on oma eineskeittiö, jossa hän leipoo esi-
merkiksi saaristolaislimppua. Poika on
putkimies.

Tämä on katoava ammatti. Suomukalan
kalastuksella ei elä, ja nuoret ymmärtävät
sen. Kaikki tuntemani kalastajat ovat elä-
keikäisiä.

Yhtä 86-vuotiasta pappaa morjestan
harva se päivä. Siellä se keikkuu paattinsa
keulassa ja jännitän, että kohta ukko kei-
kahtaa, mutta ei. Muutamia nuoria miehiä
näkyy, mutta he kalastavat silakkaa.

Oli meilläkin äidin kanssa välillä silak-
karysät, mutta yksin rysäkalastus ei onnis-
tu. Saaliit ovat suurempia ja vaativat isom-
man aluksen ja enemmän käsiä ja voimaa.

Joskus tulee laitettua liikaa verkkoja.
Kun kalaa tuleekin paljon, meinaa päivä
loppua kesken. Illalla olen niin poikki, et-
tei tee mieli kuin käydä pesulla ja siitä sän-
kyyn. Mutta on pakko jaksaa keittää koi-
ralle perunoita ja on itsekin syötävä jotain.

Koskaan en ole silti haikaillut muihin
töihin. Nuorempana tein maalarin hom-
mia, mutta se maalinkäry ei kyllä tuntunut
omalta. Päätin jatkaa äidin ammattia, en-
kä ole katunut.

Lauantain saalis on 10 kiloa ahvenia ja 3
kiloa kuhaa. Taivassalossa aurinko laskee
17.56. Vielä kurkistus sunnuntain merisää-
hän. Sunnuntaikin on kalastajan työpäivä,
kuten kaikki 365 päivää vuodessa.”

”Tämä on katoava
ammatti. Suomu-

kalan kalastuksella
ei elä.”

”En luopuisi mis-
tään osasta työtä-
ni. Mutta hylkeitä
voisi olla vähem-
män ja meren
rehevöityminen
pitäisi saada ku-
riin”, Liisa sanoo.

Liisa kan-
taa kalalaa-
tikoita
autoon ja
vie kalasa-
tamaan
edelleen
myytäväksi. 

Kotona
kirjahyllyn
päällä ovat
Liisan maus-
tetuista
silakoistaan
ja muista
kalatuotteis-
taan saamat
palkinnot.


