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Perhokalastus

Timo Ali-Melkkilä

”Minulla on siinä silmänräpäyksessä se tietoinen tunne, että nyt ei ole kala kiinni, vaan minä. En
minä ole ottanut kalaa, vaan kala minut. Olen lumottu, huumattu. Tunnen samalla, että kuljen
kohtaloa kohti, josta en ole pelastettavissa. Minun täytyy saada ja minä olen saava kaiken ikäni
onkia näitä kaloja…”. Juhani Aho, kirjassa Lohilastuja ja kalakaskuja (1921): ”Ensimmäinen mullo-
seni”.

Perhokalastuksen juuret

Perholla onkimisen historia on varsin pitkä, sillä
ensimmäiset muistiinpanot kalastamisesta keinote-
koisen syötin avulla ovat yli 2000 vuotta vanhoja.
Roomalainen historioitsija Aelian (n. 300 eKr) ker-
too joesta nimeltä Astraeus, Tessalonikin ja Beroe-
an kaupunkien välissä, jolla paikalliset ihmiset on-
kivat pilkullisia kaloja (= taimenia) käyttäen syötti-
nä koukkua, johon oli kierretty punaista villaa ja
kukon höyheniä. Tällaistä perhoa, nykyään nimel-
tä Soldier Palmer, käytetään menestyksellä vielä tä-
näkin päivänä.

Euroopassa ensimmäisen seikkaperäisen selostuk-
sen perhokalastuksesta, välineistä ja jokien hyön-
teisistä, joita perhoilla tulisi jäljitellä, kirjoitti nun-
naluostarin johtajatar Dame Juliana Berners v. 1492.
Kirjassaan ”Treatyse of fysshynge wyth an angle”
hän oli sitä mieltä, että lohta voi saada ”wyth a dub-
be” – eli karvaruumiiseella perholla.

Kalastusvälineiden kehitys asetti pitkään rajoi-
tuksia perhokalastukselle. Etenkin tarpeeksi vahvo-
jen siimojen puute oli muinaisille kalamiehille suu-
ri ongelma, siima kiinnitettiin suoraan vavan kär-
keen, koska keloja ei juurikaan ollut käytettävissä.
Ensimmäiset siimat tehtiin punotusta hevosen hän-
täjouhesta. 1700- ja 1800-luvulla tulivat käyttöön
silkki ja katgut, joita käytettiin aina nylonin tuloon
saakka. Ensimmäiset vavat olivat taipuisia puukep-

pejä, sitten tulivat greenheart, splitcane (bambusä-
levapa), lasikuitu ja hiilikuitu.

Kuten niin moni muukin tekniikan keksintö, lie-
nevät myös kalastukseen tarkoitetut kelat peräisin
Kiinasta. Sung Dynastian (960-1280) aikaisissa
maalauksissa kuvataan kalamiehiä, joilla on vavois-
saan kiinnitettynä perhokelat. Yleiseen käyttöön
vapaan kiinnitettävät kelat tulivat vasta 1700-luvul-
la. Perhokelojen toimintaperiaate ja perusrakenne
ovat säilyneet kokolailla samana aina meidän päi-
viimme saakka.

Brittiläisen imperiumin leviämisen myötä per-
hokalastus harrastuksena yleistyi 1800-luvulla no-
peasti. Samalla julkaistiin aiheesta useita satoja kir-
joja, joissa kuvataan tarkasti erilaisia kalastusteknii-
koita, jokien hyönteisfaunaa ja luonnonhyönteisiä

Elämää suurempi harrastukseni

Kuva 1. Klassinen huippuperho Green Highlander.
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jäljittelevien perhojen sitomista. Englantilaiset ka-
lamiehet matkustivat ympäri maailmaa ja löysivät
uusia kalapaikkoja. Kaukaisista maista tuotiin ek-
soottisten lintujen höyheniä naisten hattujen ko-
risteeksi ja samalla myös perhojen sidontamateri-
aaleiksi. Englantilaiset ”lohilordit” vuokrasivat ko-
konaisia lohijokia Norjasta. Jopa eräitä Keski-Suo-
men koskia ovat aikanaan englantilaiset aatelimie-
het hallinneet. Näistä syistä nykyajan perhokalas-
tus on valtaosin saanut vaikutteensa juuri anglosak-
sisesta kulttuurista.

Perhokalastajan välineistä ja
heittotekniikasta

Perhon heittäminen poikkeaa oleellisesti uistimen
heitosta siinä, että kevyt perho ei uistimen tavoin
yksinään sovellu veteen lennätettäväksi, vaan heit-
täminen tapahtuu erityisen heittosiiman avulla,
mikä toimii heittopainona.

Perho-onki koostuu vavasta, siimavarastona toi-
mivasta perhokelasta, heittosiimasta, perukkeesta eli
nylonsiimasta, jolla perho liitetään heittosiimaan.
Koska kalastus useimmiten tapahtuu vedestä käsin,
ovat kahluuhousut tai -saappaat yleensä välttämät-
tömät. Edellä kuvatun varustuksen lisäksi kantaa
jokainen itseään kunnioittava perhomies mukanaan
runsaasti erilaisia oheistarvikkeita, kuten siimoja,
rasvoja, koukkuja, perhorasioita. Tämän vuoksi

monet perhokalastajat käyttävätkin kalastaessaan
erityisiä perholiivejä, joissa on runsaasti pieniä tas-
kuja tavaroiden säilytystä varten. Kalahatulla on
monille kalamiehille suorastaan yliluonnollinen
merkitys. Jos vanha, likainen moneen kertaan kas-
tunut kalahattu sattuu jäämään kotiin, on kalaonni
mennyttä. Onpa kalahatun merkityksestä kirjoitet-
tu oikein kirjakin, jonka johtoajatuksena oli se, että
huono kalahattu on pilannut monta hyvää kalareis-
sua.

Heittosiima on yleensä n. 30 m pitkä, muovi-
päällysteinen, päistään suippeneva siima, joita on
olemassa useita malleja ja painoluokkia eri käyttö-
tarkoituksia varten. Perhovapoja on saatavana ke-
vyistä yhdenkäden 8 jalan pituisista taimenvavois-
ta alkaen aina 20 jalkaa pitkiin kahdenkäden lohi-
vapoihin. Kukin vapa vaatii oman heittosiimansa,
jonka painoluokka on kyseiselle vavalle sopiva.

Perhoheitto koostuu ns. takaheitosta, jolloin
muutama metri heittosiimaa viedään vavan heilau-
tuksella heittäjän selän taakse ja etuheitosta, jolla
heittosiima lingotaan haluttuun kohteeseen. Heit-
tosiiman liikerata muistuttaa hieman ruoskan sii-
man kulkua ilmassa. Tästä perusheitosta eli yliolan-
heitosta on sitten kehitetty useita variaatioita, joilla
siima saadaan oikaistua heittäjän eteen ilman taka-
heittoa.

Perhokelaa ei itse heittämisessä juuri käytetä, vaan
heittosiimaa vedetään valmiiksi riittävä määrä ke-

Kuva 2.  Lohenkalastusta yhden käden perhovavalla.
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lalta ulos. Yleensä on mahdollista pitää ilmassa 7-
10 metriä heittosiimaa, jonka avulla kehitetään heit-
toon tarvittava liike-energia. Suotuisissa olosuhteissa
voi taitava heittäjä saada aikaiseksi jopa 40 m pi-
tuisia heittoja. Epäsuotuisissa olosuhteissa perho taas
on kiinni lähimmän koivun latvassa. Perhonheiton
alkeet oppii helposti muutamassa tunnissa, mutta
hyvän heittotaidon saavuttaminen kestää ihmisiän.
Hyvältä heittäjältä vaaditaan erinomaista käden liik-
keiden koordinaatiota ja hyvää rytmitajua, koska
heittoliikkeiden oikea ajoitus suhteessa perhosiiman
lentorataan on onnistuneen heiton edellytys. Oikein
suoritettu heitto lentää vaivattomasti ja kauas vain
vähäisellä vavan kärjen liikkeellä ja pienellä voiman-
käytöllä, kun taas väärä ajoitus ja liiallinen voiman-
käyttö johtavat vain siimasotkuihin ja vaaraan me-
nettää taivasosuutensa liiallisen kiroilemisen takia.
Tässä onkin harrastuksen eräs oleellinen viehätys:
perhonheittäminen motorisena tapahtumana on
siksi monimutkaista ja vaikeaa, että onnistuneen
heiton aikaansaaminen tuottaa sinänsä tyydytystä.
Kaikista tuntemistani kalastuksen muodoista per-
hokalastus onkin ylivoimaisesti hauskin tapa olla
saamatta kalaa.

Perhokalastajan kalat

Perholla voi periaatteessa kalastaa mitä kaloja ta-
hansa ja missä tahansa: järvellä, joella tai merellä.

Perinteisesti perhomiehet(-naiset) ovat kuitenkin
keskittyneet virtaavien vesien jalokaloihin eli taime-
neen, harjukseen, rautuun ja loheen. Eteläisessä
Suomessa on enää jäljellä vain harvoja sellaisia ra-
kentamattomia, puhtaita jokia, joissa taimenilla olisi
kunnolliset elinolosuhteet, mutta lukuisat koskirei-
tit etenkin Keski-Suomessa tarjoavat erinomaiset
mahdollisuudet perhokalastuksen harrastamiseen.
Lisäksi vesistöjen puhdistumisen ja hoitotoimenpi-
teiden myötä vaelluskalat ovat palanneet sellaisiin-
kin entisiin teollisuuden ja maatalouden likaviemä-
reihin kuin Kymijoki, Vantaa ja Aurajoki.

Mikä perhokalastuksessa viehättää?

Sanotaan, että kalastus on ukkoutuva harrastus,
koska urbanisoituvassa yhteiskunnassa nuoriso on
menettämässä kosketuksensa luontoon, eikä ole enää
samalla tavoin, kuin aiemmin kiinnostunut perin-
teisistä suomalaisista harrastuksista, kuten kalastuk-
sesta, metsästyksestä tai hiihdosta. Perhokalastus on
kuitenkin ainoa kalastuksen muoto, jossa harrasta-
jamäärät ovat viime vuosina lisääntyneet, joten jo-
takin erityistä tässä harrastuksessa täytyy olla.

Oma perhokalastusharrastukseni alkoi joskus
1970-luvun lopulla, jolloin ensimmäisen kerran
kesämökillä kokeilin sukulaismiehen perhovapaa.
Muuta kalastusta ja luonnossa liikkumista olin toki
harrastanut paljon jo aivan pikku pojasta lähtien,

Kuva 3. Merirautu.
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mutta jostakin syystä juuri perhosiiman heittämi-
nen perhovavalla kolahti niin, että jo samalla vii-
kolla piti lähteä kauppaan ostamaan oma vapa. Sii-
tä lähtien harrastus on vienyt mukaan niin, että
kesälomista iso osa on kulunut vapaa heilutellessa
ympäri Pohjolaa. Alkuun kalaretket suuntautuivat
etenkin Viitasaaren ympäristöön, jossa on lukuisia
erinomaisia taimenkoskia. Lisäksi olemme tutussa
porukassa jo useiden vuosien ajan tehneet kesäisin
1-2 viikon lohenkalastusretken keski-Norjaan, jos-
sa on ehkä maailman parhaat mahdollisuudet at-
lantinlohen kalastukseen. Talvisin voi kalastuspai-
neita helpottaa perhoja sitomalla ja kalastuskirjalli-
suutta tutkien. Perhokalastus on tuonut mukanaan
runsaasti ystäviä sekä kotimaasta että ulkomailta,
koska harrastajapiiri on aika pieni ja samat hullut
kiertävät vuodesta toiseen samoja kalapaikkoja.

Perhokalastus on harrastuksena riittävän moni-
puolista ja vaikeaa, jotta haasteita riittää aina jopa
vuosien jälkeen. Juuri kun on kuvitellut, että olen
onnistunut kehittämään sellaisen perhon tai kalas-
tustekniikan, jota yksikään taimen ei voi vastustaa,
palauttaa kala sinut kylmästi maan pinnalle, koska
viime kädessä taimen itse päättää avatako suunsa
vai ei. Se, miksi kalastusharrastukseni on siitä lähti-
en lähes yksinomaan keskittynyt perholla onkimi-
seen, on aika vaikeasti selitettävissä ja eriteltävissä
oleva asia. Jos kalastuksen motiivina olisi yksin-
omaan mahdollisimman monien isojen kalojen pyy-
dystäminen, toisin sanoen proteiinien hankinta ra-
vinnoksi, harrastaisin varmastikin jotain muuta
kalastuksen muotoa, kuten esimerkiksi verkkoka-
lastusta tai silakan troolausta, koska perhokalastus
on varsin tehoton ja kallis tapa pyytää kaloja.

Vuosien varrella oma harrastukseni on muutta-
nut luonnettaan siten, että kalansaalis ei ole enää
ollenkaan niin tärkeää. Toki kalojakin pitää aina
joskus saada, jotta harrastuksen mielekkyys säilyisi.
Vanhemmiten sitä kuitenkin on alkanut arvostaa
yhä enemmän kalastusharrastuksen mukanaan tuo-
mia sosiaalisia kontakteja ja leppoisaa oleskelua
luonnossa. Näin perhokalastus ei ole enää vuosiin
oikeastaan ollut pelkkä harrastus ja ajanviete, vaan
enemmänkin tapa elää.

Amerikkalainen lehtimies ja kirjailija Howell
Raines on kirjassaan Perhokalastus ja keski-iän kriisi
on valottanut tämän harrastuksen erästä puolta aika
lennokkaasti ja osuvasti: ”Perhokalastus on kaunein
vaan ei tehokkain tapa saada kalaa, aivan kuten ba-
letti on kaunein vaan ei suoraviivaisin tapa siirtyä
paikasta toiseen. En tiedä miten hyvin lukijat tun-
tevat nykyaikaisen perhovavan, mutta se on teknii-
kan riemuvoittoja. Vavan valmistus aloitetaan tik-
kumaisesta teräsaihiosta. Aihion ympärille kiedo-
taan kilometrikaupalla vahvaa hiilikuitua. Aihio
vedetään pois ja pitkä hiilikuituputki päällystetään
epoksihartsilla, jolloin saadaan vapaan samanlainen
peilikirkas syvä pintaväri kuin saksalaisissa autoissa
kolme vuosikymmentä sitten. Tuloksena on taian-
hohtoinen, elegantti, pajunnotkea ja eloisa esine—
taikasauva, joka kädessä pideltynä on yhteydessä
sydämeen. Ja mitä useammin seuraavina vuosina
pidin tuollaista sauvaa kädessäni, sitä enemmän
karisivat suomut vanhasta kalantappajansydämes-
täni. Vuosikymmenten varrella olin tappanut sato-
ja kaloja: meriahvenia, haukia, kuningasmakrilleja,
sinikaloja, lohia ja taimenia. Olin saanut junttien
verikasteen niiltä kalamiehiltä, joille kalastus oli vain
urheilua ja kilpailua. Mutta sitten koitti aika, jol-
loin oivalsin perhokalastuksen taiteeksi, ajanviet-
teeksi ja tavaksi elää leppoisasti luonnon keskellä”.
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Kuva 4. Jock Scott


