
Kalastusharrastus monipuolistuu, uuden kokeilu ja sisävesikalastus 
kiinnostavat  
 
Kalastus on suosittu harrastus, sillä noin 1,5 miljoonaa suomalaista ilmoittaa kalastavansa 
vuosittain*. Tulevilla Vene 2019 -messuilla vapaa-ajankalastajille onkin monipuolinen kattaus 
tarjolla. Alan yksi suurimmista digimedioista Kalastajan Kanava koosti yhteenvedon näkyvissä 
olevista kalastuksen trendeistä. 
 
Pilkkiminen on pop, jigaus pitää pintansa ja vetouistelu on nosteessa 
Pilkkimisen kiinnostus on kasvussa keräten uusia harrastajia eri ikäluokista. Laji on saanut uutta nostetta 
mm. pilkkikaikujen lisääntymisen myötä. Tyhjän avannon tuijottamisen sijaan on laite, josta voi helposti 
seurata, mitä jään alla tapahtuu. Lajin oppiminen helpottuu ja saaliin saanti nopeutuu. (Luken 2016 vapaa-
ajankalastustilaston mukaan n. 520 000 suomalaista pilkkii vuosittain.) 
 
Vetouistelu nostaa suosiotaan, kun yhä useampi aktiivikalastaja on huomannut, että uistelemalla 
kartuttaa taitoja ja tietoa, joista on myös muihin kalastusmuotoihin hyötyä. Lämmin kesä ohjasi monia 
jigikalastajia takaisin vetouistelun pariin. Uudet, tehokkaat uistelumuodot, kuten täsmäuistelu siivittää 
lajia. (Luken 2016 vapaa-ajankalastustilaston mukaan n. 510 000 suomalaista harrastaa vetouistelua vuosittain.) 
 
Jigikalastus eli jigaus säilyttää asemansa suosittuna ja tehokkaana kalastusmuotona, Suomesta silti 
löytyy laajoja alueita mm. Itä-Suomesta, jossa vain harva jigaa ja näistä suurin osa on nuoria. Täten tällä 
kalastusmuodolla on yhä kasvupotentiaalia. Jigikalastuksessa useimpia viehättää kevyet ja alkuun 
edullisesti hankittavat välineet ja vieheet. (Luken 2016 vapaa-ajankalastustilastossa ei eritellä jigikalastusta, 
mutta heittokalastusta harrastaa n. 760 000 vuosittain.) 
 
Yhteenvetona kalastustyyleistä voidaan todeta, että yhden lajin harrastajat vähenevät ja yhä useampi 
aktiivikalastaja kalastaa montaa kalalajia ja monella eri tyylillä yhdistellen mm. jigikalastusta, 
pohjaongintaa sekä venepilkintää samalla kalareissulla. Uuden opettelu on nyt trendikästä ja nuoret 
näyttävät mallia.  
 
Uudet vieheet ja kokeileminen kiinnostaa 
Vieheitä ja erilaisia viehetyyppejä tulee markkinoille jatkuvasti. Myös perinteisiä viehetyyppejä 
hyödynnetään uusissa käyttötarkoituksissa entistä monipuolisemmin esim. jigejä pilkinnässä. 
Hauenkalastuksessa pehmovieheiden eli haukikumien suosio on ja pysyy, mutta nyt ne ovat leviämässä 
heittokalastuksesta myös uisteluun. Vaaput tekevät vahvaa tuloaan jigien rinnalle etenkin matalan 
veden ahvenenkalastuksessa kesäkuukausina. 
 
Lusikat tulevat taas. Lusikkauistin on loistava viehe lähes mihin kalastukseen tahansa ja vuodelle 2019 
on odotettavissa lusikkarintamalle hienoja uutuuksia kuten mm. Kuusamon ”Suur-Räsänen”. Kuusamon 
uusi suurhauenkalastukseen suunniteltu 12 cm pitkä ja 50 g painava Helmi-Räsänen yksihaarakoukulla 
lanseerataan Vene-messuilla Lowrance Live Stagella perjantaina 8.2. klo 15.45, jonka jälkeen tuote tulee 
ensi kertaa myyntiin Kalastajan Kanavan Vinkkinurkkaan. 
 
Kevyt on IN, eri välineet eri käyttöön 
Välinepuoli uudistuu kovaa vauhtia ja kevyt on trendikästä. Vesille lähdetään mielellään yhä 
kevyemmillä vavoilla ja keloilla. Äärimmilleen kevyeksi viritetyt välineet ovat muita kalliimpia, mutta 
myös kohtuuhintaisista välineistä löytyy aiempaa kevyempiä malleja. Tärkeintä kuitenkin on, että vapa-
kelasetti on valittu käyttötarkoituksen mukaan eli ahvenen ja kuhan jigaukseen on omat settinsä. 
 
 
 



Lähikalastuksella hyvinvointia arkeen  
Tietoisuus luonnon hyvinvointivaikutuksista liikuttaa ihmisiä entistä useammin kodin lähelle kalaan. 
Pidempien kalareissujen lisäksi puretaan työstressiä, menemällä kalaan iltaisin töiden jälkeen. Lisäksi 
retkeilykalastus kerää harrastajia. Retkeilykalastuksessa vietetään kaveriporukalla tai perheen kera 
viikonloppu telttaillen, ympäristössä kalastellen, kalasta ruokaa tehden ja luonnosta nauttien. 
Hyvinvointia osataan vähitellen hakea niin kalastamalla kuin muutenkin luonnossa liikkuen.  
 
Kalastusveneissä suunta pienempään, monikäyttöisyys pysyy pinnalla 
Monen aktiivikalastajan katseet ovat kääntyneet meren rannikolta sisämaahan ja pienet järvet, lammet 
sekä virtavedet tarjoavat monin paikoin huippuelämyksiä. Vesistöjen koko kuitenkin rajoittaa isompien 
veneiden käyttöä, ei ole ramppeja, vesistössä on konekoon rajoituksia jne. Näin soutuveneet, 
kalastuskäyttöön suunnitellut kevyet pienveneet nostavat suosiotaan ja niitä varustellaan erittäin 
monipuolisesti kalastuskäyttöön.  
 
Suurella osalla kalaveneen hankkijoista on yhä tarve löytää monikäyttöinen vene, jolla kalastuksen lisäksi 
käydään perheen kanssa huviveneilemässä sekä käytetään yhteysveneenä. Täten veneen 
monikäyttöisyys ja muokattavuus käyttötarkoituksen mukaan ovat valttia. Kotimaisuutta yhä arvostetaan 
kalastajien parissa. Kotimaisen veneen hankinta on monelle valinta suomalaisen työn puolesta.  
 
Valkolihaiset petokalat yhä arvostetumpia vapaa-ajan kalastuksen kohteita 
Valkolihaisten petokalojen ympärillä pyörivä trendi ei ota laantuakseen. Näitä kaloja on saatavilla laajalti 
ja monin eri kalastustavoin. Hauki kasvattaa suosiotaan ja pienten vesistöjen trendikkyys vie 
hauenkalastuksen innostusta yhä syvemmälle sisä-Suomeen Lappia myöten. Suurhauki on mm. 
eurooppalaisten matkailijoiden arvostama saalis, joten hauenkalastuksella voidaan houkutella yhä 
enemmän matkailijoita Suomeen. Ahven on toinen suosikki - lämpimät kesät ovat auttaneet 
ahvenkannan kasvua ja tulevina vuosina voidaan odottaa komeita ahvensaaliita.  
 
Lähikalan arvostus ja kiinnostus kasvussa 
Suomalaiset kalastavat itse noin 45 %** ruokapöydässä tarjoiltavasta kotimaisesta kalasta. Lähikala on 
nosteessa ja ns. toissijaisten kalalajien (särkikalat) sekä silakan hyödyntäminen on erittäin trendikästä. 
Yhä useampi kiinnostuukin kokeilemaan erilaisia tapoja pyytää kalaa omaan ruokapöytään. Lisäksi 
kestosuosikit ahven, kuha ja hauki ovat nosteessa juuri itse pyydettynä ja ovat erinomaisia vaihtoehtoja 
tuontikalan sijaan. Kalaruokia myös valmistetaan uusin tavoin kokeillen rohkeammin perinteistä 
poikkeavia reseptejä. Yhä useampi myös valikoi saaliinsa, vapauttaen suuret ja alamittaiset petokalat ja 
ottaen eräksi välimitan kalat, jotka ovat mm. ympäristömyrkkyjen valossa terveellisempiä kuin suuret 
yksilöt.  
 
Lisätietoja: Jyri Kuusisalo, Kalastajan Kanavan vetäjä, p. 0500 415 779, jyri.kuusisalo@eforte.fi 
 
*) ja **) Luonnonvarakeskuksen tilastot vapaa-ajankalastuksesta v. 2016 sekä kalankulutus 2018. 
 

Kalastajan Kanavan Vinkkinurkka on Vene-messuilla 8.-17.2.2019. Kanavan vene on paikalla ja lisäksi osastolta saa 
vinkkejä kalastukseen sekä opastusta kädestä pitäen mm. perukkeiden ja rigien tekoon. Paikalla on myös VMC:n 
koukunvaihtopiste sekä asiantuntijoita mm. vieheiden valmistukseen ja eri kalastusmuotoihin. 
 
Kalastajan Kanava on vapaa-ajan kalastajan digimedia, jonka tavoitteena on auttaa kalastuksen harrastajia onnistumaan 
paremmin omassa kalastuksessaan. Kanava tuottaa vinkkejä, ohjeita, ideoita ja viihdettä ja sitä voi seurata Facebookissa, 
YouTubessa, Instagramissa sekä osoitteessa www.kalastajankanava.fi. Lisäksi Kalastajan Kanava tuottaa Nelosen Median 
Suplaan Kalastajan Radiota. Kanava tavoittaa viikoittain noin 60 000 kalastuksen harrastajaa. Yksi Kanavan suosituin formaatti 
on Perjantai-illan LivE, jossa seuraajat osallistuvat viikoittaiseen livekalastusohjelmaan esittämällä kysymyksiä sekä 
kommentteja niin Facebookin kuin YouTuben välityksellä. 


