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Mistä kalastusharrastukseni alkoi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalastuksessa on kyse estetiikasta, joka voi ilmetä niin pukeutumisessa, varusteissa, uistimen 

heitto- ja uittotavassa kuin maisemissakin. Kalastusharrastus on kokonaisuudessaan kuin 

sulatusuuni, johon jokainen harrastaja tuo omia vaikutteitaan vähän sieltä täältä.  

 Ei ole kovinkaan ihmeellistä, että luonnonläheisenä ihmisenä pidän lempiharrastustani 

esteettisenä. Varsinkaan silloin, kun olen Hauhon järvimaisemissa. 

 Olen saanut ensimmäiset kalani Hauhonselältä, isovanhempieni Anna-Leenan ja Erkin mökiltä. 

Siellä olen vaarini ja serkkuni Antti-Veikon kanssa onkinut ahvenia, särkiä ja lahnoja. 

Vanhemmiten olemme Antti-Veikon kanssa käyneet vaarin soutuveneellä kalastamassa kuhaa 

vetouistellen ja vieheitä heitellen. Hauhoon liittyy paljon muistoja kalastuksesta mutta myös muusta 

luonnonläheisyydestä. Siellä on puuhasteltu piha-askareita, käyty sienestämässä ja marjastamassa, 

saunottu omatekoisilla koivuvihdoilla, syöty hyvin ja nukuttu vielä paremmin. 

 Hauho on aina ollut meille paikka, jossa arjen asiat unohdetaan ja jossa keskitytään ainoastaan 

olemiseen. Uskallan väittää, että huolettomuuden tunne on se yhdistävä tekijä, joka saa meidät 

palaamaan Hauholle. Siellä ei tarvitse etukäteen miettiä tekemisiä, vaan riittää, että on vain hetkessä 

läsnä. Jokaisena vuodenaikana on tiettyjä asioita mitä voi seurata ja ihastella. Talvella nautitaan 

hiihtokeleistä ja kuun valaisemista talviyön maisemista. Keväällä seurataan lintujen paluumuuttoa 

ja pesintää. Kesällä nautitaan yöttömistä öistä ja syksyllä ruskan väreistä.  



 Suvullamme on useita mökkejä Hauholla. Suurin mökkikeskittymä sijaitsee Vitsiälän kylässä 

kaksi kilometriä kirkonkylästä pohjoiseen. Vitsiälästä on tullut suvun tärkeä kokoontumispaikka, 

jossa kesäisin tavataan sukulaisia aina sisaruksista pikkuserkkuihin. Tavatessamme toisiamme yllä 

vallitsee aina samanlainen yhteishenki. Paikassa on paljon tunnearvoa, sillä onhan sukumme ollut 

Hauholla kauemmin kuin mitä Suomi on ollut itsenäinen. Lisää tunnearvoa antaa myös se, että 

Hauho on historian valossa toiminut sisällissodan suurnäyttämönä. Siellä on käyty verisiä 

taisteluita, joissa sukulaisemmekin ovat olleet läsnä. 

 Hauhon idylliset maalaismaisemat ja kaunis vesistö tarjoavat jokaiselle mökkiläiselle täydellistä 

vastapainoa kaupunkiarkeen. Minulle Hauho on paikka, jossa tapaan sukulaisia, käyn kalassa ja 

rentoudun. Ilman lapsuudessani saamiani kokemuksia en osaisi arvostaa luonnon rauhaa enkä sen 

esteettisyyttä niin kuin nyt. Kalastusharrastus on antanut minulle unohtumattomia elämyksiä sekä 

parhaita ystäviä Polyteknikkojen kalastusseuran parista. 

 

Henri Mäkelä on teekkari ja Polyteknikkojen kalastusseuran puheenjohtaja. 
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