
S U O M E N  VA PA A - A J A N K A L A S TA J I E N  K E S K U S J Ä R J E S T Ö

Lapsen kanssa kalaan turvallisesti

Lapsesta

Kalaan



Kalastus perhettä ja kaveruksia yhdistävänä harrastuksena an-
saitsee nousta paitsiosta. Kalastus on luonteva tapa lisätä per-
heiden ja naapurusten välistä yhteisöllisyyttä. Se on reipasta lii-
kuntaa, antaa mahdollisuuden nauttia luonnosta ja tutustua oman
asuinalueen lähiympäristöön.  Kalaan lähdetään aina lapsen eh-
doilla, ilman pakkoa ja riittävän lyhyeksi ajaksi! 

Aloitettaessa kalastus lapsen kanssa, saa aikuinen unohtaa
oman kalastamisensa ja keskittyä vain opastamiseen, kannusta-
miseen ja viihdyttämiseen. Jos kalareissulla on useampi lapsi,
olisi parasta, että jokaisella olisi oma opastaja. Tällöin jokainen
lapsi saa aikuisen jakamattoman huomion. Aikuisen tehtävä
onkin antaa kiitosta ja kehuja.

Puolisen tuntia on sopiva pituus ensimmäiselle kala-
reissulle. Pois on lähdettävä heti, kun lapsi kyllästyy.
Näin säilytetään ”kalastamisen nälkä”. Retken elä-
myksellisyyttä lisää maittavien eväiden syönti ja mak-
karan tai lettujen paisto. Talvella pulkka, lapio ja äm-
päri ovat tarpeellisia viihdyttäjiä. Kesällä uimavarus-
teet ja hiekkalelut kuuluvat kuvaan unohtamatta
puissa kiipeilyä. Aikuisen varusteisiin puolestaan
kuuluu suppea ensiapuvälineistö: laastaria, hyttys-
voidetta ja sivuleikkurit joko ihoon tai vaatteeseen ta-
kertuneen koukun irrottamiseksi.

Saaliin lajilla tai koolla ei ole merkitystä. Pienetkin
kiisket ja särjet kelpaavat. Pääasia on, että saalista
saadaan. Mäskäyksellä eli kalojen houkuttelulla 
parannetaan saalisvarmuutta. Mäski sisältää muun

muassa viljaa ja kärpäsentoukkia. Kalastusvälineliikkeistä saa valmismäskiä, jota heitetään
onki- ja pilkkipaikalle. 

Jos lasten kanssa kalareissulla saadaan kalaa, ne perataan. Lapsen käyttöön annetaan 
sopivan kokoinen puukko. Aluksi aikuinen ohjaa lapsen kättä niin, ettei haavoja tule ja per-
kaaminen tapahtuu oikein. Pienestäkin saalismäärästä valmistetaan kala-ateria kruunaa-
maan onnistunut reissu.

Kalaan lapsen ehdoilla

Lapsesta

Kalaan

Pelastusliivien tulee olla lapsen
koon mukaiset ja huolellisesti
kiinnitetty lapsen päälle.

Lapsille kannattaa opettaa oikea kalankäsittely
alusta alkaen. Alle kouluikäinen lapsi pystyy jo
verestämään saaliskalansa.



Kun vapa pysyy kädessä ja mielenkiinto riittää, on sopiva hetki tartut-
taa kalastusinto perheen pienimpiin. Lapsi tarvitsee päälleen sään-
mukaiset vaatteet. Asun tulee olla tuulen- ja kosteudenpitävä. 

Lapsen kädet ovat herkät ja tunnistavat jäänalaiset tärpit helposti. Siksi
ensimmäisen pilkkivavan tulee olla kevyt, ohuella siimalla ja kunnon
tapsipilkillä tai morrilla varustettu. Pilkkiminen aloitetaan matalasta,
koska tällöin siimaa on ulkona vain vähän ja kelaaminen tapahtuu
joutuisasti. Kaikkein pienimpien kannattaa nostaa kala peruuttaen
ilman siiman kelaamista. Aikuinen avustaa kairaamalla reiän ja irrot-
tamalla kalan. Lisäksi aikuinen laittaa koukkuun syötin. 

Ongintaan puolestaan hankitaan kolmen metrin lasikuitu- tai neljän metrin hiilikuituvapa 
varustettuna esimerkiksi 0,14 mm selkäsiimalla jatkettuna 0,02 mm ohuemmalla tapsilla ja
ohutlankaisella koukulla. Ohut puikkokoho painotetaan lyijyhauleilla niin, että pelkkä antenni
näkyy veden pinnalla. Lapsen näkö on todella tarkka, ja aikuisen opastuksella hän oppii 
näkemään kohon pienimmänkin liikkeen. 

Sopivaa aloitusikää kalastamiselle ei ole

Väritä vesikasvit, joista Kalan kanssa piileskelevä sana on
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"Tämmöisiä minä saan
isona poikana!"



Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
vapaa-ajankalastaja@vapaa-ajankalastaja.fi 

www.vapaa-ajankalastaja.fi

Rahoitettu osittain maa- ja metsätalousministeriön 
kalastuksenhoitomaksuvaroista.
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Kalastusveneen pitää olla hyväkuntoinen ja soveltua sille vesi-
alueelle, missä aiotaan kalastaa. Vene sopii seisovien pyydysten
kokemiseen, mutta ankkuroituna myös onkimiseen. Meri ja järvi
asettavat aivan eri vaatimukset veneelle. Veneen vähimmäis -
varustus on airot ja mela, äyskäri tai muu tyhjennysväline. 
Jokaisella on oltava oikean kokoiset pelastusliivit, ja ne on 
puettava päälle ennen veneeseen menemistä. Aikuisen on syytä
näyttää lapselle esimerkkiä. Aikuisen tehtävä on selvittää tuleva
säätila, osata lukea merikorttia ja
tietää koko ajan sijainti kartalla.
Maihin jääville on kerrottava pa-
luuaika ja liikkumisalue. Mikäli
näihin tulee muutoksia, pitää
niistä ilmoittaa joko VHF- tai
matkapuhelimella. 

Isommassakin veneessä on syytä niin aikuisen kuin lapsen
istua paikallaan. Soutuveneessä ei milloinkaan saa seistä. Jos
soutuveneessä pitää vaihtaa paikkaa, on se tehtävä konta-
ten. Veneestä maihin on mentävä aina rauhallisesti liukastu-
mista ja siitä seuraavaa tapaturmaa tai pulahdusta välttääk-
seen.

Veneessä turvallisesti

Oivallinen aloittelijan onkipaikka on venesataman laituri, sillanaluset ja aallonmurtajien pen-
kat. Rantaryteikköihin ja tiiviin vesikasvillisuuden joukkoon ei lasta pidä viedä. Myös liuk-
kaita rantakallioita tulee välttää.

Kalastuksen yhteydessä lapselle kerrotaan luonnossa liikkumisesta sitä kunnioittaen. Isom-
mille lapsille kerrotaan jokamiehen oikeuksista ja velvollisuuksista.  

Kalastuksen voi aloittaa, kun osaa
käsitellä vapaa. Kuvan tyttö opet-
telee pohjaongintaa.

Tavallinen mato-onki on mainio ja
varmatoiminen ensimmäinen kalas-
tusväline.


