Villa Kommodorin kalastusalueella haukia riitti. Kuva Sami Pitkänen.

Kuin kotona olisi

Villa Kommodor
Kalastus-lehden perinteisistä Ahvenanmaan esittelyistä voisi pikkuhiljaa
tehdä kirjan, sen verran monessa paikassa olemme onneamme olleet kokeilemassa. Saarimaakunta viehättää monella tapaa ja viime syksynä saimme jälleen uudenlaisen kokemuksen.

PROLOGI

viettoon suunnitellut mökkikylät ei niin per-

Sitä luulee olevansa vielä nuori, vaikka suu-

soonallisine pihapiireineen.

rin osa ryhmästämme hipoo 40 vuotta ja osa

Talon omistaja Stefan Ekholm kertoo,

on sen ylikin. Parhaiten tämä näkyi mennes-

että Villa Kommodor on rakennettu 1970-

sämme menomatkalla syömään laivalla. Nyt ei

luvun lopulla hänen vanhempiensa toi-

kelvannut enää seisova pöytä vaan piti päästä

mesta kesänviettopaikaksi ja siellä on vie-

Silja Symphonyn Happy Lobsterin äyriäisva-

tetty aikaa ainoastaan perheen kesken monta

din ääreen. Kun kerran päästiin arkea pakoon,

vuotta. Isän kuolema kuitenkin muutti

niin olihan sitä pakko juhlistaa.

kuviota. ”Vuonna 1990 päätimme perheen
kesken ruveta vuokraamaan huvilaa myös

EI TAVALLINEN KALAMÖKKI

ulkopuolisille ja remontoimme sen, samalla

Villa Kommodor sijaitsee Ahvenamaan oman

annoin nimeksi Villa Kommodor. Aika vähän

”sisäjärven”, Lumparnin rannalla Lumpar-

ehdimme itse käymään täällä”, Espoossa

landissa. Talo on kuin tavallinen omakotitalo

asuva Ekholm nauraa ja mainitsee, että man-

maaseudulla eli täysin erilainen kuin loman-

nersuomalaisella on oikeus rintaperillisenä
periä kiinteistö Ahvenanmaalta.
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Tuomas Muukari kunnostautui pannukarkeiden ahventen suhteen.
Kuusamon Räsänen oli hänen mukaansa ottipeli.

Teksti ANTTI ZETTERBERG
Kuvat SAMI PITKÄNEN, ANTTI ZETTERBERG

Talon terassilla on tilaa grillata ja viihtyä kelin niin salliessa.

40 vuoden lähestyessä on meno
laivalla muuttunut sitten junnuvuosien.

että talo on ollut selkeästi yksityisessä käy-

lahden perällä tekee siitä selkeästi hauen- ,

tössä. Isolla terassilla on aurinkotuoleja, grilli

kuhan ja ahvenenkalastajan kohteen. Stefan

sekä erikoisuutena sähkökäyttöinen aurinko-

Ekholm on neuvotellut vieraille erittäin laa-

markiisi. Puusauna on talon yhteydessä ja

jat kalastusalueet, joiden läpikäymiseen ei

saunasta on oma uloskäynti terassille vilvoit-

viikonloppu välttämättä edes riitä. On syvää

telemaan. Uiminen oli hieman haastavaa,

aluetta, matalaa kaislikkoa, kivikkoa sekä

koska varsinaista laituria vielä rakennettiin

isoja kaislikkolahtia sopivalla syvyydellä.

vierailumme aikana.
Villa Kommodorin etupiha poikkeaa melkoisesti tavallisen mökki-

Rannassa punainen venevaja luo perintei-

Suoraan mökiltä lähdettyä alkavat heti
hyvät haukipaikat, jotka toimivat varmasti

semmän kuvan Ahvenanmaasta. Venevaja on

vuoden ympäri antaen perushaukea. Onnis-

muuten syksyisin varsin näppärä kun veneet

tuimme saamaan heti ensimmäisenä päi-

1970-LUVUN NOSTALGIAA JA SAARISTON

voi purkaa ja lastata säältä suojassa. Villa

vänä useita kymmeniä haukia noin kilomet-

PERINTEITÄ

Kommodorissa on talon puolesta vain soutu-

rin päässä mökistä eli soutuveneelläkin pär-

Päärakennus majoittaa mukavasti kuudesta

vene 3 hv moottorilla, joten kalaveneet pitää

jää tarvittaessa.

kahdeksaan henkeä kolmessa makuuhuo-

vuokrata tai tuoda itse mukanaan. Me vuok-

neessa. Tarvittaessa käytössä on pihapiirissä

rasimme 4,30-metriset Askeladdenit 9,9 hv

KAPELLVIKEN ON MANSIKKAPAIKKA

kaksi vierasmökkiä, joissa yöpyy yhteensä

moottoreilla paikallisesta vuokraamosta.

Kalastusalueeseen kuuluva Kapellviken kiin-

kylien pihoista.

neljä henkeä. Villa Kommodorin tilava olo-

nitti huomiomme välittömästi kun karttaa vil-

huone ja sohvaryhmä houkuttelevat viihty-

KALASTUSALUE JA SAALIIT

kuilimme. Sinne on pitkä matka jurnuttaa,

mään iltaa vaikkapa after fishingin merkeissä.

Villa Kommodorin suojainen sijainti sameave-

mutta se kannattaa. Täältä saimme haukia ja

tisen Lumparnin rannalla Norrviken-nimisen

isoja ahvenia kuin liukuhihnalta. Kolmosen

Ryijyt, taulut ja muu sisustus kertovat,
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Villa Kommodor
Parhaat kalapaikat
Kapellvikenissa ovat
nähtävillä taustalla.

hauki ja puolen kilon ahven olivat perus-

mea puhuva isäntä pitää viihtyvyydestä

kauraa suurimpien haukien ollessa yli vito-

huolta. Fanaattista kalastajaa isompien

sia. Kaloja tuli varmasti yli sata, joista

veneiden puute saattaa haitata, mutta

suurin osa päästettiin takaisin ja kymmen-

onneksi veneet voidaan helposti vuokrata

kunta vietiin isännälle – hän kun on hauki-

ja toimittaa tarvittaessa paikalle.

ruoan ystävä.
Uistimina kunnostautuivat ruskea

Info

Savage Gearin Eel, suspijigit, isot lusi-

Villa Kommodor

kat sekä jostain syystä ainoastaan pinkki

Lumpovägen 288 Lumparland

Buster Jerk. Ahventa tuli Räsäsillä sekä

www.villakommodor.fi

erilaisilla lipoilla.
Venevuokraus
Perinteinen punainen venevaja on syksyisin luksusta.

Reissumme suurin

TILINPÄÄTÖS

RONO Rent

Villa Kommodor tarjoaa kotoista viihty-

(palvelua kesäkaudella myös suomeksi)

vyyttä erittäin hyvien ja laajojen kalas-

www.rono.ax

tusalueiden äärellä. Palvelualtis ja suo-

ylöstullut hauki painoi
5,1 kg.

SAVAGE GEAR REAL EEL
Haukimies Sami Pitkänen kyykytti meitä muita kalan selkeästi määrässä. Hän sai
noin 20 haukea enemmän kuin kukaan muu. Samin salaisuus oli ankeriasta muistuttava Savage Gearin Real Eel. "Varsin käärmemäinen ulkonäkö oli aluksi hieman hämmentävä, mutta kun uistimen kanssa tuli sinuiksi, jäi se siiman
päähän koko ajaksi. Eeliä on helppo uittaa jerkaten, mutta se pelittää myös kelauitolla kiitos pitkän hännän. Ronkin ruskealla
Eelillä haukia todella paljon juuri silloin kun pinnemmassa uivat jerkit eivät toimineet", Sami fiilistelee uusinta hankitaansa haukipakkiin.
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