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� Heti kärkeen Pöysti muistuttaa,
ettei kuvittele keinojensa olevan
ainoita tiellä kärkisijoille. Pitkä kil-
paura ja kyky nousta usein voit-
toihin kuitenkin osoittavat, että
hänen niksinsä toimivat.

Intohimona Pöystillä on ollut
kehitellä kärkeen vievää pilkkitai-
toa ja taktiikkaa. Voittoon tähtää-
vä ei laita yhtä paljon painoa muil-
le sijoituksille. Ne tulevat ohessa,
jos tulevat. Pienessä kisassa var-
man päälle kymmenen sakkiin
pyrkivälle seuraavat ajatukset voi-
vat tuntua jopa vierailta.

Kilpauralle lähdettäessä Pöysti
ottaa ensimmäiseksi esiin pilkki-
jän korvien välin. Tietyistä luon-
teenpiirteistä on hyötyä, joten ne
on hyvä herättää heti käyttöön.

”Kärkisijoille yltäminen vaatii
sitkeyttä. Jos haluaa kilpailla voi-
tosta, ei voi tyytyä harjoittelussa
siihen,että saa kalaa.Pitäisi jaksaa
aina ajatella, voisiko saamista vie-
lä jotenkin parantaa.”

Vaaditaan myös uskallusta. Jos
alue ehtyy, on uskallettava lähteä
liikkeelle. Se voi johtaa myös epä-
onnistumiseen.Jos toisaalta ottaa
mieluummin varman päälle, kär-
keen yltäminen käy liian vaikeak-
si. Siksi voittajaksi aikovan on pa-
ras kaivella nöyryys ja huumori-
mieli esiin.Voittaminen käy ylivoi-
maiseksi, jos pelkää tappioita.

Asennoitumista helpottaa, kun
osaa erottaa pilkinnän ja kilpapil-
kinnän. Kilpapilkintä on urheilua.
Kisoissa voi mainiosti käydä myös
ajatuksella ”tärkeintä ei ole voit-
to,vaan osanotto”,mutta silloin lii-
kutaan eri maailmassa.

Harjoittelu 
avainasemassa

”Jos kipinän saanut lähtee kisoihin
suurin toivein ja häviää pahasti
monta kertaa, innostus voi sam-
mua nopeasti. Se on pilkkiurhei-

Kuinka pääsee pokkaamaan pilkkikisojen
pääpalkintoja? Eräs Suomen menesty-
neimmistä kilpapilkkijöistä kertoo niksinsä.

Veli Pöystin niksein k

lun jatkuvuuden kannalta vahin-
ko. Meidän veteraanien tulisi in-
nostaa ja auttaa uusia pilkkijöitä
alkuun,että tällä hienolla lajilla oli-
si tulevaisuutta.”

Aloittelijan pitäisi hankkia ensin
perustaitoa ja kokemusta. Vasta
sitten on aika käydä kilpailemaan.

Henkinen kantti pitää paremmin
kaloja etsiessä ja kilpailun kään-
teissä,kun tuntee osaavansa jo jo-
tain.

”On hyvä ottaa tavoitteekseen
opetella lukemaan omalla järjel-
lään luonnon kirjaa.Paljon voi ym-
märtää, kun osaa katsoa. Vinkeis-
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n kilpajäille
tä on kyllä hyötyä, mutta pitkän
päälle tärkeintä on järkeillä, miksi
ahventa joskus tulee ja joskus ei.
Silloin harjoittelusta,kilpailuista ja
luonnossa liikkumisesta nauttii
monella tasolla.”

Pöysti kertoo, ettei mahtava ka-
lantulo ylettömästi innosta. Mutta
jos paikka ei anna mitään, syttyy
mielenkiinto. Se on haaste, jota on
antoisa ratkoa.Treenipäivä vieräh-
tää silloin helposti pitkäksi ja jatkuu
ehkä vielä myöhemmin. Itseään

vastaan on kehittävää kilpailla.
”Aina tulee silti kisoja,joissa vaa-

kaan laitettava jää vähiin. Mutta
ei se minua häiritse, se kuuluu la-
jiin.”

Eräs syy Pöystin pitkään kil-
pauraan on luultavasti siinä, ettei
menestys kilpajäillä yllä hänen ar-
voasteikollaan tärkeimpien asioi-
den listalle. Juuri tämä taitaa teh-
dä Velistä niin hyvän kilpailijan.
Hän osaa nauttia kisafiiliksestä,
vaikka häviäisikin.

Järvikohtaisuus 
ykkösasia

Yksityiskohdista Pöysti nostaa tär-
keimpänä asiana esiin järven luon-
teen ymmärtämisen. Merellä jär-
ven vastineena voi pitää pien-
aluetta.

”Kilpailijan pitää osata etsiä jo-
ka kisaveteen ja ajankohtaan par-
haiten sopivat välineet ja ongin-
tatyyli.Ei samoilla systeemeillä voi
voittaa kaikkialla.Sattumalla on to-
ki merkitystä,mutta tulosluettelot
kertovat, että sen osuus on pieni.”

Vedet eroavat värin, syvyyden,
jään ja lumen paksuuden, pohjan
muotojen, virtausten jne. perus-
teella toisistaan. Siksi ei ole ole-
massa tiettyä pilkintätapaa tai -
tyyliä, joka purisi kaikkialla. Sääti-
latkin vaihtuvat.

Aloittelijan on vaikea tajuta tä-
tä järvikohtaisuuden merkitystä.
Aktiivikilpailijoistakaan kaikki ei-
vät tunnu ymmärtävän sitä, joten
jotkut pärjäävät vain tietyn tyypin
vesissä.Luultavasti he pilkkivät ai-
na melko samalla tavalla.

Perusteellinen järven luontee-
seen perehtyminen vaatii sitä, et-
tä pilkkii siellä eri aikoina ja keleillä
ja kiertää moneen kertaan järven
eri osat. Viimeinen ja tärkein har-
joittelu tehdään juuri ennen kil-
pailua, jolloin selvitetään,mikä on
”tämän päivän juttu”.

”Valintoihin on jätettävä aina
pieni päiväkohtainen liikkumava-
ra. Yöllä satanut paksu lumi tai
muu tekijä voi sekoittaa kuvioita
viime tinkaan.”

Järvikohtaisuuteen sisältyy, et-
tä kokeillaan eri välineitä sekä on-
gintatyylejä. Joissakin vesissä on
paras liikkua paljon ja etsiä pitkil-
lä siirtymillä syönnillään olevaa,
joissakin taas on viisainta keskit-
tyä hyvin pienelle alueelle. Usein
hyvä valinta löytyy jostain ääri-
päiden väliltä.

Yksi järvi aluksi

Aloittelijaa Pöysti vinkkaa tutus-
tumaan aluksi yhteen kisajärveen
perusteellisesti. Jos on mahdollis-
ta käydä samalla järvellä jatku-
vasti, hän kehottaa kokeilemaan
vain yhtä ongintatyyliä pidemmän
ajanjakson kerrallaan, mieluiten
vaikka viikon.

”Välineiden ja ongintatyylin jat-
kuva vaihtaminen ei johda mihin-
kään, joten aloittelevan pitäisi
opetella tyylejä yksi kerrallaan.
Vasta sitten voi sujuvasti vertailla
niiden järvikohtaista purevuutta.”

Vähemmän pilkkinytkin ym-
märtää, että kilpapilkinnässä on
kyse kalojen löytämisestä. Tässä
kohtaa Pöystin pitkän kokemuk-
sen tuomia mietteitä kannattaa

� Oikean pilkintätyylin 
löytäminen alkaa järven 
luonteen selvittämisestä.

Pilkkikilpailut
� Perinteisissä pilkkikilpailuissa
kilpailukalana on ainoastaan ah-
ven. Suurimman saaliin pilkkinyt
voittaa.Päiväkilpailut käydään kel-
lo 10–14 välisenä aikana.

Yhteislähtö kilpailualueelle ta-
pahtuu puoli tuntia ennen pilkki-
misen sallittua aloitusta, joten siir-
tymäaikaa on puoli tuntia. Lähtö-
paikalle punnitukseen on tultava
puolen tunnin kuluessa pilkintä-
ajan päättymisestä.

Tarjolla on kisojen koosta riip-
puen sarjoja lapsille, nuorille, ai-
kuisille,veteraaneille,naisille,jouk-
kueille jne. Mitä isommat kisat, si-
tä enemmän sarjoja eri-ikäisille.

seurata tavallistakin tarkemmin.
”Ahvenalueiden löytäminen on

vain yksi puoli asiassa. Vasta kun
löytää päivän välineet ja päivän
ongintatyylin, voi täysipainoisesti
etsiä parhaita alueita.”

Kuviota sekoittaa,että järven eri
osissa ahven voi olla erikokoista
ja napata eri tavalla. Järven luon-
teen perusteella pitäisi tietää,min-
kä kokoisella ahvenella kisa yleen-
sä voitetaan ja mistä sitä haetaan.

Jos Pöystin tarkoittamaa täs-
mätietoa järvikohtaisuudesta on
jollakin jopa useamman vuosi-
kymmenen ajalta, kilpailija on va-
lovuoden edellä aloittelijasta.

”Siksi aloittelijan pitää ottaa
kunnolla haltuun yksi järvi.Pitkään
pilkkineet kiertävät erilaisissa ve-
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sissä,mutta useimmat tuntevat ki-
sa-alueet jo valmiiksi.”

Kun kuvio yhdeltä järveltä alkaa
hahmottua, on aika startata ki-
saan. Aluksi tavoitteena voi olla
oman tason vertaaminen koke-
neempien tuloksiin.Se kertoo,mi-
ten järvikohtaisuus on hallussa.

Ensimmäisenä talvena yhden
järven luonteen selvittäminen ja
kisat siellä on nuorelle pilkkijälle
jo mittava haaste. Seuraavana
vuonna kisat tuntuvat luultavasti
paljon helpommin hallittavilta.
Järvikohtaisuuden opettelua laa-
jennetaan sopivassa tahdissa, jär-
vi kerrallaan.Kaikki kisoissa käyvät
eivät harjoittele. Heille pärjää hel-
pommin.

”Mukavaa on hakeutua kisa-ak-
tiivien seuraan.Tietämys lisääntyy
nopeammin ja ystävät tuovat

Kilpapilkkijä ja 
pilkintekijä

� Veli Pöysti aloitti kilpapilkkijän
uransa 18-vuotiaana Lahden Kala-
veikoissa ja on kilpaillut jo yli 30
vuotta.Oppi-isänä oli kilpajäiden le-
genda Kalevi Saastamoinen. Uran
alkupuoliskolla Pöysti pilkki jopa 40
kisaa talvessa. Viime vuosina tahti
on harventunut ja harjoittelu vä-
hentynyt, mutta kauteen mahtuu
edelleen lukuisia kisoja.

Pöysti asuu Keski-Suomessa Kan-
nonkoskella Vuosjärven rannassa.
Sitä ennen kotipaikkoja ovat olleet
Lahden lisäksi Helsinki ja Turku.Pilk-
kimisen näkökulmasta eri paikka-
kunnilla asuminen on pakottanut
oppimaan,etteivät samat niksit pu-
re kaikkialla.

Isommissa kisoissa hän on kier-
tänyt ympäri maata ja kärkisijoja on
kertynyt paljon aivan erilaisista jär-
vistä.SM-kisoista henkilökohtaisel-
la tasolla on kaksi kultaa, kaksi ho-
peaa,yksi pronssi ja lisäksi viisi muu-
ta sijoitusta kymmenen joukossa.

Menestyksestä muissa suurkisoissa ker-
tovat muun muassa palkintoina tulleet
auto ja moottorivene.

”On näitä pärjänneitä muitakin”, mies
kuittaa.

Saavutuksiin mahtuu myös uuden

pilkkityypin, värinäpilkin kehittä-
minen. Pöystin pilkki oli pitkään
liikkuvuudeltaan eloisimmin väri-
sevä. Erän numerossa 3/1997 hän
kertoi kuvin ja sanoin, mikä väri-
näpilkki on ja miten sellainen val-
mistetaan. Harva oli kuullutkaan
asiasta. Jutun jälkeen värinäpilk-
kien valmistajien määrä lähti hui-
maan kasvuun.

Kannonkoskella ovitehtaan ai-
koinaan sulkiessa ovensa Pöysti
joutui työttömäksi, mutta vaihtoi
toimettomuuden pilkintekoon.
Omatekoisilla, oudosti keikahtele-
villa pilkeillä oli jo tuolloin hyvä mai-
ne.

Aikanaan kunnan kiinteistö, jos-
sa Pöystin verstas sijaitsi, purettiin.
Kun uutta verstasta ei löytynyt,hän
siirtyi nykyiseen työhönsä sahalle
Viitasaarella.

Pilkkejä Pöysti valmistaa enää
vain pienen määrän tutuille aktiivi-
kilpailijoille, vaikka puhelin soi
usein. Käsityön osuus valmistuk-
sessa on niin suuri,että homma jat-
kuu vain harrastuksena.

� Tämän matalan järven 
kilpailu voitetaan usein parin
kilon saaliilla. Nuutti Palvialan
työnäyte.

Veli Pöysti 
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hommaan lisää sisältöä. Mutta lii-
kaa ei pidä uskoa toisten pu-
heisiin!”

Laajalla alueella

Suurilla,syvillä ja vähähumuksisil-
la järvillä ahvenet säilyttävät otti-
halunsa yleensä läpi talven. Kun
hyvin syövää ahventa on tarjolla,
keskitytään niihin.

Aktiiviselle kalalle ja rantama-
talaa syvemmässä vedessä keski-
kokoinen tai iso pilkki pelaa.Pöys-
ti käyttää omia värinäpilkkejään ja
mieluusti ketjussa roikkuvaa vä-
rinapillista koukkua, jossa on pie-
nen ahvenen silmä syöttinä. Yksi
silmä kestää usein yli kymmenen
kalan ylösoton.

Järven luonteen selvittämisen
voi aloittaa kokeilemalla,miten hy-
vin nämä aktiivisen ahvenen väli-
neet toimivat. Kuinka usein nap-
paa, kuinka monen kalan putkia
saadaan, mikä on ahventen keski-
koko,kuinka laajoilla alueilla hyvin
syövää ahventa tuntuu olevan.

Jos ketju ja silmä pelaavat luo-
tettavasti, ahvenia tulee monesta
paikasta ja välillä pitkinä putkina,
sopii pilkintätyyliksi laaja kiertä-
minen ja aktiivisen kalan etsimi-
nen. Ahven nappaa silloin ketjun
ja silmän lisäksi myös tapsissa ole-
vaan morriin ja vastaaviin her-
kempiin virityksiin sekä kärpäsen
tai surviaissääsken toukkaan.

”Ketjun ja kestävän syötin (sil-
män) etuna on joutuisuus. Se tu-
lee esiin, kun useat pilkkijät löytä-
vät aktiivista ahventa. Jos kilpaili-
jat ovat samalla paikalla, no-
peampi vetää ahventa vähän
enemmän ennen alueen hyyty-
mistä. Ketjulla ja silmällä ylösotto
on muutenkin hieman toukkaa ja
survaria nopeampaa.”

Aggressiivinen liikkuminen ja
laajoilta alueilta kalaa hakeva tyy-
li toimii parhaiten, kun ahven syö
hyvin ja kalaisia alueita on mah-

dollista löytää koko kisan ajan.Hei-
kosti antavat reiät ja alueet hylä-
tään nopeasti, jopa viidessätoista
sekunnissa,ja reikiä tehdään etääl-
le toisistaan kuumia kohtia etsien.

Jos kalaisia alueita on paljon,
syönti hyvä ja monenlaiset väli-
neet toimivat, lukuisat kilpailijat
osuvat väistämättä hyvän syönnin
kohtiin.

”Silloin nousee entistä tär-
keämmäksi, että saa ahventa hy-
vin koko kisan ajan. Laajalta otti-

alueelta kalaa riittää ja lisäksi pi-
täisi olla varapaikkoja, joille pitää
uskaltaa lähteä kalantulon heike-
tessä liikaa.”

Harvasta järvestä 
kalaa runsaasti

Hyvin ahventa antavalla järvellä lä-
hes aina joku onnistuu pysyttele-
mään lähes koko ajan alueilla, jot-
ka antavat kalaa kilpailun lop-
puun. Kun järven luonne on täl-
lainen, kärkipaikoille haluavan pi-

noi enää alle neljä kiloa ja 53. si-
joittuneen alle kaksi kiloa.

”Paikallistuntemukseni Inarilla
oli huono.Harjoittelussa löysin hy-
vän paikan, mutta kisassa kalaa ei
enää tullut. Sijoitukseni oli 57.”

Kalan löytäminen on tärkeässä
roolissa usein myös Lappajärvellä.
Jos kisan voittoon vaaditaan 20 ki-
lon saalis, ongelmaksi tulee hel-
posti pilkkialueen pienuus. Ei au-
ta,vaikka pilkkii kisan kärjessä kol-
me tuntia. Jos kalantulo hidastuu

� Vavan perässä siimalle kumi-
hahlo syvyyden merkkaukseen
ja kädensijassa siimalenkki
puolimitalle.

� Värinäpilkki, ketju, värinap-
pikoukku ja syöttinä muutama
kärpäsentoukka on tehokas 
yhdistelmä.

tää valmistautua niin, että pystyy
samaan.

Harjoitteluvaiheessa tulisi pyr-
kiä viemään nopeatempoisuus
niin pitkälle kuin järven luonne
sallii.

Kilpailu kestää neljä tuntia. Jos
voittotulos on yleensä esimerkik-
si 12 kiloa, ahventa pitäisi saada
kolmisen kiloa tunnissa.Harjoitel-
lessa voi katsoa aikaa ja saalista se-
kä päätellä, millä alueilla kalantu-
lo on niin hyvää, että sillä yltää ta-
voitteeseen. Näitä riittävän hyviä
alueita pitäisi löytää niin paljon,et-
tä onkimista riittää koko kisan
ajaksi.

Vuoden 2005 SM-pilkki käytiin
Inarijärvellä. Välineillä ei siellä ol-
lut ratkaisevaa merkitystä. Saa-
lisahvenet olivat melko suuria ja
menestyksen avaimena oli liikku-
minen ja hyvin syövien kalojen
löytäminen.

Vain muutamat onnistuivat.
Voittajan saalis oli yli 13 kiloa,mut-
ta 16. sijoittuneen saalispussi pai-

lopussa ja joutuu siirtymään sum-
massa viimeisen kerran,se voi vie-
dä voiton.

Harvasta järvestä kalaa tulee run-
saasti.Silloin välineitä,ongintatyy-
liä ja taktiikkaa pitää säätää varo-
vaisemmalle syönnille ja pienem-
mälle saalismäärälle sopivaksi.

Ketjun päässä olevan silmän li-
sukkeeksi voi laittaa survarin syön-
nin käynnistäjäksi. Varovainen ka-
la nappaa ketjun sijasta ehkä pa-
remmin siimatapsiin ja morriin,jos-
sa syöttinä on toukka ja survari.Jos
ahven on pientä, ohuempi siima-
tapsi ja pienempi morri voi olla pa-
rempi. Myös pilkin, morrin tai syö-
tin värillä voi olla vaikutusta.

Pitkien ja nopeiden siirtymien
sijasta voi olla parempi keskittyä
löydetyn alueen tarkempaan tyh-
jentämiseen. Kokeiluaikaa yhdel-
lä reiällä pitää ehkä lisätä 10–15 se-
kunnista pitemmäksi. Kokeiltavaa
riittää myös ahvenia parhaiten ak-
tivoivan pilkin uittoliikkeen löytä-
misessä.
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Pienaluetta kiertäen

Toinen ääripää löytyy matalista ja
ruskeavetisistä vesistä. Niissä
syönti on usein parhaimmillaan
heti jäätymisen jälkeen.Lumipeit-
teen kasvaessa syönti heikkenee
ja lopputalvella ahvenet ovat nir-
soja, eikä pitkiä ahvenputkia ehkä
enää tule. Aivan kaikissa ruskea-
vetisissä järvissä näin ei silti käy.

”Jälleen aloitetaan hakemalla oi-
keita välineitä,tyyliä ja alueita.Erää-
nä ääriesimerkkinä voi pitää vuo-
den 2004 SM-Pilkkiä Luumäen Ki-
vijärvellä.Siellä järven ja kisan luon-
ne oli aivan erilainen kuin Inarilla.”

Pöysti huomasi harjoitellessaan,
että ahventa löytyi useammasta
paikasta, mutta ongelmana oli
saada kala ottamaan.

Kaikenlaista kokeiltuaan hän
päätyi valitsemaan kisaan oman
seitsemän sentin kirkkaan värinä-
pilkkinsä ja siihen kahdeksan-
senttisen, 0,16-millisen siimatap-
sin, jonka päässä oli kokoa 16 ole-
va tinamormyska,väriltään orans-
si ja punainen. Koska ahven oli
pientä,Veli leikkasi syötteinä käyt-
tämänsä valkoiset kärpäsentoukat
saksilla keskeltä poikki.

”Työnsin toukanpätkän leikat-
tu pää edellä koukun värinapin
päälle, punainen jäi hohtamaan
hieman valkoisen toukan läpi. Jä-
tin koukunkärjen näkyviin ja lai-
toin siihen vielä pienen survarin.”

Tekniikkana oli nostaa pilkki poh-
jasta puolisen metriä ylöspäin, uit-
taa hetki ja antaa kalan napata.Jos
sai ahvenen tai kaksi, kalaa tuli sen
jälkeen 10–15 kappaleen putki,
jonka jälkeen syönti tyrehtyi.

”Pilkin lyhyehköllä ranta-alu-
eella, josta kalaa tuli tällä tavalla
koko kilpailun ajan. Porukka ym-
pärillä vaihtui varmaan kolmeen
kertaan, mutta ilmeisesti he eivät
löytäneet tätä pilkintätyyliä ja sii-
hen tarvittavia välineitä. Laskin jo
harjoitellessa,että kun kalaa tulee
koko kilpailuajan yli kilo tunnissa,
se riittää hyvään tulokseen.”

Näin myös kävi. Pöystin tulos oli
5 168 grammaa,jolla irtosi miesten
sarjan SM-kulta. Hopealle sijoittu-
neen tulos oli 3 019 grammaa.

Vielä heikomman syönnin jär-
vistä Pöysti mainitsee erään kisan
Ähtärinjärvellä paksun lumen ai-
kana.Järvessä on paljon pientä ah-
venta, mutta kalat vaipuvat tal-
vella kuin horrokseen.

”Siellä toimi samojen reikien
kiertäminen. Etsin penkan, jossa
tuntui olevan kalaa ja kairasin alu-
eelle kymmenkunta reikää melko
lähelle toisiaan. Sitten pilkin reiäl-
tä toiselle kulkien.”

Ähtärinjärvellä pikkuahvenet ei-

vät tahdo aktivoitua. Mutta kun
pieni pilkki samantapaisilla viri-
tyksillä kuin Luumäellä putosi
pohjan ylle, pikkuahven tai joskus
kaksikin nappasi. Jos kala ei na-
pannut heti, hän vaihtoi seuraa-
valle reiälle.

”Sain sillä tavalla koko kisan ajan
tasaisesti hyvin pientä ahventa,
kaikkiaan parisen kiloa ja sijoituin
kolmanneksi.Voittaja sai lähes kol-
me kiloa.Paikallistuntemukseni oli
oikeastaan huono,mutta tyyli osui
oikeaan.”

Syöntiä säästellen

Toisinaan aktiivisempaakin ah-
venta pilkkiessä toimii saman-
suuntainen konsti. Aina reiästä ei
kannata vetää kaikkia nappaavia
kaloja ylös. Voi olla parempi ottaa
puolenkymmentä kalaa, peittää
reikä ja jättää hyvä syönti päälle.
Sitten seuraavalla reiällä sama jut-
tu ja taas seuraavalla.

Kun vaikkapa viidentoista otti-
reiän alue on kierretty, palataan
lähtöavannolle. Syönti voi kestää
tällä tavalla pitempään, kun ahve-
net eivät tule epäluuloisiksi.

Ympäri järveä juokseminen ja
pienalueella lähes paikoillaan ta-
pahtuva pilkkiminen ovat tietysti
ääritapauksia. Useimmiten par-
haiten sopiva pilkintätyyli on jo-
tain näiden väliltä.

”Pitäisi löytää järvikohtaisia nik-
sejä. Pilkkiä on paras ehkä uittaa
aktiivisesti vähän pitempään, en-
nen kuin se tarjotaan otettavaksi.
Tai ehkä pilkkiä on paras uittaa en-
sin vähän korkeammalla ja laskea
se sitten pohjan tuntumaan.”

Jotkin valinnat toimivat aina pa-
remmin kuin toiset, mutta niiden
oivaltaminen on vaikeaa.Kilpailun
viimeisellä tunnilla moni osaa jo
sanoa, miten olisi pitänyt pilkkiä,
mutta siinä vaiheessa on jo myö-
häistä.Nopeimmin oikeat valinnat
oivaltanut on korjannut potin.

Pystyt suosituimpia

Välineistä puhuttaessa Pöysti tart-
tuu ensimmäiseksi pilkin uintiin,
joka on syytä tuntea. Sitä voi tut-
kia kirkkaassa vedessä jäällä maa-
ten,kesällä laiturilla tai laajassa uit-
toaltaassa. Tällöin on muistettava
käyttää syöttiä koukussa, muuten

� Pikkuahven on kilpailijan 
peruskala.

� Veli Pöystin värinäpilkkejä.
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pilkki ei näytä oikeaa uintiaan, jos
sitä yleensä on.

Pilkkikisat järvillä voitetaan lä-
hes järjestään pystypilkillä,äärim-
mäisen harvoin tasarilla, jota ei
edes pahemmin käytetä.Mormys-
ka voi olla voittopeli ruskeassa ja
matalassa vedessä, kun syönti on
nollassa. Tällaisia järviä on eniten
Pohjanmaalla.

Osa kilpailijoista käyttää tapsi-
pilkkiä. Sillä tarkoitetaan pysty-
pilkkiä, jolla ei ole selvää ja jatku-
vasti samana toistuvaa uintiliiket-
tä. Suurin osa tapsipilkeistä vain
keikahtelee vaihtelevasti alas va-
jotessaan. Nimensä mukaisesti
tapsipilkin alla on ketju tai siima-
tapsi, ja sen päässä koukku, väri-
koukku tai morri.

”Uimattomalla tapsipilkillä pilk-
kiminen on lähinnä mormyskoin-
tia painona toimivan pilkin avulla.
Silläkin saa, mutta itse lähdin ai-
koinaan viilailemaan mahdolli-
simman elävästi uivia pilkkejä.Löy-
sin värinäuinnin mahdollisuudet.”

Värinäuinnissa pilkki keikahtaa
vapaasti vajotessaan vaakata-
soon. Se keikahtelee puolelta toi-
selle, mutta ei pyöri akselinsa ym-
päri. Pöystin värinäpilkeissä on li-
säksi sivuhakua. Uiton voimak-
kuudella uintia voi muutella ja eri
pilkit uivat eri tavoin.

”Pienet värinäpilkit sopivat
myös värikoukkupilkintään, jota
käytän joissakin järvissä. Luon-
teeltaan värikoukkupilkintään so-
pivia järviä löytyy eteläisestä Suo-
mesta, missä lunta on jäällä vä-
hemmän ja jää ohuempaa. Muu-
alla värikoukkupilkintä pelaa pa-
remmin ensimmäisten ja viimeis-

ten jäiden aikaan.”
Värikoukkupilkeiksi tehtyjen

uintiliike on usein melko vähäi-
nen, tyypillisesti hieman sivulle
tökkäävä, josta pilkki suoristuu
keskikohtaan. Liikettä toistetaan
jatkuvasti.

Pöysti käyttää omatekoisia vä-
rinäpilkkejä ja järven luonteen sal-
liessa ketjua ja silmäsyöttiä.

Uitto ja syönti

”Usein aloitan uittosarjalla, jolla
aktivoin ahvenia. Herätän syöntiä
ja sitten rauhoitan uinnin. Jos
homma pelaa niin kuin toivon,ah-
ven nappaa välittömästi liikkeen
rauhoittuessa.”

Seuraavaksi Veli pyrkii ottamaan
pilkkiä uittamatta tilanteeseen ja
järven luonteeseen sopivan mää-
rän ahventa ylös. Tavoitteena on,
että uusi ahven nappaa heti, kun
pilkki laskeutuu sopivasti väräh-
täen alas. Tähtäimessä on lisäksi,
ettei syönti lamaannu. Kalan ve-
tämisen lomassa toistettu sopiva
uittosarja saattaa palauttaa ah-
venten alkuperäisen, hyvän otin.

”Pyrin ohjaamaan ahventen
käyttäytymistä ja välttämään sitä,
että ahvenet alkavat ohjata minua.
Uittamiseni koostuu pääasiasta
uittosarjoista,rauhoittamisesta tai
uiton lopettamisesta, jolloin otan
ahvenia ylös.”

Järvikohtaisuuden hallinta on
välttämätöntä.Uittosarjojen sopi-
va määrä ja voimakkuus pitäisi
suurin piirtein tuntea, jotta ahven
aktivoituu sopivasti. Samoin on
tarpeen kokeilla, paljonko kalaa
voi vetää putkena ennen uutta uit-
tosarjaa tai mahdollista reiän het-
kellistä rauhoittamista.

”Ahventen aktivoimiseen kuu-
luu myös parven nosto. Jos kalat
nousevat, se lisää selvästi syöntiä.
Värikoukkupilkinnässä parvi nos-
tetaan parhaimmillaan aivan jään
alle, ja sen onnistuessa koko kisan
kalat voivat tulla muutamasta ra-
justa syöntipiikistä.”

Kaikissa vesissä ja tilanteissa ka-
loja ei saa aktivoitua kovinkaan
paljon. Pöysti tähdentää, että kil-
papilkkijän pitäisi selvittää sen-
hetkinen äärimmäinen taso,johon

mista, pilkki ei päätä sitä hänen
puolestaan.Ääripäänä Ähtärinjär-
vellä uittoliikkeenä oli pelkkä pil-
kin pudottaminen alas, jolloin vä-
rinäpilkki keikahti vain muutaman
heilahduksen.

Pöysti ei kuitenkaan erehdy
väittämään, että värinäpilkki olisi
ainoa oikea ratkaisu kaikille.

Vavat omaa tekoa

Pilkkivapansa, jotka ovat puolat-
tomia haarukkavapoja, Pöysti val-
mistaa itse. Siimavarasto on ly-
hyissä alumiinitapeissa pilkkijän
puolella, haarukointitapit käden
rystysen puolella.

Rystyspuolelta on vaikeampi
haarukoida ainakin aluksi.

”Etuna on,että haarukoitu siima
ei ole sormien tiellä, kun kala tai
pelkkä pilkki kiskaistaan käsiin.Li-
säksi pilkki on mielestäni hel-
pompi pudottaa tällä vavalla no-
peasti takaisin.”

Pikkupilkkien vavoissa on jous-
tava lasikuitukärki,isompien napa-
kampi hiilikuitukärki.Vähänkin sy-
vemmän veden vavassa kärki on
tammesta, joka on joustamaton ja
antaa hyvän tuntuman pilkkiin.Me-
talli on sukkapuikkojen alumiinia.

Puolaton vapa voi tuntua hi-
taalta, mutta ei sitä ole. Paikkaa
vaihdettaessa pilkintäsyvyys voi-
daan merkata koukkaamalla sii-
mavarastoon pyöritettävä siima
aluksi erilliseen kumihahloon. Sy-
vyyden tarkkailu kuuluu kalapai-
kan hakemisen perusnikseihin.

Pääsiiman vahvuutena Veli pi-
tää jättikokoisilla 9-senttisillä pil-
keillä jopa 0,25-millistä ja isoilla 7-
senttisillä 0,18-millistä. Pikkupil-
keillä pääsiiman vahvuus on 0,14
milliä. Siimatapsin perusvahvuus
on 0,16 milliä, mutta pikkupilkeil-
lä vähemmän ja isoilla enemmän.

Koukun peruskoko on morreissa
ja värinapillisissa koukuissa 14 ja 16.
Isossa pilkissä isommille ahvenille
koukkukoko voi olla 12, 10 tai 8.

Pilkin Pöysti solmii pääsiimaan
lenkkisolmulla. Ketjujen ja siima-
tapsien pilkin puoleisissa päissä
on perholukko.Ketjujen ja tapsien
pituus vaihtelee.

”Päinvastoin kuin luulisi, pilkin
pituutta lyhyempi siimatapsi on
värinäpilkissä altis menemään se-
kaisin. Se tapahtuu, kun pilkki pu-
dotetaan veteen.”

Hyvä siimatapsin pituus 7-sent-
tisessä värinäpilkissä on 8 tai 8,5
senttiä. Rauhalliseen pilkintään
12–15-senttinen tapsi on ehkä pa-
rempi. Usein Pöysti liittää mor-
myskan liimaamalla sen jo teko-
vaiheessa kiinteästi tapsisiimaan.
Näin jäykistetty kiinnitys pitää
morrin hyvässä asennossa.

Pöystin rystyspuolen haarukka-
vavassa kehitty siima ei ole 
sormien tiellä.

ahventen aktiivisuuden voi nostaa.
”Täytyy toistaa,ettei kukaan voi

hallita näitä asioita lähellekään
täydellisesti. Mutta paljon on har-
joittelun avulla tehtävissä.”

Värinäpilkin roolina on olla työ-
kalu, joka toimii tarvittaessa ää-
rimmäisen eloisasti tai hyvin vä-
häisesti ja rauhallisesti.Sitä voi ku-
vailla pilkiksi, jolla haetaan sekä
passiivisemman tapsipilkin ja
morrin että aktiivisen värikoukku-
pilkin ominaisuuksia.

Taitava pilkkijä osaa ohjata ja
säätää uintia ja kalojen aktivoi-
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Joskus siimassa on lenkillinen
morri lenkkisolmulla ja tapsi on
melko pitkä. Värinapit koukussa
ovat usein hyvin pieniä. Morrit ja
värinapitkin ovat omatekoisia.

Kilpailuissa Pöysti käyttää va-
neri-istuinta, joka toimii samalla
kalavarastona. Istuimen alla eril-
lään ovat vavat ja muut välineet.

Istuin on – kuinkas muuten – itse
tehty. ”Minulla omatekoisuus on
osa harrastusta”, hän naurahtaa.

Toukat kulkevat reisirasioissa,is-
tuin sekä varavaatteet siirtymillä
repussa.

Pilkkijakkaroita Pöysti ei pidä
huonoina, mutta vierastaa se-
kaantuvia remmejä, joihin kouk-
ku ja hyhmä voivat takertua.

Liukkaalla kelillä suunnistajan ke-
vyet nastasaappaat ovat hyvät. Kil-
papilkkijä hölkkää siirtymillä ja ke-
vyet tuulen- ja sateenpitävät asut
ovat paikallaan. Sopivia löytyy
muun muassa lasketteluvarusteis-
ta.Käsineitä Pöysti ei käytä lainkaan.

Älä kangistu kaavoihin

”Monissa järvissä kisat voitetaan
niin, että mieluiten edellispäivä-
nä etsitään kisa-alueelta viisi tai
kuusi hyvää ahvenpaikkaa. Niistä
tehdään rata, jota kisassa lähde-
tään kiertämään. Jos jokin paikka
pettää, hypätään seuraavaan.”

Varapaikkoja tarvitaan, jos kai-
kista ei löydykään ahventa tai toi-
nen kilpailija hakkaa paikan pilal-
le.Jos yksi tai useampi kilpailija nä-
kyy menevän hyvälle ”omalle”pai-
kalle, on ehkä parasta rientää en-
sin itse kyseiseen paikkaan.Silloin
saa pilkittyä varmoja ahvenia
muilta pois.

Ennen kisaa kierretään paikal-
liskokemuksen perusteella toden-
näköisiä saama-alueita.Jos pilkin-
tä on samojen reikien kiertämistä
pienalueella, paikkoja ei ehkä tar-

ta ensijäiden vaiheen jälkeen.
Järven luonteen selvittämistä

voi kutsua myös talven tulon vai-
kutusten selvittämiseksi ahvenen
syöntiin ja liikkumiseen.

Aluksi ahvenet voivat olla suu-
rin joukoin syvemmässä,mutta 30
sentin lumenpaksuudella kaloja
on luultavasti jo kolmessa metris-
sä. Jos tässä vaiheessa tulee suoja
ja lumi häviää, ahvenetkin usein
kaikkoavat tästä, 20–30 metriä
ruohikkojen edustalla olevasta vä-
livyöhykkeestä.

”Osa ahvenista voi nousta aivan
ruohikon sisään, mutta ruohikon
reunasta ei silti tule mitään.Ja osa
saattaa vetäytyä takaisin syvem-

vita monta.
Syksyllä kovat tuulet kuljettavat

kylmää pintavettä tuulen puolelle.
Tyynen puolelle kertyy lämpimäm-
pää vettä ja ahventa voi kertyä sin-
ne tavallista enemmän.Pikkujärvil-
lä ja lammilla ahven ottaa usein hy-
vin aivan ensijäillä,mutta isommis-
sa järvissä syönti alkaa yleensä vas-

pään kohti penkan reunoja. Tum-
mavetisissä järvissä liikkuminen
on vähäisempää.”

Liian kaavamaisesti järven luon-
netta ei pidä hakea. Pilkkikisoissa
Säkylän Pyhäjärvellä Pöysti muis-
taa voittotulosten jääneen syksyl-
lä ja keväällä vähän lumen aikaan
joskus muutamiin kiloihin, mutta

kokonaisvaikutus tasoittuu.Toisaal-
ta ilmarakko mukautuu paineeseen
pidemmällä ajalla ja kala voi jälleen
palata aiempaan syvyyteen.

Pöystin mukaan paineiden vai-
kutusta ei kannata yrittää ”tietää”
liian varmasti etukäteen, kokeilu
voi sittenkin olla teoriaa viisaam-
pi konsti.

Kalaa haettaessa on hyvä kons-
ti kairata penkkoja matalasta syvää
kohti. Usein ahvenia esiintyy nau-
hana samassa syvyydessä. Ottisy-
vyys on aina tärkeää painaa mie-
leen ja kokeilla sitä toisaallakin.

Kirkkaissa vesissä ahvenet liik-
kuvat yleensä paremmin kohti
pilkkiä kuin tummissa vesissä.Rai-
lot tuovat paksun lumen ja jään ai-
kana valoa veteen ja keräävät eh-
kä ahveniakin alleen.

Pilkkijä saattaa huomata ah-
venten nousevan ja nappaavan
myös välivedestä.Yhtä hyvin kyse
voi olla siitä, että parven pääosa
on ollut jo valmiiksi välivedessä.
Jos näin on yhdessä paikassa, yh-
tä hyvin toisessakin.

”Pikkuniksejä oivaltaa pilkkiessä
itsekin, kun isommat kuviot ovat
kohdallaan.Siksi pilkkijäkin voi sa-
noa, että työ tekijäänsä opettaa.”

Pilkkikisoista suurin, SM-pilkki,
eroaa kaikista muista valtavan vä-
kimäärän takia. Kuninkuuskoitok-
sessa pilkitään paitsi ahvenia nar-
raten, hyvin selkeästi myös muita
pilkkijöitä vastaan.

Ennen kuin voi edes kuvitella
pärjäävänsä SM-kisoissa, pitäisi
pärjätä pienemmissä koitoksissa.
Tosin hyvin monet menevät SM-
pilkkiin myös viihtymään ja ta-
paamaan tuttuja. Tälläkin tavalla
massatapahtumasta voi nauttia.

keskitalvella paksun lumen aikana
saatiin yli 10 kilon tuloksia.

Työ tekijäänsä opettaa

Matalapaineella kalat nousevat
Pöystin kokemuksen mukaan
usein matalampaan, korkeapai-
neella auringon paistaessa vetäy-
tyvät syvempään.

Ilmanpaineen vaikutusta perus-
tellaan kalan uimarakolla. Kala ei
pysty muuttamaan rakon painetta
kovin nopeasti muutoin kuin liik-
kumalla ylös-alas-suunnassa,jolloin

Mormyskoita siimatapseissa.
Kahdessa alimmassa jäykistetty,
suora liimakiinnitys.

Värikoukkuja käytettäessä 
tehoa haetaan myös hyvästä
väristä.

Löysitkö kalaa? Kisa on ohi ja edessä paluu lähtöpaikalle.


