◼ Made on monessa mielessä
erikoinen kala ja ainoa turskakala
koko maapallolla, joka elää yksinomaan sisä- ja murtovesissä.
Toinen sisävesissä tavattava
turskakala, vailla suomenkielistä
nimeä oleva tomcod (Microgadus
tomgod), nousee usein merestä jokiin ja elää Kanadassa myös
eräissä järvissä.
Kiltinän saarella Muurmanskin
alueella Venäjällä elää eräs pienikokoiseksi jäävä tavallisen turskan
alalaji järviolosuhteissa, mutta kyseisen Mogilnojejärven vesi on
suolaista.
Mateiden (Lotidae) heimoon
kuuluu parisenkymmentä ulkonäöltään samankaltaista lajia. Niitä
on kuitenkin turha hakea Suomen
vesistä. Ainoa toinen meillä tavattu heimon laji on neliviiksimade,
joka sekin on vesillämme satunnaiskala.
Made on levinnyt laajemmalle
alueelle kuin yksikään toisen sisävesikala haukea lukuun ottamatta. Sen voi löytää pohjoisen pallonpuoliskon viileiltä ja lauhkeilta
vyöhykkeiltä kaikissa maanosissa.
Euroopassa made elää suurimmassa osassa mannerta.
Made on aikuisena mitä tyypillisin vilpoisten vesien asukki. Kesällä se oleilee varsin huomaamattomina syvänteiden syövereissä ja
liikkuu vain vähän. Vasta syksyllä
vesien kylmeneminen saa limamikkoon vipinää.
Tämä yökyöpeli ei tosin valoisana aikana paljon liikahtele, mutta
lähtee pimeän laskeuduttua muonan hakuun. Jääpeitteen aikana made on ilmeisesti aktiivinen
myös päivisin.
Mateet oleilevat talvella pääosin
matalassa. Keväällä ne saapuvat
sankoin joukoin kuokkavieraiksi

Mateen kutu tapahtuu
keskitalvella kovilla pohjilla
pimeässä ja hiljaisessa
ympäristössä jäiden alla.

rantavesissä lisääntyvien kalojen
kutupaikoille mahojaan täyttämään, mutta painuvat taas syvälle
kevätkutuisten kalojen lisääntymisjakson loputtua. Tämä ei kuitenkaan koske nuoria mateita, jotka
viihtyvät matalassa läpi kesän.
Pohjalla elävä ja lisääntyvä sekä
runsaasti happea vaativa laji kärsii

suuresti veden ja pohjan rehevöitymisestä. Rehevissä vesissä happipitoisuus saattaa pohjan lähellä
ajoittain laskea hyvin alhaiseksi, jopa täysin hapettomaksi.
Ei olekaan ihme, että pohjalla kehittyvät mätimunat kuolevat ja made katoaa rehevöityneistä vesistä
ensimmäisten lajien joukossa.

Ainoa makean veden turskakalamme
made tunnetaan myös nimillä matikka, mare,
mades ja mae.

Kutee sydäntalvella
Made on talvikala, joka viettää häitäänkin tavallisimmin helmikuussa
miltei koko muun luomakunnan uinuessa sikeintä talviuntaan. Kylminä ja runsaslumisina talvina kudun
kerrotaan hurahtavan ohi nopeammin kuin leutoina ja vähälumisina
talvina, jolloin kudun alku puolestaan voi viivästyä.
Moni kalamies on salapoliisityöllään selvittänyt mateiden kulkureittejä kutupaikoille. Asiasta tiedetään sen verran, että kutupaikat

Salaperäinen s
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sijaitsevat tavallisesti matalassa, alle kolmemetrisessä vedessä kovalla
pohjalla. Monin paikoin rannikolla, mutta myös sisävesissä mateet
nousevat mielellään häihinsä jokiin
ja puroihin.
Kudulle saapuva made ui aivan
pohjaa myöten ja jättää pohjaliejuun heikon vanan, joka paljastaa
kulkureitin. Reitin kerrotaan kulkevan samalla kohdalla vuodesta toiseen. Jos esimerkiksi rysän tai katiskan asettaa muutaman metrin
väylästä sivuun, ei saalista saa.
Kutu itsessään on vaikuttava tapahtumasarja. Alussa naaras liehittelee koirasta näyttämällä tälle vaaleaa ja mädistä pulleaa vatsaansa.
Näky saa koiraan kiihkon valtaan ja
akti alkaa. Koiras ui naaraan alle ja
molemmat alkavat yhdessä liikkua
ympäriinsä. Huipentumassa koiras
heittäytyy selälleen, jolloin lempiväisten vatsat ovat toisiaan vasten.
Mädin ja maidin purkautuminen
ulos tapahtuu tässä vaiheessa.
Kun ensimmäinen rituaali on ohi,
madepari uusii tempun. Kutuseremoniat saattavat kestää useita tunteja ja kullakin kerralla naaras laskee ainoastaan osan mädistään.
Halkaisijaltaan millimetrin kokoiset mätimunat vajoavat pohjalle.
Vastakuoriutuneet, noin neljämilliset poikaset nousevat jäiden lähdön aikoihin pinnalle ja kulkeutuvat
aallokon ja virtausten mukana ranta-alueille, joissa poikastiheydet voivat olla suuria, varsinkin kivien tai
ruovikon suojaamissa poukamissa
ja kasvillisuusrannoilla.

Yli 10-vuotiaat mateet ovat kaikkialla harvinaisia. Tällaisia Metusaalemeita on kuitenkin löydetty mm.
Utsjoelta (vanhin 20 v.). Alaskassa
on vanhimman tutkitun mateen iäksi määritetty 24 vuotta. Pituudeltaan
tämä naaraskala oli 97-senttinen. Äänisjärvestä on tiettävästi saatu 22vuotias made, jonka pituus oli 1,2
metriä ja paino 24 kiloa.
Iältään edellä mainitut kalat jäävät kuitenkin jälkeen kahdesta Venäjältä pyydetystä 25-vuotiaasta
köriläästä, jotka painoivat 7,8 ja
11,2 kg.

spathaceum) sokeuttamia, mutta
ne ovat päällisin puolin yhtä hyväkuntoisia kuin näkevät kalat.
Pohjaeläimet muodostavat mateen muonan aina parinkymmenen sentin mittaan saakka. Tuolloin
pikkukalat ilmaantuvat ruokalistalle ja mateista tulee vähitellen yhä
suuremmassa määrin petoja. Pikkukaloja on poikkeuksellisesti löydetty jo 12–15-senttisten sinttien
mahoista, mutta toisaalta suurikokoisimmatkin mateet syövät jossain määrin pohjaeläimiä.

Ahne saalistaja

▶ Erityisesti kudun jälkeen made
ottaa hanakasti kalanpalasella
syötitettyihin koukkuihin.

Made hakee appeensa lähinnä haju-, tunto- ja makuaistien avulla.
Tuntoelimet sijaitsevat viiksisäikeessä sekä vatsaevien pisimmässä toisessa eväruodossa.
Lukuisissa järvissä suurin osa mateista on loiskaihin (Diplostomum

▼ Made on haluttu talviverkottajan saalis erityisesti ennen
kutua, jolloin arvokkaan mädin
osuus voi olla yli neljännes
kalan kokonaispainosta. Kuvan
nelikiloinen made sisälsi mätiä
noin 800 g.

Suomen järvissä isojen mateiden
tärkeimpiä ravintokaloja ovat muikku, kiiski, kuore, ahven ja kivisimppu. Merellä silakka korvaa muikun
ja mateet ahmivat paljon myös kivinilkkoja ja tokkoja. Usein pohjalla
talvehtiva sammakkokin on päättänyt päivänsä mateen kidassa.
Mateella on suuri suu, joten isokin
saaliskala mahtuu mainiosti sen leukojen väliin. Kuitenkin saaliin pituus
jää yleensä enintään 20–30 prosenttiin saalistajan omasta mitasta.
Toisinaan made voi olla ahmatti,
joka syö enemmän kuin vatsa vetää. Suomen 15,5-kiloisen ennätysmateen painosta lähes kaksi kiloa
oli kuoreita. Tämä osoittaa mateen
syövän omaan kokoonsa nähden
pienikokoisia kaloja. Se onkin luon-

Kasvaa talvellakin
Useimmista muista kaloistamme
poiketen made kasvaa myös talvella. Se onkin kaikin puolin luonnollista, sillä talvella mateen ravinnonkäyttö ja koko muu aktiivisuus

syvyyksien asukas
on suurempaa kuin kesällä. Joissakin vesissä tavataan säännöllisesti
monikiloisia mörököllejä, toisissa
sen sijaan jo kiloinenkin matikka
on harvinainen.
Suurin Suomesta pyydystetty
made saatiin vuonna 1910 Oulun
läänin Pyhäjärvestä. Sen paino oli
15,5 kg. Merialueelta saatu ennätysmade kävi pyydykseen 10,5-kiloisena Bromarvissa vuonna 1975.
Tämän vuosituhannen ennätys
kuuluu Kuusamon Oivankijärvestä
huhtikuussa 2001 verkkoon takertuneelle 7,32 kg:n vonkaleelle.

Monissa vesissä
mateen silmässä
olevat loismadot
(Diplostomum
spathaceum)
aiheuttavat kaihia,
joka samentaa
silmän. Loismäärän
kasvu voi johtaa
näkökyvyn heikkenemiseen, mutta
siitä huolimatta
kaihin vaivaamat
mateet ovat yhtä
pulskia kuin
näkevät yksilöt.

nollista, sillä hitaana kalana mateella ei ole varaa nirsoilla. Suurten mateiden vatsasta voi löytää runsaasti
myös pieniä vesisiiroja tai katkoja.
Madetta pidetään mädinsyöjänä. Tätä tietoa siivittää kertomus
erään nelikiloisen mateen mahasta
löydetystä 1,5 kilon siian ja muikun
mätilastista. On varmasti totta, että made kuten useat muutkin kalat
syövät mätiä, kun sellaista löytävät.
Monet kutevat pikkukalat ovat mateiden herkkua, ja usein niiden sisältämä mäti tulkitaan virheellisesti
mateen pohjalta noukkimaksi.
MADEOPAS ER Ä 1&2–2007
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◼ Kuka tai mikä määrittää ihmisen
mielen kauneuskriteerit? Pikkulapsikin osaa sanoa, onko jokin esine
tai olio kaunis vai ruma. Punaisena
hehkuva ruusu on ilman muuta kaunis, mutta maantien pölyiselle sorapenkalle nousseesta, hieman ikääntyneeksi ehtineestä pulkkosienestä

ei takuulla kukaan väitä samaa.
Selvää oli minullekin jo penskana, että made edusti kalamaailmamme rumimpia ilmestyksiä.
Tähän iljetykseen pääsin tutustumaan heti elämäni ensimmäisillä
mato-onki-istunnoilla Längelmäveden kesämökkimme kivilaiturilla.

Mateen makuun
1. Valitse aloituskohteeksi paikka, jossa tiedät mateita olevan. Mikä tahansa
”lahti” ei todellakaan pilkkipaikaksi kelpaa. Sopivan kohteen löytäminen ei
ole helppoa, ellet tunne ketään lajia harrastavaa tai onnistu muulla tavalla
urkkimaan pelipaikkoja.
Muita tapoja voivat olla paikallisessa kalastusvälineliikkeessä poikkeaminen, kalastusseuran tai osakaskunnan aktiivien haastatteleminen tai
jopa jääjälkien etsiminen. Jos jäällä kävellessäsi löydät esim. matalahkosta
lahdesta, karin tuntumasta tai virtasalmen ääreltä tiheään isoteräisillä kairoilla rei’itetyn alueen, jonka reikien ympäriltä ei ole sohjokekoja putsattu
pois, olet luultavasti löytänyt madepaikan.
2. Ajoita pilkki-iskusi oikeaan ajankohtaan. Helpommin tietysti sanottu kuin
tehty, mutta jos hiippailet madejäille ensi kerran vasta maaliskuussa, olet
auttamattomasti myöhässä. Kutu on ainakin Etelä-Suomen osalta jo silloin
varmasti ohitse. Paljon paremmat ovat mahdollisuutesi, jos saat reissun aikaiseksi tammikuun viimeisen ja helmikuun kolmen ensimmäisen viikon
aikana. Kello saa näyttää lukemia 17–21, sitä myöhempään harvemmin
kannattaa valvoa.
3. Saavu paikalle hyvissä ajoin siksikin, että ehdit saada autollesi parkkipaikan.
Sellaisen löytäminen ei välttämättä ole helppoa (varo aiheuttamasta pysäköinnilläsi haittaa tien käyttäjille ja paikallisille asukkaille). Päivänvalossa pelipaikoille hipsiminenkin on paljon mukavampaa kuin pimeässä hortoilu.
4. Pukeudu lämpimästi ja varustaudu tarkoituksenmukaisin vavoin, pilkein
ja kairoin. Itse valitsisin mieluummin haran kuin ryöstäjän, tai jos päädyn
ryöstäjään, niin melko pienikokoisen mallin. Sellaisen kanssa tärpin tuntee
mielestäni paremmin. Teroita koukut huolella!
Pilkkejä ei yleensä kannata paljon vaihdella, eikä väreillä liene merkitystä. Pistä pilkkiin syötti (kuoreenpala) kaikissa tilanteissa. Haittaa siitä ei
ole, mutta hyötyä useinkin.
5. Mateen tärppiä voi olla oudokseltaan vaikea huomata, varsinkin jos kädessä on paksut rukkaset. Ellei tarkeneminen ole ongelma, ota siima paljaan etusormen päälle, jolloin tuntuma paranee huomattavasti.
6. Älä luovuta, vaikkei ensimmäisellä tai toisellakaan kerralla onnista. Vaikka
pääsisit kuinka taitavien mademestareiden matkaan huippuvesille, nollareissu voi yllättää silti. Made on hyvin oikukas ja salaperäinen kala, sen
liikkeet ovat hankalasti ennakoitavissa.
Viime vuosina on sitä paitsi kuulunut monelta suunnalta, että pilkkisaaliit ovat olleet peräti kehnoja, joten myös tulevaisuudessa saataneen
varautua tavallista laihempiin madereissuihin.
Madevälineeni ovat tämännäköiset. Vapana 25 cm:n mittainen
lankunpätkä, siimana muutama metri paksua dacronia ja
pilkkinä joko pienehkö hara tai ryöstäjä.
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Matikan
Made kuuluu kaloihin, joita pitää pyytää
juuri lajille kehitellyillä menetelmillä, oikeina
ajankohtina ja oikeissa paikoissa. Muuten sen
saaminen satimeen on lähinnä sattumaa.
Silti matikan opinnoissa on omat ongelmansa,
kuten vaikkapa oma madehistoriani osoittaa.

oppitunteja
Eikä niljaisen luikeron rimpuilu
siiman päässä suinkaan ollut mieluisa yllätys, päinvastoin. Sen irrottamiseen tarvittiin usein isän apua,
itse ei uskaltanut.
Tuohon maailmanaikaan mateita
sai mökkimme alle metrisestä rantavedestä lähes yhtä yleisesti kuin

särkiä. Varsinkin jos onki unohtui
pyyntiin yön ajaksi ja oli hieman
tuulinen keli, niin melkoisella varmuudella sen toisesta päästä löytyi
aamulla matosen kurkkuunsa asti
nielaissut made, tuollainen kasiaisen mittainen, ehkä 50-grammainen poikanen. Yhtään suurempaa

ei saaliiksi sattunut koskaan.
Jonkinlaisesta ympäristönmuutoksesta kielinee, että nykyisin voisin jättää vaikka koko satavapaisen
onkiarsenaalini samaiselle laiturille yöpyyntiin, eikä ainuttakaan madetta löydy koukuista aamun valjetessa. Minne lienevät hävinneet?

Taivassalo oli eräällä kerralla
mateenpilkkijän taivas.

Kivellä ja kepillä
Ensimmäisen ”isomusmateen”
kanssa pääsin tekemisiin mummolan maatilalla Kärkölässä. Sen peltojen ja niittyjen halki luikertelee
pieni kirkasvetinen puro. Mistä ja
minne, siitä minulla ei ollut aavistustakaan. Perimätieto tiesi kertoa,
että joskus purosta oli pyydystetty
oikein kunnon kalansaaliita, lahnoja ja sen sellaisia. Itse en siinä kuitenkaan nähnyt sintin sinttiä. Paitsi
kerran.
Ainakin puolen metrin mittainen
made möllötti sortumispisteessä olevan pölkkysillan katveessa
vain parinkymmenen sentin vedessä. Miten lie tähän ojaan joutunut keskellä kesää. Ei silti, että olisin moisella arvoituksella päätäni
vaivannut. Paljon enemmän minua
askarrutti, millä saisin kalan ylös vedestä.
Vähänpä oli poikasella pelivälineitä veden viljan puimiseen. Kivenmurikka ja jonkinlainen lähimaastosta löytynyt keppi aseena
läksin taistoon. Tietenkään kivi ei
osunut, ja vaikka olisi osunut, olisiko tehonnut? Made pötki tiehensä
muta pöllyten.
Kerran löysin kalan uudestaan
muutaman kymmenen metrin
päästä, mutta toinenkaan yritys
ei kalamiehen kunniaani kirkastanut. Kävin etsimässä madettani vielä päivänä parina jälkeenkin päin,
mutta mennyt mikä mennyt.
Ensikosketus
mateen pilkintään
Hiukan vanhempana, 70-luvun alkupuolella, olin jo saanut hommatuksi omat pilkkivehkeet. Divarista
ostetut Metsästys & Kalastus -lehdet kuluivat ahkerassa käytössä.
Monet kalajutut taisin osata suurin piirtein ulkoa.
Yksi erityistä mielenkiintoani
herättäneistä artikkeleista koski
mateen pilkintää. Opin, että niitä
narrataan ryöstäjillä kutuajan tienoilla helmikuussa, vieläpä pilkkopimeässä. Esimerkiksi lahdet olisivat paikkoja, missä kutupyyntiä
kannattaisi kokeilla.
Kaverini perheen kesämökki sijaitsi Orivedellä Pukalanselän rannalla. Kesällä järven syvänteistä
nousi muikkuverkkojen mukana
mukavasti mateita. Ne eivät aina
olleet edes verkossa kiinni, kunhan lutkuttivat verkkoon takertu-
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nutta muikkua suussaan eivätkä
ahneuksissaan malttaneet päästää herkkupalasta irti edes pintaan
noustuaan.
No, tietenkin sinne piti päästä
helmikuussa madepilkille!
Ensimmäiseen ongelmaan törmäsin jo reissua varten varustautuessani. Tamperelaisista kalastustarvikeliikkeistä ei löytynyt
ainuttakaan kunnollisen kokoista
maderyöstäjää. Jouduin ostamaan
tavallisen pienen ”ahvenryöstäjän”,
joka oli suunnilleen tavallisen pystypilkin kokoinen. Siihen oli tyytyminen. Taisi kaverille käydä samalla
tavalla.
Kauan odotettu ja huolella suunniteltu reissu tuli. Onget oli viritetty valmiiksi ja koukut hiottu Mettäkalan oppien mukaisesti. Heti illan
hämärryttyä hiivimme kaverin mökin lähistöllä olevaan poukamaan
poraamaan reikiä.
Eihän se mikään lahti ollut, kun
asiaa jälkeenpäin ajatteli, vaikka siinä rantaviiva vähän kurvasikin sisämaahan päin. Mutta parempaa-

▲ Tunturivesillä
mateet ovat yleisempiä
kuin äkkiseltään
uskoisi, ja usein niitä
saa mm. rautujen
pilkkimisen lomassa.
◀ Kookas mätimade
on napannut keskellä
päivää haukipilkkiin.
▶ Öisessä mateenpilkinnässä on oma
tunnelmansa, joka
viehättää toisia, mutta
vieroksuttaa toisia.
Kokeile, kumpaan
ryhmään kuulut!

kaan ei ollut lähimaastossa tarjolla,
eikä oikein tohtinut lähteä puolimetrisessä hangessa yön selkään
seikkailemaan. Sitä paitsi, mistäpä
me poikaset olisimme tietäneet,
minkälainen sen lahden olisi pitänyt olla.
Kaiken lisäksi poukama osoittautui niin syväksi, että ainakaan minun vavallani ollut siima ei riittänyt
edes pohjaan saakka. Kiimaisina
pilkkiä kyhnyttäneet mammamatikat haihtuivat usvan lailla mielikuvista ja tilalle alkoi hiipiä vahva
pettymyksen tunne. Siinä sitten
hemputtelimme ryöstäjiämme välivedessä tähtien tuikkeessa ja tunsimme itsemme vähän tyhmiksi, ainakin minä tunsin.
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Muun muassa tämän tapahtuman muistaen olen pyrkinyt omissa
kirjoituksissani antamaan riittävän
selkeitä ohjeita, jotta aloittelijatkin
onnistuisivat. Lienenkö onnistunut
siinä?
Se onnistuu sittenkin
Seuraavan kerran innostuin madepilkinnästä vasta paljon myöhemmin, joskus 80- ja 90-luvun taitteen
tienoilla. Tuolloin innostajina toimivat kaverit.
Vietimme iltoja Kyrösjärven selkäkareilla, Näsijärven lahdilla, Pyhäjärven pakoilla, Pikkalanlahdella
Siuntion ja Kirkkonummen rajavesillä, jossain Sipoon merialueella,
Vehkalahdella ja milloin missäkin.
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Muutama reissu joka talvi.
Meni monta vuotta, etten saanut
mateen madetta, en edes nähnyt
saatavan. Itse asiassa kukaan muukaan mukanani olleista ”madeammattilaisista” ei onnistunut minua
paremmin, vaikka aina ”edellisenä
päivänä oli tullut ihan hyvin”.
Neljännen nollatalven loppupuolella olisin voinut melkeinpä
väittää, ettei mokomaa kalalajia
ole olemassakaan!
Taisi olla viides talvi, kun yksi porukkamme jäsen onnistui keplottelemaan avannosta suunnilleen
samankokoisen mateenluirun, jollaisia olin pikkupoikana onkinut
kesämökin laiturilla. Hyvä, että sen
edes erotti niukassa valaistukses-

sa jääsohjon seasta. Innostukseni
lajia kohtaan alkoi olla pohjalukemissa.
Mutta sitten tapahtui jotain, joka muutti kaiken. Aloin saada mateita!
Elämäni ensimmäisen kunnon
madesaalisreissun tein Erän testiavustajan Koivusen Erkin kanssa eräälle Näsijärven länsipuolen
lahdelle, josta sitten suureksi yllätyksekseni nousi illan mittaan peräti kaksinumeroinen määrä noita himoitsemiamme rumiluksia.
Isoin, tietenkin Erkin saama mätimamma, painoi peräti kolme kiloa.
Vuosien mittainen kuiva kausi tuntui enää huonolta unelta, josta oli
kiva herätä.

Onnistumisia kertyi ensimmäisen jälkeen lukuisia muitakin,
vaikka rehellisyyden nimissä on
tunnustettava, etteivät myöskään
nollareissut ole meikäläistä kokonaan hyljänneet. Mutta on niiden
esiintymistiheys kuitenkin ratkaisevalla tavalla harventunut.
Menestystä ja menetyksiä
Yhtenä niistä paremmanpuoleisista keikoista jäi aikakirjoihin Päijänteelle tekemämme pilkki-isku,
jonka jälkimainingeissa perkuuurakka vuokramökin keittiössä
jatkui pitkälle aamuyöhön. Useita
kymmeniä, pääasiassa tosin pienenlaisia turskan sukulaisia pääsi
silloin nahoistaan. Makoisa madekeitto höyrysi Tuiskusen perheen
ruokapöydässä monena päivänä
reissun jälkeen.
Taivassalossa pilkimme turkulaisen mademestarin kanssa hyvällä
menestyksellä erään virtasalmen
rakkolevätasankoa. Silloinkin
oma saaliini karttui useilla näteillä yksilöillä ja parilla karmealla karkuutuksella. Kaveri onnistui
kiskaisemaan jäälle peräti viisipilkkuvitosen. Sellaisia itse luultavasti
karkuuttelin.
Jännittävän erilaista mateenpilkintää sain kokeilla Rauman merialueella, missä pilkkiminen tapahtui keskellä päivää avannon äärellä
maaten. Omin silmin pääsi näkemään, että mateet liikkuivat vilkkaasti myös päiväaikaan ja tulivat
halukkaasti pilkkejämme ihmettelemään. Siitä niitä nostelimme jäälle mukavan muovikassillisen.
Mieleen syöpyi myös eräs käyntimme Mynämäen lahdella, josta
tuli toistaiseksi voimassaoleva made-ennätykseni 3,5 kg.
Isoja (2–4 kg) yksilöitä olemme
saaneet satunnaisesti myös ahvenen, kuhan ym. kalojen pilkkimisen
yhteydessä, joskin niistä voivat kehuskella lähinnä kalakaverini. Paitsi siitä hieman yli kolmekiloisesta,
jonka väsyttelin Veljekset Keskisen
Miljoona Pilkissä ”miljoonankiilto silmissä”. Kala nappasi pieneen
mormyskaan ja tappeli kuin Miljoona-Minni konsanaan!
Lappi on ollut minulle se maantieteellinen alue, jossa matikan
saaminen ei ole koskaan sanottavammin tökkinyt. Mutta siellähän
madetta ei varta vasten pilkitä,
vaan niitä putkahtelee harmillisena
sivutuotteena raudun, harjuksen ja
taimenen kyttäyksen lomassa.
Voinen jopa väittää, että olen ollut monilla reissuilla porukan ”madekuningas”, ainakin mitä yksilömääriin tulee. Suurimuksia ei ole
minulle tunturivesiltäkään suotu,
kilon painoisia korkeintaan.

Jättimade nappaa
varhain
RISTO JUSSILA

◼ Mateen otti on omilla pilkkipaikoillani ollut helmikuussa usein
merkillisen ailahtelevaa. Joskus
nappaa, mutta usein tuntuu, että
kalat ovat aivan kateissa.
Kun eräässä vaiheessa pilkimme
matikoita kalakavereiden kanssa
parin talven ajan tavallista ahkerammin ja isoja tavoitellen, varmimmaksi saamakuukaudeksi isojen osalta osoittautui yllättäen jo
tammikuu.
Käytimme haraa ja tekniikkana
rajua pohjan hakkaamista. Lisäksi
haran yläpuolella käytimme aina
syöttiä. Nämä varhaiset tammikuun jättimateet iskivät muistini
mukaan kaikki juuri syöttiin.
Pilkkipaikkana oli tuolloin tutun
laajan kutulahden ennen lähes kokonaan pilkkimätön puoli. Ehkäpä
paikallakin oli merkitystä. Mutta
toisaalta nuo pari vallan mainiota
saalisvuotta osoittivat, että ainakin osa isoista mateista hakeutuu

Suuri pilkkimade riuhtaisee siimaa helmikuussa,
mateen kutukuukautena. Totta vai kuvitelmaa?
Varmasti etupäässä totta, koska helmikuussa
saadaan joka vuosi paljon suuria mateita.
jo tammikuun alkupuolella kutupaikkojen liepeille ja on tuossa
vaiheessa ärhäkällä otilla. Pikkumateita sama sesonki antoi yllättävän
vähän.
Kun mateet vielä nappasivat järjestään syöttiin, ne myös tulivat
korkealla prosentilla jäälle asti. Samanlaisia myönteisiä kokemuksia
olen kuullut muutamalta muultakin pilkkijältä, joista aikaisimmat
ovat kiirehtineet kokeilemaan kutupaikkojen edustoja kesken joulukinkun sulattelun, välipäivinä, sekä heti nenänvalkaisukuukauden
alkaessa.
Tammikuun alkupuolella ja
puolivälissä jää on yleensä paljon
ohuempaa kuin helmikuun lopus-

sa, mikä helpottaa mateiden etsintää. Kun lumikin on tavallisesti
vielä vähissä, autokyyti rantaan onnistuu helmikuun loppua varmemmin. Plussaa on myös muiden pyytäjien vähäinen määrä.
Ihanteellisinta on, kun isoja on
saapunut alueelle ja pääsee ensimmäisenä kopaisemaan areenan
kerran tai mieluusti pari kolmekin
kertaa. Illan ensimmäinen hyvä ottiaika koittaa usein heti alkavan hämärän ensi hetkillä.
Tämän isojen mateiden hyvän
syöntijakson jälkeen tilanne tammikuun loppupuolella ja helmikuun alussa saattaa oudosti hiljentyä.
Jos tammikuinen alkuseson-

Tammikuun puolivälissä napannut made in Lappajärvi.
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ki on toisaalta jo antanut hyvin
madekeiton tarpeita, helmikuu ei
välttämättä enää samalla tavalla
houkuttele. Näin oikullisen varsinaisen kutuajan voi jättää vaikka
kokonaan pilkkimättä. Muulloinkin
käsivarsi madepilkillä kyllä miellyttävästi oikenee.
Missä jättimade luuraa?
Kun tähtäimessä on jättikokoinen
pilkkimade, onnistumisen edessä on lukuisia esteitä, joista moni
selviää silkalla mahtavalla tuurilla.
Sitä ei kuitenkaan riitä kuin muutamille Hannu Hanhille. Työvoittoa
halajavan on turvauduttava myös
järkeen.
Ammattikalastajien kokemus on
antanut osviittaa, että mateet näyttäisivät yksilötasolla hakeutuvan
vuodesta toiseen ainakin osittain
juuri sille samalle kutupaikalle, jossa ne ovat jo aiemmin kuteneet ja
mahdollisesti myös syntyneet.
Päijänteellä tämä näkyy niin, että mateiden keskikoko esim. katiskoissa käy vähitellen pieneksi
parhaiten tunnetuilla paikoilla. Jos
katiskapyytäjä löytää ennestään
tuntemattoman kutupaikan, mateiden keskikoko on aluksi suurim-

Kalakisamme muskelimateita
◼ Made on ollut mukana lehtemme Suomen suurin kala -kilpailun vasta
muutaman vuoden, yhtä kauan kuin yleinen pyydyssarjakin, johon se kuuluu. Vuosien varrella on lukijoittemme pyydyksiin käynyt joitakin varsin komeita partaleukoja. Seuraavassa listaa viiden kilon haamurajan ylittäneistä
yksilöistä.
Varsinainen suurten mateiden vuosi oli kausi 2005, sillä yhtä lukuun ottamatta kaikki yli kuusikiloiset kisaamme ilmoitetut saatiin tuona vuonna. Ainokainen tilastopoikkeama oli Markku Hannisen ja Timo Kuisman vuonna 2006
saama 6,1-kiloinen mötikkä.
Kärkipaikkaa kisassa pitää Oulujärven niskaselällä Markku Karjalaisen ja Juha Kehusmaan omatekoiseen rysään uinut 6,74-kiloinen
mademuori.
Ainoa koukkupyydyksellä saatu ja
kilpailumme ilmoitettu todellinen
suurmade oli Siipyyn Fladanlahdella ahvenella syötettyyn madekoukkuun tarttunut Teuvo Haukion kakkossijaa pitävä 6,71-kiloinen.
Suomen Suurin Kala -kilpailun
madeosaston kolmannella sijalla
on Tauno Raistakan 6,44-kiloinen,
joka ui 60-milliseen verkkoon Posion Kirintöjärvellä
Muita viiden kilon ylityksiä ovat
olleet 5,87 kg (Kari Koivisto), 5,84
kg (Pentti Puranen) sekä 5,32 (Pasi Pölönen). Kaikki kolme edellä
mainittua tulivat vuonna 2004.
Teuvo Haukio ja kisamme
toistaiseksi ainokainen
megasarjan koukkumade.
Saantipäivä 20. helmikuuta
2005, paino 6,71 kiloa.
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Katiska on täynnä mateita, mutta kaikki ovat pieniä. Päijänteellä
tämä on pitkään ja tehokkaasti kalastetuilla paikoilla tavallista.
Isoja on syytä etsiä uusista paikoista.

millaan, mutta alkaa sen jälkeen hitaasti pienentyä.
Tämä merkitsee ison mateen
pyynnin näkökulmasta sitä, että
tiedossa olevilta suosituilta kutupaikoilta on vaikeampaa saada jättimade, koska kova pyynti verottaa
vuosittain takuuvarmasti suurten
määrää juuri näistä paikoista. Toki
laaja-alaiselle kutupaikalle myös
hakeutuu paljon mateita, mikä jossain määrin myös parantaa onnistumismahdollisuuksia.
Jos pyytäjä löytää kutupaikan,
josta madetta ei ole aiemmin kalastettu, pienialainen ja melko vähänkin mateita puoleensa vetävä
alue voi tarjota yllättävän hyvät
mahdollisuudet onnistumiseen
juuri jättimateen osalta. Vaikka
mateita ei liiku vilisemällä, paikan
pysyminen salassa merkitsee, että
sinne hakeutuvat isomukset ovat
selvinneet kutuajasta joutumatta
saaliiksi.
Koska kutuaika on mateelle pyydetyksi tulemisen näkökulmasta
elämän vaarallisin ajanjakso, pyytäjille tuntematon kutupaikka kasvattaa vääjäämättä suurten mateiden määrää. Hieman kärjistäen voi
sanoa, että näille paikoille saattaa
syntyä jättimadepankkeja, vaikka

isojen määrä olisikin melko vähäinen.
Parhaat kutupaikat ovat etenkin
suurjärvillä tiedossa. Koska näistä
paikoista puhutaan eniten ja niiltä myös saadaan suurimmat saaliit, ovat nämä hotspotit kutuaikana tiheää reikäjuustoa. Paikka on
järkevä kohde, jos tähtää suureen
kappalemäärään.
Isoa tavoittelevan voi kuitenkin olla parempi etsiä uusia kutupaikkoja tai koluta alueita, joissa
mateen tiedetään kutevan, mutta paikka ei ole kovin suosittu.
Varsinkin kutupaikalla vuodesta
toiseen tapahtuva rysäpyynti koituu kuitenkin jättimateiden turmioksi.
Jos madetta ei tule, harva jaksaa hakata samaa paikkaa kovin
pitkään ja useamman reissun ajan.
Vähän huonommilla kutupaikoilla
tämäkin suojelee paikalla käyviä
isomuksia.
Siksi tehokasta, joskin työlästä ja
aikaa vievää, on etsiä uusia kutupaikkoja rysillä tai isolle mateelle
viritetyillä katiskoilla. Niiden avulla vapapyynnissä päästään paikan
osalta täsmäpilkintään, josta toki
on vielä pitkästi matkaa sen suuren tärppiin.

