
Madepilkit muodostavat omalaatuisen vieheryhmän, 
jonka edustajat soveltuvat vain ja ainoastaan mateen 
narraamiseen. Siksi niitä ei kaupoissa järin runsaasti ole, 
eikä kovin suuria määriä myydä.

sa asennossa ilman ongelmia. Väärin päin (= 
koukut alaspäin) pudonneeseen pilkkiin ei 
kala tartu kiinni. Oikean uintiasennon löytä-
miseksi ryöstäjät tuleekin taivuttaa hieman 
kaareviksi ja/tai valaa pohjapainoisiksi.

2. Koukkujen tulee olla terävät ja riittävän 
vahvat. Jotkin kaupan pilkit vaativat ehdot-
tomasti teroittamisen ennen käyttöä. Kouk-
kujen tulee myös kestää oikenematta kovaa-
kin vetoa, sillä madetta ei väsytellä.

3. Pilkin herkkä tarttuminen ylösnostossa 
avannon alareunaan ei ole suotavaa, joskin 
välttämätön paha erityisesti korkean malli-
sia, joka suuntaan koukkuja sojottavia ha-
roja käytettäessä.

◼ Kalastuskolmiolta kerrotaan, että made-
pilkkien vuosittainen myyntimäärä on kol-
misentuhatta, Normark Suomi puolestaan 
kertoo myyvänsä niitä tuhatkunta. Yksi syyl-
linen on epäilemättä madepilkkien tee-itse-
valmistamisen helppous.

Mutta ellei viitsi askarrella tai luotto omiin 
tekeleisiin ei ole riittävän vankka, löytyy kau-
pasta toki apu.

Madepilkin metkut

Madepilkeissä on muutamia huomionar-
voisia seikkoja, jotka vaikuttavat niiden toi-
mivuuteen ja käytön helppouteen.

1. Pilkin tulee laskeutua pohjalle oikeas-
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4. Pilkissä on hyvä olla mahdol-
lisuus syötin kiinnittämiselle, sillä 
kutuhetken ulkopuolella madetta 
kiinnostaa myös ruoka. Ellei eri-
tyistä syötinpidintä ole, vaikkapa 
kuoreenpalan voi kiinnittää kumi-
nauhaa apuna käyttäen vieheen 
pinnalle.

5. Riittävän suuri paino (yli 50 
g) antaa pilkkimiseen paremman 
tuntuman paksuja siimoja ja kars-
keja vapoja käytettäessä. Toisaalta 
liian painavalla pilkillä onkiminen 

vähentää tärppituntumaa.
6. Pilkin oikea koko jakaa mieli-

piteitä. Jotkut suosivat lähes ken-
gänpohjallisen kokoisia läpyttimiä, 
eräät taas kallistuvat toiseen ääri-
päähän. Varmemmin saalista lienee 
kuitenkin luvassa pienehköillä mal-
leilla, koska tuntuma niiden uitta-
miseen on herkempi. Pieni made 
saattaa myös jonkin verran pelätä 
kovin isoa pilkkiä.

7. Madepilkin värillä ei monien 
mielestä ole mitään merkitystä, 

kun taas jotkut uskovat sen te-
hoon suuresti. Erityisen suosittuja 
ovat valkoinen sekä erilaiset jälki-
hehkuvärit, joita tosin pitää ajoit-
tain ladata taskulampulla.

8. Ryöstäjä vai hara? Molemmil-
la on kannattajansa, eikä näiden 
pilkkityyppien keskinäistä parem-
muutta ole helppo ratkaista. Jos-
tain syystä kuitenkin tuntuu siltä, 
että harat pelaavat paremmin me-
rellä ja ryöstäjät sisävesillä. Kokeile 
molempia, niin löydät mieleisesi.

Kiihkeimpään kutuaikaan 
madetta voi pilkkiä 
menestyksekkäästi 
vaikka keskellä päivää.

Kaupan 
madepilkkejä

Blue Fox Mademorri
Hinta: 5,90 €
Koko: 4 cm, 30 g
Suurikokoinen, pisaran mallinen 

mormyska, väri valkoinen. Vank-
kaan ja erittäin terävään yksihaa-
rakoukkuun voi kiinnittää syötin 
ja käyttää viehettä syöttiongin-
taan, mutta ryöstäjänä käyttämi-
nenkin on mahdollista. 

Blue Fox Madepilkki
Hinta: 8,50 €
Koko: 11 cm, 90 g
Keskikokoinen, valkoiseksi maa-

lattu ryöstäjä, jossa kaksi erittäin 
vankkaa ja terävää koukkua. Hie-
noinen käyristys ja alapuolen köli 
saavat pilkin laskeutumaan poh-
jalle oikein päin. Tarttuu melko 
helposti avannon reunaan nos-
tettaessa.

Blue Fox Madesetti
Hinta: 11,90 €
Koko: pilkki 4 cm, 30 g ja vapa 22 

cm
Pakkaus sisältää vanerista verkon-

puikkarin malliseksi sahatun 
”vavan”, viitisen metriä lähes 2 
mm paksuista punottua kalasta-
janlankaa sekä Blue Fox Made-
morrin. Yksinkertaisesta raken-
teestaan huolimatta vapa antaa 
hyvän uittotuntuman ja soveltuu 
tarkoitukseensa mainiosti.

J-Pee Made
Hinta: 10,50 €
Koko: 14 cm, 77 g
Ryöstäjän mallinen. Tehty lyttyyn 

lyödystä, käyristetystä metalli-
putkesta, jonka toiseen päähän 
on kiinnitetty niitillä järeä kak-
sihaarakoukku. Koukut vaativat 
teroituksen. Väri valkoinen.

KF Madehara
Hinta: 6 €
Koko: 12 cm (leveys koukusta 

koukkuun), 90 g
Kuusikoukkuinen, matala hara, 

jonka keskiö maalaamaton. Kou-
kut terävät ja suhteellisen tuke-
vat. Kalan tarttuessa keikahtaa 
pystyasentoon, jolloin tarttu-
misriski avannon alareunaan 
vähenee.

Made-Hara
Hinta: 9,50 €
Koko: 9 cm (korkeus), 78 g
Koostuu maalaamattomasta lyijy-
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Kysy lähintä myyjää

Blue Fox: Normark Suomi Oy, 
Korpilahti, (014) 820 711

J-Pee Made: Kalastuskolmio Oy, 
Parola, (03) 644 1220

KF-Madehara: Kalastuskolmio 
Oy, Parola, (03) 644 1220

Made-Hara: Kalastuskolmio Oy, 
Parola, (03) 644 1220

Nestori: Kuusamon Uistin Oy, 
Kuusamo, (08) 860 3400

Topi: Kalastuskolmio Oy, Parola, 
(03) 644 1220

▲ Isohkoja maderyöstäjiä. 
Ylhäältä Nestori, J-Pee Made ja 
Blue Fox Madepilkki.

◀ Pienehköjä maderyöstäjiä 
ylhäältä lukien: Topi 60 mm, Topi 
90 mm ja Blue Fox Mademorri.

▶ Mateen pilkinnässä ei 
välineillä hienostella. Blue Fox 
Madesetti tarjoaa riittävät eväät 
matikoiden jallittamiseen.

▼ Made-Hara (vas.) ja 
KF Madehara.

ytimestä, kahdeksasta terävästä 
koukusta ja ”hakaneulasta”, jo-
hon voi kiinnittää syötin. Siima-
lenkin epäkeskosta sijainnista 
johtuen hara nousee pohjasta 
hieman kallellaan. Tarttuu her-
kästi avannon alareunaan nos-
tossa.

Nestori
Hinta: 14 €
Koko: 11 cm, 55 g
Valmistettu Professor-lusikan run-

gosta niittaamalla peräpäähän 
vankka ja suhteellisen terävä yk-
sihaarakoukku. Pienempi kaksi-
haarakoukku keskellä soveltuu 
lähinnä syötin kiinnittämiseen. 
Erikoisuutena peräkoukun juu-
rella nostelun tahdissa liukuva 
lyijymöykky, joka samalla pitää 
pientä kolinaa kalojen houkut-
telemiseksi.

Topi 60 mm
Hinta: 10 €
Koko: 60 mm, 50 g
Pienikokoinen, valkoiseksi maa-

lattu ryöstäjä, jossa kolme 90 

asteen kulmassa toisiinsa ole-
vaa tukevaa ja terävää koukkua. 
Tarttuu melko helposti avannon 
reunaan ylösnostossa.

Topi 90 mm
Hinta: 8,50 €
Koko: 90 mm, 67 g
Valkoiseksi maalattu pienehkö 

ryöstäjä, jossa kaksi tukevaa ja 
terävää peräkoukkua. Yläpinnal-
le stanssattu suomukuvioita.


