TIMO KOIKKALAINEN

Haralla
made matalasta
Oikea aika ja paikka ovat avain menestykseen
mateenpyynnissä.

◼ Satunnaisena kokeilijana päätin viimeinkin ottaa selville, miten
parantaisin tasoani mateen pilkkijänä. Ja erityisesti halusin tietää,
millä keinoin pääsisin kättelemään
todellista mammamatikkaa täydessä mätilastissa.
Aloitin matkan mateen pään
sisään haastattelemalla ja seuraamalla kolmea miestä, jotka vuosikymmenien varrella ovat viettäneet jäällä talvi-illan jos toisenkin.
Kun kairaa jopa sata kuuden
tuuman avantoa illan reissulla ja
tylsyttää pohjakosketuksiin reilun
tusinan terää kaudessa, alkaa nä-
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kemystä vähitellen karttua. Peruslinjat matikkapaistin tavoittamiseksi alkoivat hahmottua.
Paikallistuntemus ja ajoitus
Yllä olevassa väliotsikossa on esitetty tiivistettynä mateenpyynnin
ydinosaaminen.
Mahdollisia kutupaikkoja voi
ennakoida merikartan perusteella. Suositeltavaa on aloittaa alueelta, jossa kesäisinkin kalastelee.
Lupaava kohde voi olla tuttu selkämatalikko tai saaren rannasta
selälle ulottuva karikko. Kuitenkin
sellainen paikka, jota tuuli ja aal-
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lot pääsevät nuolemaan niin, ettei
pohjaan kerry eloperäistä liejua.
Tyypillisesti pohjalla esiintyy ”lahnaruohoa”.
Varmimmin löydät perille jonkun
alaan vihkiytyneen kanssa tai vähän
jälkijunassa jo putsatuille avannoille. Paina kuitenkin niiden sijainti
mieleen seuraavaa kautta varten.
Itse kututapahtuma on ohi varsin nopeasti ja sen ajankohta eri vesistöissä vaihtelee suuresti. Mänttäläisen Markku Jokelaisen kirjanpito
(noin tuhat kirjattua omaa tai kalakaverien pilkkimadetta) paljastaa
hyvin selvästi, että lukumääräisen
huippusaaliin Kertejärveltä koukuttaa todennäköisimmin 4–5 päivän
aikana helmikuun puoliväliin tultaessa. Läheisellä Keurusselällä huippu on noin viikkoa aiemmin.
Erityisen mielenkiintoinen oli havainto siitä, että suurimmat mateet
saadaan usein noin viikko puolitoista ennen kudun kiihkeintä vaihetta. Sen jälkeen saalis nopeasti
vähenee ja koostuu lähinnä enää
pienistä koiraskaloista.
Joka vaiheessa koiraat ovat saaliissa enemmistönä. Jos avannosta
ennen kutua tulee kelvollisen kokoinen kolli tai pari, merkkaa avanto vaivihkaa, koska alueen valtiatar saattaa myöhemmin kiinnostua
hiukopalasta.
Onkiminen aloitetaan heti hämärän tiivistyessä loppuiltapäivästä. Ja iltayhdeksään mennessä on
päivän saalis useimmiten selvillä.
Mieltymys ihannekelistä tuntuu
kovasti vaihtelevan ja vain täysikuu
arvioidaan yksituumaisesti perustelluksi syyksi jäädä kotiin.
Made viihtyy matalassa
Kirjallisissa lähteissä mainitaan, että kutu tapahtuu 1–3 metrin syvyydessä. Alkuvuosien turhauttavien
▼ Kokeneiden mateenpilkkijöiden onkiin on vaihdettu jäykät kärjet.
Jorma Laitinen on lisännyt haran varteen ohuen lusikkauistimen
houkuttimeksi, jolla on merkitystä varsinkin kudun aikana pilkittäessä.
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kokeilujen jälkeen jokainen haastatelluista on päätynyt siihen, että
parasta onkisyvyyttä on, kun jään
alle jää vain 30–60 cm vettä. Ja ison
mateen voi tavoittaa jopa sitä matalammasta vesikerroksesta.
Kerran jäi Hannu Ekholmin madehara pohjaan heti ensimmäisellä
pudottamalla. Mies tarkasteli tilannetta lampulla ja totesi, että koukut
olivat kiilautunut kiven rakoon ja tilaa oli jään alla tuskin harallekaan.
Juuri silloin siihen lipui painimaan joku seikkaileva kulkumatikka, koukutti itsensä ja sitä myöten
tempoi harankin vapaaksi.
Selvä yksimielisyys haastateltujen kesken vallitsi siitä, että hara kuoreella terästettynä on paras
madepilkki läpi kauden. Kuoreita
kannattaa siis ruveta pyytämään ja
pakastamaan hyvissä ajoin vaikka
äitienpäivästä alkaen.
Hyvän pyytävyyden lisäksi haran
etuna on, että useimmat mateet jää◀ Made viihtyy erinomaisen sopeutuvana
kalana myös tunturijärvissä, jossa sitä,
saadaan raudun ja harrin pilkinnän
sivusaaliina päivälläkin.

◀ Hannu Ekholmin loistava ratkaisu haran
säilyttämiseen. Huomaa myös uistinrenkaalla
toteutettu nivellys, joka ratkaisevasti
vähentää jään reunaan menetettyjen kalojen
määrää.
▼ Niveltyvä hara toistoimissa. Se kääntyy
mateen painosta pystyyn, jolloin riski
tartuttaa vapaat koukut jään reunaan
pienenee oleellisesti.
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HELSINGIN MESSUKESKUS

▲ Vavan kärjessä sen salaisuus. Ylempänä Normarkin pelkistetty
ratkaisu madeongeksi. Alemman ongen kärjen on Markku Jokelainen
tuunannut kapeasta meisselistä. Periksi ei anneta!
▶ Monenlaisia
uistinratkaisuja
on tarjolla
tässäkin lajissa.
Vasemmalla
ylhäällä Hannu
Ekholmin kehittämä erikoinen
putkimalli, jonka sisään kuore
tai muu syötti
pujotetaan.

vät siihen päästään kiinni. Saattaapa
iso made joskus hotkaista pienemmän haran kokonaan suuhunsa.
Lusikkamallinen ryöstäjä rokastaa kaloja vartalosta eikä isompi kala silloin aina mahdu edes kuuden
tuuman avantoon. Pidempään onkineet eivät kahdeksan tuuman kairaa useinkaan enää kanniskele. Yli 6kiloisia tulee sen verran harvoin!
Pieni vinkki: kairan terän tylsymisen riskilläkin kannattaa avannon
ala-aukko varmistaa läpi asti poraamalla, jotta siihen ei jää ahtauttavaa kaulusta.
Jos haran pystyvarren niveltää
uistinrenkaalla, kääntyy hara kalan painosta poikittain vetosuuntaan nähden ja avannon alareunaan menetettyjen kalojen määrä
vähenee selvästi.
Mitä taas tulee hyvään madeonkeen, niin lähes kaikki kaupalliset
pilkkionget joutuu itse tuunaamaan asentamalla niihin lähes periksi antamattoman kärjen. Siima
saa olla 0,60–0,70 millin monofiiliä,
josta on helppo raapaista jäät pois
tarvittaessa.

Isku voi tulla heti
”Varaudu siihen, että mateen isku
tulee usein hetimiten, kun hara on
pudotettu avantoon”, muistutti riistanvartija Jorma Laitinen.
Avannolla ei myöskään ole tarpeen viipyä minuuttia paria kauemmin, jollei mitään tapahdu.
Kudun aikana yhdestä avannosta
voi tulla kelpo saalis, kun samaan
aikaan kaveri muutaman metrin
päässä vetää vesiperän. Kun vielä
osuu kunnon kutumylläkkään, voi
veden nähdä väreilevän ja tuntea,
miten sekaan pudotettu hara tippuu kalan selältä toiselle pohjaan
vajotessaan.
Isossa mateessa on isollakin miehellä pitelemistä. Vielä avannon
alareunassa made usein taivuttaa
pyrstönsä sivulle ja silloin tasainen,
kohtuullinen veto ratkaisee pelin
pitkän päälle.
”Mutta tässäkin lajissa isoimmat
tapaavat karata ja on niistä joku
jälkeenpäin osoittautunut jäänreunaksikin…”
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