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p ilkkijän madevinkit
◼ Jaksaisitko Sinä käydä seitsemän vuotta pilkillä, vaikka et saisi
koko aikana ainuttakaan madetta?
Harva meistä on niin vahvaa rautaa, että pystyy vielä näinkin pitkän hiljaiselon jälkeen uskomaan
ihka ensimmäiseen mateen tärppiin. Marko Mäki uskoi.
Kun mateita sitten alkoi tulla,
hanat aukesivat kunnolla. Seitsemän huonon vuoden jälkeen
saalista on noussut jäälle kohta
kymmenkunta vuotta. Toistaiseksi
painavin made venäytti puntarin

Alavutelainen Marko Mäki ei antanut huonolle
tuurille periksi Ehkäpä hänestä siksi kehittyi
varsinainen matikkatohtori.
vasta langasta läpi. Syöttinä toimii
etupäässä ahvenen, särjen tai joskus kuoreen pyrstö tai filee.
Pilkillä läpi yön
Niinä vuosina, joina mateet karttoivat Markon onkea, hän kävi pilkillä
vain kerran tai pari talvessa, ja lisäksi aina eri paikoissa.

Peruskalustona on painava hara syötteineen, mutta Marko Mäki
käyttää myös muita menetelmiä.

lukemiin 4,41 kg. Yli kolmekiloisia
on tullut lukuisasti.
Markon matikkareissut ovat pääosin suuntautuneet Lappajärvelle.
Pilkkivälineenä hän käyttää painavaa madeharaa, jota takoo pohjaan
jatkuvasti, pysäyttämättä liikettä.
Hieman haran yläpuolelle hän
kiinnittää syötin työntämällä hakaneulan siimana toimivasta vah-

säät ovat olleet poikkeuksellisia.
Madepilkille Marko on lähtenyt
joinakin vuosina heti joulun jälkeen, kun kutu on vielä kaukana
edessä. Alkukaudesta niksinä on
ahkera reikien teko. Jos illan ja yön
aikana jaksaa vääntää 50 reikää, kalan kanssa kosketuksiin pääseminen on todennäköistä.
”Mateet eivät alkutalvella ole
parvissa. Reiästä tulee yleensä
enintään yksi kala, joten samaan
paikkaan ei pidä jäädä asumaan.
Kutuaikana taas pysyttelen hyvin
pienellä alueella, jos siinä on mateita.”
Kiihkeimmän madepilkki-innostuksen vaiheessa Marko oli kavereidensa kanssa jäillä koko yön.
Vapoja heiluteltiin aamuneljään tai
joskus kuuteenkin, jonka jälkeen
kömmittiin autoon nukkumaan.
”Alkuillasta, kun alkaa hämärtää,
saattaa tulla tärppejä. Parhaina ottijaksoina pidän kuitenkin kahdeksan ja kymmenen välistä aikaa, sekä myöhemmin yöllä kahdentoista
ja kahden välistä aikaa. Kudun ollessa päällä olemme lisäksi joskus
saaneet aamuyöllä neljän paikkeilla mukavasti tapahtumia.”
Jäällä Marko ajoittaa tekemisensä niin, että hara heiluu läpi kaikki
hyviksi havaitut ottijaksot.
Morrilla matalasta

Tahti vaihtui, kun hän lisäsi reissujen lukumäärää tuntuvasti ja alkoi pommittaa samaa järveä, jolloin paikat tulivat tutuiksi.
Mateen kutuhuippu ajoittuu
Markon kokemuksen mukaan Lappajärvellä helmikuun 14.–17. päivän tietämiin. Silloin hän on saanut lukumääräisesti parhaat saaliit
niinäkin vuosina, jolloin alkutalven

Kovilla pakkasilla jäät paukkuvat
ja mateenpilkkijöillä on tapana vetäytyä rannoilta syvempään. Tätä
perustellaan sillä, että pauke säikyttää mateita, eivätkä ne silloin
viihdy matalassa.
”Kun made tammikuussa vielä syö, olen löytänyt kaloja jäiden
paukkuessa toisinaan aivan matalasta vedestä, heinikoiden sisästä.”
Vieheenä on silloin ollut 21–28 g:n
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pitkävartinen jigipää, jonka yläpuolelle välittömästi jigipään kohdalle lankaan Marko on kiinnittänyt
hakaneulalla syötin. Tätä viehettä
hän heiluttelee hieman haraa hillitymmin, mutta pitää sen koko ajan
liikkeessä. Made hotkaisee koko jigipään syötteineen.
”Tällaisella mademorrilla en ole
saanut kovin suuria yksilöitä, yleensä kalat ovat painaneet puolesta kilosta kiloon.”

onnistunut saamaan myräkässä
erityisempiä saaliita. Sen sijaan
vuorokausi tai pari ennen tiedossa
olevaa pyryä made on usein erittäin hyvällä otilla.
”Tuo lumipyryä edeltävä vaihe
on ollut minulle ehkäpä kaikkein
varminta aikaa.”
Madepilkillä on joskus tullut oltua kovillakin pakkasilla. Kun mittari hipoo 30 miinusasteen lukemia, jäällä saa melko varmasti olla
yksin.
”Oikein kovien pakkasten aika ei
ole huonoa syöntiaikaa sekään, jos
vain pystyy olemaan jäällä.”
Vaikka kutu on ohi, mateen pilkkikausi jatkuu. Marko on etsinyt silloin mateita heinikoiden reunoista
noin puolentoista metrin vedestä.
”Päivä on maaliskuussa pitempi
ja hämärä tulee paljon helmikuuta
myöhempään. Pilkinnän olemme
aloittaneet heti hämärissä ja parhainta aikaa ovat olleet kaksi ensimmäistä tuntia.”
Kudun jälkeen Marko on pilkkinyt
etupäässä omatekoisella tasapainoongella. Vieheenä on runsaan 20 g:
n painoinen, kapeahko tasapaino ja
välittömästi sen yläpuolelle lankaan
kiinnitetään syötti hakaneulalla. Tasarin päissä on isot koukut.
”Uitan tasapainoa koko ajan,
mutta melko rauhallisesti. Made
tuikkaa vieheeseen lujaa ja hotkaisee koko virityksen suuhunsa.”

Madetta kiven päältä
Eräällä pilkkireissulla Marko kavereineen huomasi pohjassa pöydän
kokoisen, laakean kiven. Kiven
päällys on puolisen metriä pohjan

▲ Kaikki Markon haramateet
ovat tarttuneet alaleuan alta.
Näin käy myös mateen napatessa
syöttiin, koska hara on jatkuvassa
liikkeessä. Tällä tavoin käytettynä
haralla ei tule kylkikaloja.

Hakaneulan avulla syötti pysyy
hyvin paikoillaan. Korjaustarvetta
aiheuttaa yleensä vain mateen
tärppi.

yläpuolella.
”Tuo kivi on vuosien mittaan tullut tutuksi, koska se on osoittautunut erinomaiseksi saamapaikaksi.
Osaan nykyään paikallistaa kiven
jo rannan perusteella, mutta sijainti
on tallessa myös paikantimessa.”
Kuten tuulastajat tietävät, pikkukaloilla on tapana asettua yöksi
kivien päälle. Ehkäpä mateet oppivat etsimään niitä näistä paikoista.
Pohjakiven päällys on antanut saalista ennen kutua, kun mateet etsivät aktiivisesti ruokaa.
”Made ei aina nappaa kiven päältä, vaan jostakin lähistöltä. Teen reikiä paitsi kiven päälle, myös sen sivuille ja kauemmaksi. Käsitykseni
on, että kun mateet alkavat etsiä
saalista, niitä tulee etenkin tämän
tietyn kiven ääreen.”
Pilkintäsysteemi on sellainen,
että kiven päällys ja sivut käydään
kokeilemassa sopivin väliajoin.
”Tuo kivi lähiympäristöineen on
ollut merkillisen varma ottikohta.
Siitä on tullut muistini mukaan lähes aina saalista.”
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◀ Reikien teko helpottuu, kun
kierteet kopistellaan ajoittain
puukalikalla puhtaiksi jäästä.

Ohutta ﬁleetä syötiksi
Madepilkille Markolla oli suurimman innostuksen vuosina tapana
suunnata toisinaan jo niin varhain,
että hän ennätti pilkkiä järvellä ensin valoisan ajan ahvenia.
”Sen jälkeen jatkoimme pimeässä mateita pilkkien usein aamuneljään asti, nukuimme autossa päivän
valkenemiseen asti ja aamupäivällä
saatoimme vielä ryhtyä uudestaan
ahvenpilkille.”
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Eräällä reissulla Marko vuoli jäätyneestä ahvenesta kalan mittaista, mutta hyvin ohutta ”liisua”, ja
pudotteli niitä jo valoisan aikaan
muutamiin reikiin. Ideana oli, että fileet vuollaan niin ohuiksi, ettei
made tule niistä kylläiseksi.
”Takuita en tästä konstista uskalla antaa, mutta minulle on sellainen
käsitys, että jos syötit osuvat alueelle, jossa sillä hetkellä liikkuu mateita, tuoksu vetää kaloja paikalle.”
Eräällä reissulla konsti toimi erityisen hyvin. Ensimmäinen kala tuli
hämärissä ja sen jälkeen oli hiljaista tunnin verran. Sitten syötetystä
reiästä alkoi tulla mateita tiuhaan
tahtiin ja saalista kertyi yhdessä rykäyksessä melkoinen läjä.
Ennen pyryä
Lumipyryä kutsutaan yleisesti matikkakeliksi, mutta Marko ei ole

▲ Pohjassa reikien alapuolella
on kivi, jonka päältä on vuosien
mittaan vedetty monet mateet.

Viime vuosina mateenpilkintä
ennen kutua, kudulta ja sen jälkeen on jäänyt Markolta vähemmälle, mutta keittoainekset hän
on käynyt silti joka talvi pilkkimässä. Eikä niitä kalattomia vuosia ole
enää osunut kohdalle, joten tuuri
näyttää kääntyneen pysyvästi.

Mestarin matkassa
morripilkillä
JARI RANNISTO

◼ Espoolainen Jari Jokinen on innokas mateenpilkkijä ja Mademorri kuuluu hänen luottopeleihinsä.
Kyseinen viehe oli jäänyt ainakin
minulle tuntemattomaksi, joten
sovimme yhteisen pilkkireissun
Suomenlahdelle maaliskuun puolivälin jälkeen viime keväänä.
Madesesongin olisi pitänyt olla jo selvästi ohi, mutta todelliset
tekijämiehet olivat toista mieltä.
Omat saalispäiväkirjani nimittäin
kertovat, että olen saanut maaliskuun alun jälkeen enää muutaman
yksittäisen mateen.

Tämän pilkkireissun seurauksena oppia kertyi
taas kosolti mateen salaperäisestä maailmasta.
Kokemukset uudistivat myös käsitystäni
mateen pilkintäkauden pituudesta.
Jokisen mukaan kuitenkin lämpimät alkutalvet ja jääpeitteen tulon viivästyminen siirtävät usein
kudun alkua ja myös sen päättymistä. Vanhat kansanviisaudet ja
saalispäiväkirjat saavat siis kyytiä
kasvihuoneilmiöltä.
Kuin varmemmaksi vakuudeksi

Jokinen kertoi saaneensa mereltä
vielä pari päivää aiemmin kutemattomia mateita. Vieheenä juuri Mademorri.
Joustosta haittaa
Mademorri muistuttaa nimensä
mukaisesti mormyskaa, mutta on

selvästi isompi ja painavampi sekä
väriltään valkoinen. Sen yksihaarakoukussa käytetään syöttiä, joiden
virkaa Jokisella hoitivat silakoiden
pyrstöpalat. Viehe on huomattavasti lähempänä syöttipilkkiä kuin
perinteistä ryöstäjää.
Jokisen mukaan tavalliset muoviset pilkkivavat ovat liian hentoja,
häneltä on jopa katkennut sellaisen kädensija jättimadetta väsyttäessään. Vahingosta viisastuneena
hänen vapansa ovat nykyisin umpipuuta, sillä joustosta on ainoastaan
haittaa kalojen tartuttamisessa ja
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tuntuman huonontuessa.
Tukevissa katajavavoissa on tapit
siiman vyyhteämistä varten. Siimana Jokinen käyttää noin millin vahvuista punottua nailonia sen suuren varalta.

Vielä kutukaloja
Jokisella oli varsin tarkka tieto alueesta, jolla mateet tällä lahdella
liikkuivat. Niinpä tyydyimme porailemaan vain puolen tusinaa reikää,

▲ Tukeva katajavapa ja
silakanpyrstöillä syötitettyjä
Mademorreja.

joita vaihtelimme aika ajoin. Kun
parin tunnin pilkinnän seurauksena oli vain yksi epävarma nykäisy,
vaihdoimme noin sata metriä paikkaa ja porasimme taas puolisen tusinaa reikää.
Puoli yhdeksän aikaan Jokinen
näytti, mikä erottaa tekijämiehen
harrastelijasta, ja nosti jäälle toistakiloisen urosmateen. Mademorrin
koukku oli kiinni kalan leuan alta.
Vain hetkeä myöhemmin pimeää kevättalvista yötä halkoi ilmoitus seuraavasta kalasta. Tällä kertaa vuorossa oli edellistä isompi mätimade.
Molemmat saaliskalat olivat vielä kutemattomia ja niiden sukutuotteet olivat siinä kunnossa, että
käynnissä oli epäilemättä hääyö.
Puheet leudon alkutalven vaikutuksesta oli uskottava viimeistään
tässä vaiheessa.
Perkausvaiheessa paljastui toinenkin asia. Naarasmateen vatsasta löytyi juuri nielty reilun kokoinen särki. Se oli varmaankin ollut
herkuttelemassa mädillä siinä vaiheessa, kun made oli päässyt yllättämään. Syötillä varustettua pilkkiä
kannattaa siis tarjota myös kiivaimpaan kutuaikaan.

◼ Ryöstäjän valmistus kotiverstaassa ei ole edes iso juttu. Materiaaliksi tarvitaan noin
vaaksan mittainen ja sormen
vahvuinen kupariputken pätkä, valkoista maalia ja iso noin
6/0-kokoinen kolmihaarakoukku. Sellaisia koukkuja on esim.
suurimmissa haukivaapuissa.
Työkalut löytyvät useimmilta
omasta takaa.
Suihkepullosta ohuita maalikerroksia ruiskuttaen homma
hoituu auttavasti illassa, mutta
pysyvämmän tuloksen saavuttaa muutamalla Miranol-maalikerroksella ja reilulla kuivumisajalla.
Omia lisävirityksiä koukkuihin tai putken painoon voi kukin pajassaan miettiä ja sutia
ryöstäjän vaikka fosforimaalilla, jos sen kuvittelee auttavan.
Perusväri on kuitenkin valkoinen.
Ryöstäjän hinnat kaupoissa
ovat noin 10 euron tuntumassa, joten kovin suurille palkoille ei tee-itse-hommalla pääse.
Mutta omatekoisella vieheellä
saatu kala maistuu aina muita
paremmalle.
Seuraavasta kuvasarjasta selviävät ryöstäjän teko-ohjeet
vinkkeineen.

▶ Mademestari Jari Jokinen.

Varovaista pomputtelua
Rantaan saavuttuamme etsimme
kohdan, josta pääsimme kevätauringon pehmittämälle jäälle. Rannoissa oli monin paikoin jo sulia
kaistaleita, mutta jää oli ulompana
vielä vahvaa.
Aurinko ei ollut vielä laskenut,
kun porailimme ensimmäiset kuuden tuuman reiät. Ahkion pohjalla
jökötti 8-tuumainenkin kaira. Muutaman kerran sitäkin oli Jokinen
tarvinnut isomusten saamiseksi
jääkannen kuivemmalle puolelle.
Jokinen pujotteli morreihimme
valmiiksi leikatut silakan pyrstöpalat niin, että pyrstöt jäivät vaakatasoon. Hän neuvoi pomputtelemaan morria varovaisesti pohjassa.
Useimmiten made imaisee syötillä
varustetun pilkin suuhunsa, mutta
kala saattaa myös uida pilkin päälle. Syötin ansiosta Mademorrilla on
hyvä mahdollisuus saada myös himoittuja mätikaloja.
Raskaalla vieheellä tuntuma
pohjaan oli huomattavasti parempi kuin mateen syöttipilkinnässä
lusikkauistimella. Pohjasta saattoi
varmuudella myös arvioida, oliko
se kova vai pehmeä. Reiän alle sattuneen kivenkin tunsi vaivatta.
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Vaaksan mittainen,
sormen paksuinen ja
painoltaan noin 50–100grammainen (tai vähän yli)
kupariputken pätkä taotaan
tuhdilla vasaralla tai pienellä
lekalla tasaisen, kovan
alustan päällä litteäksi ja
loivasti kaarevaksi.
Alapää saa olla yläpäätä
kaarevampi.
Litteän aihion terävät
reunat ja kulmat
pyöristellään lattatai sulkaviilalla. Konemiehet vetävät smirgelillä tai
rälläkällä.

2
3
4
5

Aihion keskelle vajaan
sentin päähän yläpäästä
porataan 3–4 mm:n
terällä reikä.
Pienellä rotanhäntäviilalla pyöräytetään
reikien terävät
reunat pois.

Alapäähän porattavan
reiän sijainti mitataan
ryöstäjään aiotun
koukun avulla niin, että se
tulee suurin piirtein koukun
varren suoran osan mitan
päähän keskelle aihiota.
Lankunpätkän päähän
lyödään koukun mittainen
ison naulan muotoinen ura

Rakenna ryöstäjä!

4

PERTTI KANERVA

Mateen pilkinnässä käytettäviä ryöstäjiä
nuijii vinon pinon illassa tai parissa.
Eikä made ole talvi-illan pimeydessä ronkeli
työn laadulle, sillä hääjuhlissa on rujommallekin
kuokkavieraalle vientiä.

1

3

2
5

6
7

muotiksi. Koukun vartta voi
myös madaltaa ja tasata viilalla.

6

Aihio kiinnitetään ruuvilla
puu-uran päälle ja ison
naulan avulla siihen
taotaan järeän koukun paksulle
varrelle sopiva ura. Välillä aihion
voi irrottaa ja uraa sovittaa
koukun varteen.

7

Kolmihaarasta katkaistaan
ryöstäjän väärälle puolelle
jäävä sakara pois. Muita
haaroja taivutetaan pihdeillä
hieman aihiosta ulospäin.

8

8

Aihio maalataan
kauttaaltaan valkoiseksi
ja annetaan kuivua
noudattamalla maalipurkin
ohjeita.

9

Koukku kiinnitetään
tukevasti popniitillä tai
ruuvilla, joiden päätä
siistitään nurjalta puolen
viilalla. Koukkujen iskukulma
tarkistetaan ja kärjet hiotaan
äärimmäisen teräviksi, niin että
ne eivät luista yhtään kynteen
kokeiltaessa. Yläpäähän
kiinnitetään vielä iso lukkoleikari tai siihen pujotetaan
uistinrengas ja ryöstäjä on
valmis.

10

9

10

Ryöstäjät ovat valmiina
tositoimiin.
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◼ Vanhan kansan madekoukun
muodosti usein pelkkä koukku ja
pätkä tukevaa kalastajalankaa, sekä
tietenkin syötti, joka laskettiin pohjan välittömään läheisyyteen. Hyvin
matalissa vesissä ja joilla saatettiin siimamittana pitää vain metriä ja sitoa
siima pitkän salon alapäähän. Salko
työnnettiin sitten mieluiten viistosti
pohjaan. Menetelmä oli tehokas.
Mitään siimaluokkeja ei tarvittu,
sillä made ei hauen tavoin malttanut hylätä syöttiä, vaikka se olisikin
tuntenut sen olevan jossain kiinni.
Kun lanka oli lisäksi tarpeeksi tukevaa, ei ollut pelkoa että made olisi
sitä kovin helposti katkaissut.
Syöttinä perinteisissä madekoukuissa käytettiin lähes kaikkia kaloja
nahkiaisesta ahveneen ja särkeen.
Käytössä olivat ja ovat yhä sekä kokonaiset kalat elävinä tai kuolleina
tai kalanpalat. Kiiski ja ahven olivat
tyypillisiä eläviä syöttejä, kun taas
mereen laskevissa joissa suosittua
nahkiaista käytettiin vain paloina.
Iskukoukku
madepyydyksenä
Made nappaa vaihtelevalla innolla myös syötillä varustettuun iskukoukkuun. Lyhytkuonoisena kalana
se kuitenkin kuolee yleensä nopeasti, kun koukku iskee sitä silmien väliin. Hyvää asiassa on se, ettei kalan
tarvitse rimpuilla koukku suupielessä, kurkussa tai peräti vatsassa.
Jos koukkujen kokemisväli on
pitkä, iskukoukkuun kuollut made
on ruoka-aineena epäilyttävä. Siksi
iskukoukkupyynti on parhaimmillaan, kun mateita pyydetään vähän
ennen kutua kutupaikkojen liepeiltä niin, että koukut laitetaan pyyntiin päivällä ja koetaan jo samana
iltana tai viimeistään varhain seuraavana aamuna.
Pelkästään madetta pyydettäessä iskukoukkuun ei kannata laittaa siimaluokkia. Koukun osuessa
made potkaisee jokusen kerran
rivakasti, vaikka kuolisikin, jolloin
luokki ehkä laukeaa ja made vajoaa
kuolleena pohjamutiin.
Puhtaampana kuollut made säilyy, kun se on jää koukkuun roikkumaan. Rannikolla made säilyy lisäksi tällä tavalla pohjassa liikkuvien
kilkkien ulottumattomissa.
Perinteinen tehokeino
Vanhan pyytäjän, Villen, opettama
konsti mateenpyyntiin oli loistavan
tehokas. Kalastajanlangan päähän
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Perinteinen madekoukku on kalanpyydyksistä
yksinkertaisimpia. Haukiansana paremmin
tunnettu iskukoukkukin pyytää ajoittain hyvin.
Se saattaa olla riittävän usein koettuna jopa
perinnekoukkuja inhimillisempi väline.

solmittiin ohutlankainen koukku,
joka koukattiin kiisken selkäevän ja
selkärangan välistä niin, että kala
säilyi elävänä. Noin 50 sentin päähän koukusta asetettiin pieni paino, jonka avulla syöttikala laskettiin
pohjaan.

Syötti madek o
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Elävällä syötillä?
Lapseni eivät pidä ajatuksesta, että petokalojen pyynnissä käytetään elävää syöttiä. He eivät käytä enää edes matoa, vaan onkivat
pienillä tekotoukilla. Tai kalastavat
vieheillä ja perhoilla. Heidän kanssaan kalastaessani olen itsekin oppinut olemaan käyttämättä elävää
syöttiä.
Sukupolvien myötä käsitykset
kalastuksen aiheuttamasta kärsimyksestä syöteille jos saaliskaloillekin vääjäämättä muuttuvat. On-

nellisen kanan munia ei tunnettu
sata vuotta sitten, tuskin edes purkitettua kissanruokaa.
Elävän syötin osalta voisin toki
pitää lapsena opitut tapani, mutta
mieluummin yritän pysytellä keskusteluyhteyksissä nuorempien
pyytäjien kanssa. Se on ollut mielenkiintoista. Kalaa on tullut uusillakin konsteilla ja haasteita on
riittänyt.
Entä menemmekö tässä ”hyvän
pyyntitavan” kehityksessä huonompaan vai parempaan suuntaan? Vai
järjettömyyksiin?
Vastaus taitaa riippua täysin vastaajasta, etenkin hänen iästään,
sukupuolestaan, asuinpaikastaan,
ehkä koulutuksestakin. Itse en ole
edes ajatellut, kuka olisi eniten oikeassa ja kuka eniten väärässä.
Sadan vuoden päästä näkemykset ovat taas toiset ja tuntuisi
hullulta elää jo nyt jollakin toisella vuosisadalla kuin mitä kalenteri
näyttää.
Sitä paitsi, ei vanhemman polven
ole syytä tai edes tarpeen pahemmin pohtia, miten nouseva nuoriso
asiat huomenna näkee. Sehän on
heidän tehtävänsä.

▶ Elävän täkykalan käyttö
kalastuksessa on Suomessa
sallittua, mutta joissakin
Euroopan maissa se on kielletty.
Nopeimmin tällaiset kiellot
menevät todennäköisesti läpi
siellä, missä kalavesiä on vähän
ja suurin osa kansasta ei kalasta
lainkaan.
▼ Perinteinen madekoukku
ei ole välineurheilijan kalanpyydys, mutta hyvin tehokas.

k oukkuun

Liikaa matikkaa

Kuva: Jyrki Jahnukainen

Painoa kiertävän kiisken etuus
ahveneen ja särkeen oli siinä, että
se oli verrattomasti sitkeämpi säilymään hengissä. Kiiskelle pärjäsi sitkeydessä vain kookas ahven, mutta
sillä sai paljon huonommin mateita, joskin ne olivat usein suuria.
Tällä perinnetyylillä saalistin yli
30 vuotta sitten lukuisina talvina
runsaasti mateita. Pyyntipaikoilla ei
ollut haukia, joten lankakatkoja ei
tullut. Kymmenen hyvin sijoitettua
koukkua yhden yön yli pyynnissä
oltuaan antoivat usein 5–9 madetta, joskus täyden kympin. Siitä riitti
tuttavillekin.

◼ Olin juuri muuttanut nykyisille asuinsijoilleni Pohjois-Savoon, hieman rehevien, mutta kalaisien vesien äärelle. Jo
ensimmäisenä talvena sain oppia, että vesi syvenee omasta
rannastani lähtien hyvin loivasti aina edessä olevan lahden
puoliväliin asti, jonka jälkeen vettä on jään alla toiselle rannalle saakka 7–10 metriä.
Ryhdyimme kalakaverini kanssa pitämään kuhaverkkoja
aivan syvän reunassa, mutta huonoin tuloksin. Haukia kyllä riitti liian kanssa, mutta kun naapurit ja tuttavat alkoivat
kohteliaasti kieltäytyä tarjotuista kaloista, päätimme lopulta etsiä verkoille paremmat apajat syvemmältä. Siellä
selkävesillä, hiekkapakkojen luona, ne alkoivat pyytää, ja
hyvin pyysivätkin.
Eräs nuori kuopiolainen keksijä oli kehittänyt iskukoukkuun
liitettävän, ruostumattomasta teräksestä yhdistetyn merkkilipun ja luokin, joita hän toivoi minun testaavan. Reilun metrin
pituinen joustava paketti vaikutti mielenkiintoiselta. Kun vielä
kävin asiaan lähemmin tutustumassa keksijän kotona, otin
lähtiessäni muutaman laitteen kokeiltavaksi.
Kotona hakkasin parinkymmenen sentin paksuiseen jäähän avannon aivan laiturin läheisyyteen ja upotin katiskan
metriseen veteen. Avantoon ripottelin vielä vanhentuneita
kauraryynejä särjille syötiksi.
Parin päivän päästä keräsin katiskasta kymmenkunta
särkeä ja ryhdyin virittelemään iskukoukkuja. Porasin jäähän rannasta ulospäin muutaman reiän ja asettelin särjillä
syötitetyt, kolmella terävällä kynnellä varustetut iskukoukut eri syvyyksiin. Kauimmaisen reiän kohdalla vettä oli
runsaat kolme metriä, mutta lähinnä rantaa olisi käsi ulottunut pohjaan asti.
Kalakaverini Jaakko tuli kokemaan kuhaverkkoja kanssani muutaman päivän kuluttua. Muutama kuha ja pari
hauentuppea oli perässämme pulkassa, kun tallustelimme kotirantaan.
Jaakko ehti jo kysäistä tuulessa huojuvien, jousiteräslankaan kiinnitettyjen mustien lippujen merkitystä. Kävimme
siinä sitten syvimmällä olevan pyyntilaitoksen kimppuun,
poistimme varovasti pakkassuojaksi jätetyn solumuovilevyn ja vedimme koskemattoman iskukoukun jään päälle.
Saalis oli yhtä hyvä seuraavissakin rei’issä, joten koko touhu tuntui turhalta.
Mutta kun nappasin rannimmaisen reiän päällä tuulessa
viipottavasta teräslangasta kiinni ja vetäisin sen ylös suojalevyineen päivineen, iskukoukkua ei näkynyt, vaan luokista
lähti punainen ohut muovinaru luotisuorana veteen.
Jaakko virittyi heti oikealle aaltopituudelle ja tarttui naruun kiinni. Muovinaru nousi hitaasti ylös ja kuin salaman
iskusta nelituumaisen kairan poraamasta reiästä putkahti
pintaan jokin pitkä ja vikkelästi sätkivä otus. Kesti hetken
tajuta, että se oli mateen peräpää.
Tulimme molemmat nopeasti siihen päätelmään, että
reikä on liian pieni, jotta saisimme koko kalan kuiville. Tartuin pulkassa olleeseen tuuraan ja ryhdyin varovasti naputtelemaan avantoa isommaksi.
Made tajusi uida pois reiästä. Mutta emme tienneet,
kuinka tiukasti se oli koukkuun tarttunut, joten hanttiinkaan ei voinut kovasti laittaa. Onneksi jousiteräs jousti ja
toimi kuten ongenvapa, kun pitelimme sitä vuoroin kiinni toisen suurentaessa reikää varoen tuikkaamasta narua
poikki ja noituen paksua jäätä.
Kun avanto oli mielestämme riittävän iso ja siitä oli kauhottu jäähileet pois, alkoi Jaakko vetää köyttä kireämmälle.
Mörkö putkahti pää edellä pian jäälle. Se oli kuin ylisyötetty sianporsas ja yritti kaikin keinoin kiemurrella takaisin
avantoon, mutta peitin reiän jalallani. Seuraavaksi pisto
puukolla ja verestetty peto pulkkaan.
Rannassa moneen kertaan tarkistettuna mateen painoksi selvisi 5,5 kiloa, pituutta liki metri ja ympärysmittaa
yli 45 cm. ”Aivan liikaa, aivan liikaa” tokaisin Jaakolle, jolle
työnsin kalan kotiin vietäväksi.
Nyt tiesin, missä made näillä rannoilla liikkuu ja siirsin
loputkin iskukoukun kannattimet rantamatalaan. Yksikään
niistä ei antanut enää pyytäjälleen tyhjää sinä talvena.
Hannu Räisänen
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