
Katiska on mateen kudulla helppokäyttöinen 
ja saalisvarma pyydys. Huonona puolena on, 
että matalassa katiska vaatii suuren avannon. 
Kokiessa helpoimmalla pääsee, kun estää 
styroksikannella avannon jäätymisen.

Uutta paikkaa etsittäessä use-
ampi katiska nopeuttaa hommaa, 
mutta työtäkin on silloin monin-
kertaisesti. Kaverin kanssa touhu 
sujuu jouhevasti. Kun kutupaikka 
löytyy, saalista kyllä riittää molem-
mille.

Katiska matalaan

Mateet liikkuvat aktiivisimmin juuri 
kutuhuipun aikaan ja silloin ne löyty-
vät matalasta 0,5-2 metrin vedestä.

Jos katiska lasketaan jo vuo-

ehkä keittokaloja jo tammikuussa. 
Kudun lähestyessä ottaisin syvem-
mällä olevan pois, koska saalisvar-
muus matalasta kasvaa.

Jos katiska lasketaan aivan ma-
talaan, avannon on oltava hieman 
katiskaa suurempi. Syvemmässä 
vedessä katiskaa voi kääntää pys-
tyyn ja poikittain, jolloin se tulee 
ylös vähän pienemmästäkin rei-
ästä.

Avanto merkataan parimetrisillä 
seipäillä kelkkailijoiden ja muiden 

◼ Kutumatikka katiskalla voi jäädä 
haaveeksi, jos paikan valinta menee 
mönkään. Mutta jos tiedossa on var-
ma kutupaikka ja pyyntiväline on 
kutakuinkin mateelle sopiva, ainek-
set kalakeittoon ovat luvassa.

Katiskapyytäjän kalenterissa 
vuodenvaihde merkitsee ohut-
ta jäätä, jolloin on otollinen aika 
lähteä liikkeelle. Jääsahalla vasta 
paksuuntumassa oleva jääkan-
si leikkautuu suhisten ja upotus-
paikka järjestyy ilman suurempaa 
urakointia.

Konkarille vanha tuttu paikka 
on kaikki kaikessa. Vuosien myötä 
kutupaikalla on ehkä tullut pidet-
tyä katiskoita useissa eri kohdissa 
ja ottiholli on vielä pikku hiljaa täs-
mentynyt.

Näin pitkälle harrastuksessa eh-
tineelle kutumateen saaminen 
katiskalla on - näin voi todella sa-
noa - aivan varmaa. Mutta entä jos 
hommasta ei ole lainkaan hajulla?

Vaihtoehtoja on silloin kaksi ja 
niistä varmempi on turvautua ku-
tupaikkoja tietävien apuun. Toise-
na vaihtoehtona on ryhtyä etsi-
mään kutupaikkaa itse kokeillen.

Mökkiläisen on järkevintä aloit-
taa mahdollisimman läheltä omaa 
rantaa. Kova tai savinen pohja on 
perusedellytys ja lisäksi kutupai-
koilla pohjassa kasvaa usein viuh-
kamaista vesikasvia, lahnaruohoa. 
Sitä esiintyy eniten hiekkapohjal-
la. Monesti kutupaikoilla on myös 
pohjakiviä.

Kutupaikan voi löytää esimer-
kiksi karikolta, lahdesta tai niemen 
kärjestä. Itse kuljin aluksi madeka-
tiskoilla mökin vastarannalla tun-
netulla kutupaikalla. Kävelymat-
kaa piisasi, joten päätin kokeilla 
läheistä niemenkärkeä, jolla oli 
kaikki kutupaikan tunnusmerkit 
hiekkapohjasta rantaruovikkoon. 
Päätelmä oli oikea ja madetta on 
tullut erinomaisesti.

RISTO JUSSILA

Matalassa oleva katiska ei tarvit-
se narua, siitä on vain haittaa. Ka-
tiska kyllä näkyy ja vaikka ei kah-
vinruskeassa vedessä näkyisikään, 
se löytyy koukkupäisellä kepillä ta-
kuuvarmasti, kunhan koukku mah-
tuu katiskan verkosta läpi.

Madekunkku Syvänen

Käytössäni on kymmenkunta vuot-
ta ollut muuramelaisen Paavo Syvä-
sen aikoinaan valmistama suuriko-
koinen, tiheäsilmäinen katiska. Siitä 
korpilahtelainen Veikko Hakala ke-
hitti edelleen Weke-katiskansa.

Syväsen katiskassa ulkonielun le-
veys on 13 cm ja sisänielujen 6 cm. 
Wekessä samat luvut ovat 10 ja 4 
cm. Syvänen ei pärjää Wekelle ah-

Kutumadetta katis k

denvaihteessa, jäätymisvara pitää 
laskea mukaan. Joulukuun lopus-
ta helmikuun loppuun jää voi pa-
himmillaan vahventua jopa puoli-
sen metriä.

Mikäli kutupaikalle viritetään 
kaksi katiskaa jo vuodenvaihtees-
sa, laskisin toisen matalaan noin 
puolentoista metrin veteen ja toi-
sen parin kolmen metrin syvyy-
teen. Syvemmästä olevasta saa 

jäällä liikkujien varalta.
Omat veteen lasketut madeka-

tiskat, tai ainakin kutuhuippuun 
asti vedessä olevan, olemme suo-
janneet styroksilevyistä tehdyllä 
kannella, jota pitää koossa kevyt 
puurakenne.

Kantta käytettäessä on tärkeää, 
ettei sitä aseteta paljasta jäätä vas-
ten, koska vesikelin sattuessa ja sään 
taas pakastuessa styroksi jämähtää 

Madeavannon suojaksi rakennetun styroksikannen alle jäätä ei juuri muodostu. Sohjolapio on 
kätevä väline hileen poistoon.

kiinni, eikä irtoa enää ehjänä.
Kansi asetetaan noin 10 cm kor-

keitten klapien varaan ja rako lume-
taan. Jos lunta ei ole, rakoon ei kan-
nata lapioida jäähilettä, joka jäätyy 
kovaksi. Silloin rako jätetään auki ja 
käydään lapioimassa umpeen, kun 
jäälle ilmestyy hieman lunta.

Vesikelien varalta kaikki jäälle 
jätetyt työkalut pitää jättää niin, 
etteivät ne pääse jäätymään kiin-
ni. Parasta on, kun vermeet saa ko-
holle kokonaan irti jäästä.

E R Ä  1 & 2 – 2 0 0 7  M A D E O P A S70



s kalla

M A D E O P A S  E R Ä  1 & 2 – 2 0 0 7 71



venkatiskana, mutta kutuaikana se 
on ollut joka talvi selvästi parempi 
suurten mateitten pyytäjä.

Tämä johtunee siitä, että suuri 
made tuntee nielujen ahtauden ja 
pystyy muita kaloja käärmemäisem-
pänä ilmeisesti helpommin käänty-
mään ympäri ja perääntymään.

Tavallisemman kokoisten matei-
den pyytävyydessä katiskamalleilla 
ei ole ollut eroja ja pelkästään hy-
vin pienten mateitten osalta tilanne 
näyttää kääntyvän Weken eduksi.

Tosin Syvänen menestyy myös 
siksi, että kun sen sisään eksy suuri 
mätimamma, pömpeli täyttyy sen 
jälkeen monen kokoisista kolleista 
ja mätimateitakin riittää. Näin käy 
etenkin sellaisissa vesissä, joissa 
isoja mätimatikoita on paljon. 

Mikäli made on pienikokoista, 
Syväsen katiska ei erotu samalla 
tavalla, vaikka siinä on aita, mitä 
Wekessä ei ole.

Mätikatiskan virittäminen

Viime talvena sain käyttööni Weken 
matalan, mateen kudulle tarkoite-
tun mallin. Suuria mateita varten 
sen sisänieluista toinen säädettiin 
selvästi tehdasasetusta leveäm-
mäksi ja jopahan alkoivat isotkin 
mateet käydä pyydykseen. Nielu-
jen viritys ei kuitenkaan ole ihan 
helppoa katiskan jämäkän raken-
teen takia.

Jos mateenpyytäjän tähtäimessä 
ovat nimenomaan mätiherkut, mo-
nikiloisten mätikalojen saamiseksi 
katiskan nielut on ilman muuta syytä 
virittää selvästi tavanomaista leveäm-

Ufo on antanut mateita parhaiten 
myöhään syksyllä, kun pyydykseen 
menneet pikkukalat houkuttelevat 
mateita sisään.

Koe kudulta harvakseltaan

Madekatiskaa äärimmäisen ma-
talasta koettaessa jääsahaa ei voi 
käyttää, koska terä sattuu lähes 
varmasti katiskaan ja tylsyy pilalle.

Jos katiskassa ei ole styroksi-
kantta, pyydys on viisainta jättää 
sen verran syvään, että päälle jää 
vielä riittävä tila sahaamiselle. Se 
helpottaa ja nopeuttaa avannon 
aukaisua. Kantta käytettäessäkään 
sama pelivara ei ole pahitteeksi.

Reunoilta umpeen lumetun 
styroksikannen alla avanto jäätyy 
vain ohuelti. Kuoren koputtelee 
tuurallakin nopeasti auki. Hile pi-
tää kuitenkin lapioida pois, mikä 
on hidasta. Jääsahaa käytettäessä 
kantta ei tarvitse rikkoa ja ohuet 
leikot, mikäli jäätä edes on, tönäis-
tään sahan kärjellä jään alle kauaksi 
avannosta.

Jos katiskan ja jään välissä on hy-
vin vähän vapaata vettä, leikot on 
paras nostaa pois.

Mikäli katiskat on laskettu vuo-
denvaihteessa, ne on tarpeen ko-
kea viikon tai parin välein. Tärkeää 
on, että varsinaisen kutuajan ol-
lessa ovella katiskat käydään kat-
somassa ja niistä poistetaan kaikki 
kalat. Jos pyydyksessä on muuta 
kalaa, kutumade ei ehkä mene-
kään sinne.

Mateen kutiessa pyydyksiä ei 
mielestäni ole syytä kokea liian 
tiuhaan. Kerta viikossa riittää ja 
käyntejä voi vielä tästäkin venyt-

▲ Kun tiedossa on hyvä mateen kutupaikka ja pyynti on hallussa, 
kelvollinen katiska oikein käytettynä antaa jossakin vaiheessa helmi-
kuuta luotettavasti saalista.

▼ Kivikankaan kokoon taittuva, pehmeäverkkoinen sumppu on 
mainio säilytyspaikka reilummalle saaliille.

miksi. Kaksinieluisessa ulkonielu vä-
hintään 10 cm leveyteen tai suurem-
maksi, sisänielut 6-8 cm leveiksi.

Perinteistä rautalankakatiskaa 
käytettäessä on tärkeää, ettei sen 
ainoasta nielusta harota piikkejä, 
mikä on niille aika tyypillistä. Jos 
näin on, mateet eivät mene hyvin 
sisään. Jättimateelle nielu sääde-
tään 10 cm leveyteen, normaaliko-
koisille 6-10 cm tavoitellun mateen 
koon mukaan.

Jotkut katiskapyytäjät eivät 
huomaa kiinnittää juuri mitään 
huomiota katiskan nieluun ja sen 

▶ Kun katiskoista 
alkaa tulla pieniä 
mateenluikkuja, 
isommat kutu-
mateet ovat jo 
häipyneet.
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säätöön. Suuri vaiva pyynnissä voi 
tämän takia johtaa laihaan saalii-
seen.

Nielun tarkan säädön suhteen 
hivenen ongelmallisia ovat Kivikan-
kaan pehmeäverkkoiset katiskat. 
Niistä madekatiskana on varmim-
min pelannut ulko- ja sisänieluil-
la varustettu Lokka. Pikkuruinen 

tää, koska made on kaloistamme 
ainoa, joka ei vahingoita itseään 
lainkaan pyydyksessä.

Jatkuva katiskan kokeminen voi 
jopa heikentää saalista. Aukaistusta, 
kannettomasta avannosta tulvii va-
loa jään alle ja saalista voi vähentää 
myös se, että katiskasta poistetaan 
tiheään sinne menneet mateet. 



Näyttää siltä, että kun pyydyksessä 
on useita mateita, ne houkuttelevat 
sinne vain lisää kavereita.

Kutukiimainen naarasmade hou-
kuttelee katiskaan ilman muuta 
koiraita, joten sitä ei välttämättä 
kannata poistaa nopeasti.

Toisaalta rysistä on sellainen ko-
kemus, että kun yli 4 kg naarasma-
teen kaveriksi eksyi valtava koiras, 
jotka jätettiin rysään, muita matei-
ta sinne ei enää mennyt. Ehkä ky-
seessä oli sattuma, mene tiedä.

Mateet sumppuun

Mateen kutu päättyy Keski-Suo-
men korkeudella helmikuun lopus-
sa usein kuin seinään. Sen jälkeen 
katiskoihin alkaa kertyä mateen 

mätiä syöviä särkiä, paikoin myös 
ahvenia ja kiiskiä sekä näiden sint-
tien kokoisia pikkumateita.

Joskus kutupaikalla olevaan ka-
tiskaan voi mennä pikkukalojen 
houkuttelemana haukia, mutta 
tavallisesti ne liikkuvat vielä hel-
mikuun lopussa hitusen syvem-
mässä.

Jos pyyntipaikalla on paljon sii-
kaa, välittömästi kudun jälkeen We-
ke-katiskoihin saattaa eksyä myös 
jokunen kappale näitä hopeakyl-
kiä. Itsekin olen niitä toisinaan saa-
nut, mutta vain tuppikokoisia.

Omat katiskani poistan vedes-
tä kudun päätyttyä. Jotkut pyytä-
jät ottavat viimeisellä nostolla ka-
tiskasta särkiä talteen ja virittävät 

ne hauen syöteiksi iskukoukkuihin 
hieman syvemmälle.

Koska mateet säilyvät erinomai-
sesti sumpussa hengissä, katiska-
pyytäjä voi jatkaa tuoreen kalan ai-
kakautta sen avulla. Paljussa veden 

seassa mateet saa siirrettyä jääty-
mättöminä. Esimerkiksi mökkiran-
ta on hyvä paikka sumpulle.

Aivan katiskan viereen sumppua 
ei kutuaikana ole syytä virittää, kos-
ka se houkuttelee mateita puoleen-
sa pois pyydyksen ääreltä.

Sumputtajan on viisasta hyö-
dyntää kudun loppuvaiheessa ka-
tiskaan menneet särjet. Sumppuun 
laitettuina ne kelpaavat mateille ra-
vinnoksi ja niiden turvin ne elävät 
pyydyksessä tarvittaessa pitkään-
kin ilman naarmun naarmua.

Pyyntivälineenä rysä

Rysän historia mateenpyydyksenä 
juontaa vuosisatojen taakse. Pe-
rinteinen kutupyyntiin tarkoitettu 
maderysä oli melko pieni ja sen val-
mistustaito siirtyi kutojalta toiselle. 
Rysän suosion voi sanoa romahta-
neen, mutta toki rysiä löytyy made-
vesiltä edelleen.

Näkemäni markkinoilla olevat 
maderysät ovat yleensä hieman 
suurempia kuin perinteiset koto-
na valmistetut. Eräänä syynä saat-
taa olla, että näin rysät soveltuvat 
muidenkin kalojen kuin kutuma-
teen kalastukseen ja käyttöalue 
on laajempi.

Itse olen pyytänyt kutumatei-
ta kahdella eri rysämallilla, joista 
kumpikaan ei ole aivan pienimmäs-
tä päästä. Katiskaan verrattuna rysä 
on hieman työläämpi laskea pyyn-
tiin ja myös kokea. Lisäksi pyytäjän 
pitää aluksi opiskella, kuinka rysä 
viritetään pyyntiin, koetaan ja ve-
detään taas paikoilleen jään alle.

Omassa käytössäni rysä on eron-
nut katiskasta eniten siinä, että ry-
sämalleista suurempi on pyytänyt 
hyvin jättikokoisia mateita. Ilmei-
sesti ne eivät mahdu yhtä helposti 
katiskasta sisään.

Koska katiska on selvästi rysää 
helppokäyttöisempi, olen silti suo-
sinut sitä. Isommat rysät saattavat 
lisäksi antaa joskus turhan tukevia 
saaliita. Mutta mitenkään selvästi 
tehokkaampana välineenä en aina-
kaan itse pidä rysää parhaisiin ma-
dekatiskoihin verrattuna.

Pystyrysä ei nimensä mukaisesti 
sovellu ensisijaisesti kutupyyntiin, 
koska se viritetään pystyasentoon, 
jolloin sillä ei voi kalastaa kovin 
matalassa. Kutupaikkojen edus-
toilla sekä kutuajan ulkopuolella 
muuallakin pystyrysä pyytää kyllä 
mateita.

Vaakatasoon laskettavan rysän 
tehoon pystyrysällä ei yllä kuin sa-
tunnaisesti tuurin käydessä, mutta 
pystyrysän valttina on helppokäyt-
töisyys. Se on myös katiskaa vaivat-
tomampi laskea, koska pystyrysä 
mahtuu veteen katiskaa pienem-
mästä avannosta.

◀ Kuvassa mateen kudulle 
tarkoitettu matala Weke, joka 
oli päässyt jäätymään toisesta 
kulmasta jääkanteen, mutta 
irtosi tuuralla.

▼ Särjet ilmestyvät mateiden 
kutupaikalle kudun päätyttyä. 
Vain hyvin harvoin niiden 
perässä eksyy katiskaan made 
itseään tankkaamaan.

Kutumateiden pyynti sujuu 
myös rysällä, mutta katiskaan 
verrattuna se on hivenen 
työläämpi pyydys. 
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◼ Lokan täyttö aloitettiin vuonna 
1967. Altaan avulla säädellään Ke-
mijoen voimalaitoksille juoksutet-
tavaa vesimäärää. Altaaseen yhty-
vät Pihtijoki, Kopsusjoki, Luirojoki 
ja Piettämäjoki ovat Sompion itä-
kairan ikiaikaisia kalajokia, jotka 
antavat saalista myös keskitalven 
mateen pyytäjille.

”Lokka sai mainetta anteliaana 
madevetenä 1980-luvulla. Vuonna 
1985 madetta nostettiin sieltä 111 
tonnia”, kertoo Lokan made-eks-
pertti, opettaja Kalevi Summanen 
Sodankylästä.

Summanen sanoo, että mateen 
hulluina vuosina Lokalla vietettiin 
helmi-maaliskuussa mateen ku-
tuaikana todellista kansanjuhlaa, 
johon ryntäsivät kaikki kynnelle 
kykenevät poliiseista pankkinei-
teihin.

”Ja tietysti kansakoulun opetta-
jat”, Summanen osoittaa itseään.

Madetta nostettiin yötä päivää 
uskomattomia määriä ja niitä rah-
dattiin rekkakuormittain etelään. 
Myös mateen mätiä saatiin talteen 
tonneittain.

Kaikkien aikojen saalis sukel-
si lehtori Summasen isorysään eli 
”potkurysään” Kopsusjoella vuon-
na 1985. ”Rysässä oli madetta 470 
kiloa ja mätiä sain talteen tuosta 
madevuoresta 28 kiloa.”

”Madetta saatiin Lokalta juuri 
niin paljon kuin sitä jaksettiin pyy-
tää”, muistelee Lokan kylässä asu-
va ammattikalastaja Einari Hokka-
nen.

Mutta suurpyynti hiipui 90-luvun 
alussa, kun Lokan madekanta alkoi 
kääpiöityä, ja suuri osa saalista oli 
liian pientä myytäväksi.

Made matelee 
Kalevin rautoihin

Lokka antaa madetta osaavalle 
pyytäjälle vieläkin, ja siksi Summa-
nen virittää raudasta kudotut ansat 
mateen polulle.

Lokka on mateen koti
◼ Alarajan korkeudella Lokan tekojärven pinta-ala on 216 neliökilometriä ja ylärajan korkeu-
della 418. Vastaavat pinnankorkeudet ovat 240–245 metriä merenpinnasta.

Lokka on tunnettu todellisista Pietarin kalansaaliista. Talvipilkkijät saavat sieltä jopa parin 
kilon suurahvenia. Tavallisia saaliskaloja ovat myös siika, hauki, ahven, harjus ja made.

Madekanta alkoi kuitenkin kääpiöityä 1990-luvulla siinä määrin, että ammattikalastajat me-
nettivät mielenkiinnon kaupalliseen mateenpyyntiin.

”Lokan kaupallinen madesaalis on ollut jo vuosia vain tonnin luokkaa. Kalakannan menes-
tymiseen tekojärvillä vaikuttaa muun muassa veden pinnan säätely”, sanoo RKTL:n tutkija Ahti 
Mutenia Inarista.

”Vuonna 1989 Lokalta saatiin madetta tilastojen mukaan vielä yli 16 tonnia. Sen jälkeen 
kanta alkoi hiipua.”

Mutenian mukaan kalakantojen vaihtelu tekojärvillä on tavallista myös muualla. Pohjoisessa 
mateen kasvu on hidasta ja made kutee vasta 5–7-vuotiaana.

”Made pitää kypsentää keittämällä tai paistamalla ja mäti pitää pakastaa ennen käyttöä aina-
kin pari päivää, jotta vältytään mateen kantamilta mahdollisilta loisilta. Myös savustettu made 
pitää pakastaa”, Mutenia vielä neuvoo.

Kari Lindholm

KARI LINDHOLM

Made in Lokka

Made on Lokan tekojärvellä tuttu 
vonkale. Pari sataa kilometriä 
Napapiirin pohjoispuolella sijaitseva 
Lokan allas Sodankylässä on 
tunnettu myös hauistaan ja 
suurahvenistaan.
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”Madetta kannattaa pyytää ka-
tiskalla silloin, kun Lokan vesi on 
alhaalla.”

20-metrisen isorysän virittämi-
nen ahtaille jokiuomille on vähän 
veden aikana vaikeaa, joten Sum-
manen käyttää madeansana lok-
kalaista Veijo ja Pirkko Pyhäjärven 
tekemää katiskaa. Kaksinieluinen 
katiska on rakennettu minkki- ja 
rappausverkosta.

”Paras saalis tällä kehittämällä-
ni katiskamallilla on ollut 86 kiloa 
ahvenia yhdellä nostolla. Siihen ui 
made yhtä lailla”, kehuu Pyhäjärvi. 

”Katiska on kotitarvekalastajalle 
muutenkin helpompi pyyntineuvo 
kuin rysä”, sanoo Summanen, joka 
on kuitenkin jo luopunut mateen 
toimittamisesta kaupan tiskille.

Summasen yleensä käyttämäs-
sä potkurysässä on yhdeksän van-
netta, ja rysän korkeus on suuliinan 
kohdalta puolitoista metriä.

”Perinteisillä pyyntipaikoilla vet-
tä ei ole matalalla vedellä enää 
ollenkaan, ja uutta rysänpaikkaa 
joutuisi etsimään sokkona järven 
syvänteistä jokiuomien ulkopuo-
lelta.”

Mateelle tehdään tervastulet

Piettämälle kiemurtelee mutkainen 
metsäautotie Lokasta pohjoiseen. 

Kairijoentie ja Vuollusvaarantie 
ajattavat kulkijan Lokan itärannalle 
vanhan Sompion maille ja Moskun 
synnyinsijoille.

Samasta kairasta Piettämän suis-
tosta löytyy myös Summasen Kale-
vin kämppä ja kalakenttä.

”Laitetaanpa kelkan reen pe-
rään tervastulet, että jäällä ei tule 
kylmä”, Summanen haistelee jääl-
tä puhaltavaa rutikuivaa pakkas-
viimaa.

Moottorikelkka räjähtää kolman-
nella nykäisyllä käyntiin, ja Summa-
nen päräyttää sillä poronkuseman 
takana Lokan jäälakeudella odotta-
ville avannoille.

”Jää on peittänyt avannot, koska 
viime käynnistä on mennyt jo to-
vi, vaikka nämä on suojattu Viita-
saaren ovitehtaan eristelevyillä ja 
lumella.”

Pitkälaippainen moottorisaha 
uppoaa notkeasti avannon syrjään. 
Kohta Summanen nostaa mateiden 
asuttaman katiskan jäälle.

”Made pitää tainnuttaa, verestää 
ja suolistaa heti pyydyksen koke-
misen jälkeen. Muuten lihan laatu 
heikkenee oleellisesti.”

Summanen avaa mateen vat-
san peräaukosta tylppäkärkisel-
lä kirjeenavaajalla. ”Näin mateen 
kallisarvoiset mätipussit pysyvät 
ehjänä.”

Kutumade 
maistuu pakkasella

Made on fi iliskala, joka maistuu 
parhaalta, kun tuisku nuolee pak-
kasen paneman kämpän nurkka-
pieliä. Tämän ovat huomanneet 
myös Lokan ammattikalastajat, 
jotka eivät mielellään ryhdy ma-
teen pyyntiin, koska myyntiseson-
ki on lyhyt.

”Madetta nousee hyvin myös ku-
dun jälkeen, mutta kuka sitä silloin 
ostaa”, Einari Hokkanen kysyy.

Summanen on samaa mieltä, ja 
toteaa kaupankäynnin tyrehtyvän 
ensimmäisiin suvikeleihin.

”Kevät koittaa Etelä-Suomen 
markkina-alueella jo maaliskuus-
sa, ja silloin matikka ei sikäläisille 
enää maistu. Se on varmaa.”

Lokalta madetta saa parhaiten 
vasta helmikuun puolen välin jäl-
keen, jolloin mateen paras myyn-
tisesonki alkaa olla jo ohi. 

Kotitarvekalastajatkin poikineen 
ovat käyneet laiskoiksi. Etusormen 
klikkailu hiiren liipaisimella on hel-
pompaa kuin avannon sahaus 30 
asteen pakkasella.

Pyyntipäivän saalis viidestä 
Piettämän katiskasta oli noin 70 
madetta, joten kyllä Lokassa kalaa 
riittää. Mutta entisaikojen ahkerat 
pyytäjät on aika taluttanut istu-
maan kiikkustuoliin.

 Lokan madekeitto 
neljälle

1–1,5 kg made
1 litra vettä
10 perunaa
2 sipulia
3 hapankorppua
2 rkl Koskenlaskija-sulatejuustoa
1 laakerinlehti
ripaus maustepippuria
ripaus rouhittua merisuolaa
loraus maitoa
2 rkl voita

Paloittele nyljetty made sopiviksi 
suupaloiksi. Kuori ja lohko peru-
nat. Kuori ja silppua sipulit.

Lisää perunat, sipulit, maus-
tepippuri, suola ja laakerinlehti 
kiehuvaan veteen. Keitä 5–8 mi-
nuuttia. Lisää joukkoon madepa-
lat ruotoineen. Keitä kunnes kala 
on kypsää.

Lisää murskatut hapankorput 
ja sulatejuusto sekä lopuksi mai-
to ja voi. Kuumenna keitto lähes 
kiehuvaksi ja tarjoile.

Ohjeen laati Kalevi Summanen 
Sodankylästä.

Muistettakoon, että myös ma-
teen liha on herkullista ja moni-
puolista ravintoa. Sata grammaa 
madetta sisältää fosforia 195 mg, 
kalsiumia 20 mg, magnesiumia 
25 mg. Lisäksi mateessa on mm. 
rautaa, A-vitamiinia, B1-vitamii-
nia ja niasiinia.

Mateen mäti on  arvostettua 
herkkua niin maultaan kuin 
hinnaltaan.  

Mateen mäti 
on arvokas herkku

◼ Mateen mäti on monipuolinen 
valkuaislähde. Se sisältää run-
saasti B-vitamiinia ja eläinkun-
nassa harvinaista C-vitamiinia.

Mätipussit otetaan talteen 
perkauksen yhteydessä. Mäti-
pussit rikotaan ja kalvot poiste-
taan vispaamalla. Apuna voidaan 
käyttää keittiövatkainta. 

Mäti pestään vettä vaihtaen, 
jolloin irronneet kalvot huuhtou-
tuvat pesuveden mukana. Pesty 
mäti valutetaan harsokankaasta 
tehdyssä pussissa tai tiheäreikäi-
sessä lävikössä.

Hyvin valunut mateen mäti 
pakastetaan. Suolaa käytetään 
4–5 prosenttia mädin painosta.

Katiska on kotitarvekalastajalle rysää helpompi pyydys, tietää 
molemmilla mateita kalastanut Kalevi Summanen.

Made on kesällä hyväkuntoisempi kuin talvella, vaikka sitä pidetään 
erityisenä talviherkkuna.


