
Kuha kiinnostaa pilkkijöitä aivan eri tavalla 
kuin vielä kymmenkunta vuotta sitten. 
Ilmiön selitys on yksinkertaisesti kuhakantojen 
selkeä vahvistuminen. Samanaikaisesti ainakin 
etelärannikolla on isompikokoinen ahven 
harvinaistunut. Erinomainen syy monelle 
vaihtaa lajia.

pastelemalla harvoin onnistaa.
Ensinnäkin suosittelisin aloit-

tamaan etsinnät etelärannikolta. 
Tosiasia näet on, että murtovedes-
sä kasvanut kuha puraisee pilkkiä 
huomattavasti mieluummin kuin 
järvissä elävä lajitoverinsa. Mistä tä-
mä johtuu, sitä voi lähinnä arvailla. 
Ei järvipilkintäkään toivotonta ole, 
kunhan kaikki natsaa kohdalleen.

Mutta etelärannikolla mallikuhan 
voi melkein luvata, vaikka kaikki ei 
natsaisikaan. Kuhaa esiintyy ”kaik-
kialla”, ehkä parhaiten kuitenkin vä-
lillä Loviisa–Kustavi. Tällä sektorilla 
melkeinpä jokainen sameavetinen 
sisäselkä ja -lahti on periaatteessa 
otollista aluetta etsinnöille. Kala-
määrät toki vaihtelevat alueittain, 
mutta harvinaista ei kuhan rimpui-

◼ Kuha on monien muiden pyrs-
töllä varustettujen lailla kala, jon-
ka saa pilkkisiimansa päähän hel-
poimmin alku- ja lopputalvella. 
Milloin talvi sitten jäiden puolesta 
alkaa, onkin erityisesti eteläranni-
kolla – missä kuhanpilkintää eniten 
harrastetaan – ollut joka vuosi iso 
kysymysmerkki. Parhaimmillaan 
jäille on päässyt jo marraskuun 
loppupuolella, mutta harmittavan 
usein vasta tammi–helmikuussa. 
Kasvihuonetalvina odottavan aika 
tahtoo käydä pitkäksi.

Jäiden saapumisnopeus ja jää-
tymistä edeltävät säät tuntuvat 
vaikuttavan tuleviin pilkkikuha-
saaliisiin merkittävästi. Muuta-
mia vuosia sitten elimme talven, 
jolloin kovat pakkaset alkoivat 
jo lokakuussa ja jäät tulivat suh-
teellisen tyynien kelien myötä 
vetten päälle, jotka eivät olleet 
ehtineet vielä kunnolla kylmetä. 
Se oli kaikkien aikojen kuhapilkki-
talvi, saalista saatiin runsaasti läpi 
kauden ja jopa sellaisilta vesiltä, 
joilta kuhia ei tavallisesti pilkillä 
juuri nouse.

Paljon tavallisempia ovat kui-
tenkin talvet, jolloin lauhat nolla-
kelit jatkuvat ties kuinka pitkään ja 
vedet kylmenevät toistuvien syys-
myrskyjen myötä lähes nolla-astei-
siksi koko vesipatsaan korkeudel-
ta. Silloin lämpöä rakastava kuha 
on passiivinen, liikkuu enemmän 
tai vähemmän huonosti ja syö 
vain satunnaisesti.

Siksi kuhan pilkintä tuottaa tu-
losta lähinnä niissä vesissä, missä 
kuhakannat ovat normaalia huo-
mattavasti tiheämpiä. Kesälläkin 
vain sattumakuhia tarjoaville seu-
duille on turha lähteä pilkkimään 
ainakaan kuhankiilto silmissä.

Tasapohjien eläjä

Kuhapilkille lähdettäessä pitää olla 
hieman hajulla pelipaikoista, sillä 
aivan summamutikassa jäälle saa-

JARI TUISKUNEN Kuha
2000-luvun pilkkisuosikki

Kuhapilkille pitäisi kiirehtiä heti auringon noustessa, 
sillä silloin tapahtuu.
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lu pilkkisiiman päässä missään ni-
messä ole.

Kuhat löytyvät tyypillisimmin 
alueilta, joissa pohjamuodot eivät 
liiemmin vaihtele. Ahvenpilkki-
jät jättävät tällaiset yksitoikkoiset 
tasanteet helposti kokonaan rau-
haan, mutta kuhanpilkkijän kan-
nattaa terästäytyä, koska ollaan 
pelipaikoilla.

Valitse aloituskohteeksesi noin 
3–8 metrin syvyinen, laajalta alu-
eelta suhteellisen tasamatala ja sa-
vipohjainen alue, esimerkiksi laaja 
ruovikkorantainen lahdenpouka-
ma, jonka lähituntumassa (muuta-
man sadan metrin säteellä) kulkee 
”valkoisen veden” alue eli syvän-
nevyöhyke. Jos avannosta tulviva 
vesi on sameanpuoleista, aina pa-
rempi.

Kuha ja särki viihtyvät usein 
samoilla alueilla. Punasilmän 
purskahtaminen pilkin mukana 
avannosta on siis myönteinen en-
nusmerkki. Seuraava tärppi lähtee 
kenties jo kuhan leuoista.

Tyypillinen karikon reuna voi olla 
myös hyvä kuhapaikka. Kun ahve-
net tavoittaa karin jyrkästi viettä-
vältä, kivikkoiselta rinteeltä, kuhat 
löytyvät tavallisesti rinteen juurel-
ta. Siitä, missä kivikko loppuu, eikä 
pohja enää syvene tai syvenee vain 
hitaasti.

Aamun ja illan kala

Ilmeettömiltä pohjilta kalaa etsittä-
essä on syytä varautua työntekoon, 
sillä mistään ei voi etukäteen pää-
tellä parhaan reiän sijaintia. Reikiä, 
reikiä, kymmenittäin reikiä, paitsi 
tietysti tuurilla voi osua heti alka-
jaisiksi kuhasuoneen.

Kun kuha on hyvällä otilla, se 
junttaa pilkkiin kiinni melkein sa-
man tien. Mutta useimmiten syön-
ti on huonoa, joten samalla reiällä 
kannattaa viivähtää vähintään 5–
10 minuuttia härnäämässä. Ja kun 
kala on viimein saatu, kannattaa 
melkein porata uusi reikä ja ehkä 
piipahtaa ottiavannolla myöhem-
min uudestaan.

Kylläisenä kuha on luonteeltaan 
tutkija. Se pohtii pitkään seuraavaa 
siirtoaan, analysoi pilkkiä ja haiste-
lee syöttiä. Mikäli kokonaisvaiku-
telma osoittautuu hyväksi, tärp-
pi tulee. Mutta jos kalamies kärsii 
heikkohermoisuudesta ja onkii jo 

Satoja kuhia antanut 
Nils Master Jigger -tasapaino, 
jonka nokkakoukku on 
väännetty sisään jään 
reunaan tarttumisen 
vähentämiseksi.
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viidettä reikäänsä nappulat kaa-
kossa, on turha odottaa kuhasaa-
liin karttuvan repussa.

Kevättä kohden kuhan ruokaha-
lut tavallisesti parantuvat, kun kalat 
siirtyvät kohti matalampaa vettä. 
Viimeisillä jäillä tärpin voi saada jo-
pa metrin puolentoista vedestä, toki 
tavallisemmin kuitenkin 2–5 m:n sy-
vyydestä. Ja otti voi parhaimmillaan 
olla niin hurjaa, että samasta avan-
nosta purskahtaa päivänpaisteeseen 
toistakymmentä kuhaa peräjälkeen.

Kuha on tunnetusti hämäräaktii-
vinen kala, eikä se pääse tästä luon-
teenpiirteestä eroon talvellakaan. 
Saalista saattaa karttua vielä niin-
kin pimeässä, ettei kalaa enää jääl-

tä erota. Toisaalta syönti kyllä välillä 
virkoaa keskellä päivääkin.

Varsinkin kevättalven kirkkail-
la keleillä aamu- ja iltasyönti ovat 
usein selkeitä. Jos mielit kalastaa 
molemmat jaksot, niin varaudu 

▲ Kuhanpilkkijän päivä on 
keväällä pitkä, jos haluaa kalas-
taa sekä aamu- että iltasyönnin. 
Mutta liian aikainen kotiinlähtö 
voi maksaa monta tärppiä.

▶ Kiiski muistuttaa varsin 
paljon pienikokoista kuhaa, 
joten varo jättämästä jäälle 
alamittaisia kuhia kiiskinä. 
Ainakin limaisuutensa ja 
pienemmän suunsa ansiosta 
kiisken erottaa helposti.
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pitkään pilkkipäivään. Ellei moinen 
urakointi kiinnosta, järkevämpää 
voi olla saapuminen jäälle vasta 
kello 15 ja siitä onkiminen pime-
ään saakka. Näin tulee vuorokau-
den otollisin ottiaika hyödynnettyä 
tehokkaasti.

Mutta mikään pakko ei pilkkijäil-
lä ole hämärissä kykkiä, sillä useim-
miten kuhia saa ainakin kohtuulli-
sesti myös päiväaikaan.

Pilkkijän varusteet

Pilkkikuhan vuoksi ei yleensä tar-
vitse selailla IGFA-taulukoita tai täy-
tellä saalisilmoituslomakkeita, sillä 
tavallisimmin koukusta saa päästel-
lä alamittaista tai mittarajan (tarkis-

ta, onko se pilkkimälläsi vesialueel-
la 37 tai 40 cm) niukasti ylittävää 
sinttiä. Sellaisille riittää kevyehkö 
vapakalusto mainiosti.

Itse käytän kuhapilkillä paljon 
tavallista pienipuolaista (halkaisija 
5 cm) Teho-vapaa, jossa on jäykkä 
lasikuitukärki ja reilun kokoinen kä-
densija. Eivätpä ole tämän ongen 
”ominaisuudet” vielä kesken lop-
puneet, vaikka joskus on vähän 
kookkaampikin kala (2–3 kg) sii-
man päässä potkinut.

Suurkuhien vesille voi tietysti olla 
järkevää varustautua vähän raavaam-
milla vavoilla, vaikkei kylmänkankea 
kuha mikään taistelija olekaan. Myös 
silloin, kun pilkkiä joudutaan liotta-
maan yli 10 m:n syvyyksissä, nopeut-
taa isopuolainen vapa siiman kelaa-
mista huomattavasti.

pitää ottaa loppunosto varovai-
semmin”, Peter opastaa. Samalla 
monofi ilisiima antaa pakettiin vä-
hän tarvittavaa joustoa.

Tasapainopilkkejä käytettäessä 
erittäin tavallinen vitsaus on ku-
han karkaaminen, kun pilkki tart-
tuu avannon alareunaan. Kuusi-
tuumainen kaira pienentää riskiä 
jonkin verran, mutta toisaalta sen 
käyttäminen kuhapaikkaa etsittä-
essä on selvästi rankempaa kuin 
neli- tai viisituumaisen.

Ja rehellisyyden nimessä on sa-
nottava, että useimmat pilkkikuhat 
mahtuvat nousemaan nelituumai-
sestakin putkesta ihan hyvin. Ku-
kin päättäköön tämän perusteella, 
minkä kokoista kairaa haluaa mu-
kanaan kuskata.

Muita tärkeitä varusteita kuha-

kuhalle tarkoitettuja pyyntivärkke-
jä löytyy pystypilkkiosastosta, mut-
ta yhtä lailla monet tasapainopilkit 
sekä eräät lusikkauistimet soveltu-
vat kuhakannan harventamiseen.

Kuhalle tarjottava pystypilkki 
ei oikeastaan eroa ahvenpilkistä 
muuten kuin siinä, että koukku on 
tavallisimmin kolmihaarainen ja 
hiukan ahvenkoukkua tukevam-
pi, minkä lisäksi se kiinnitetään pil-
kin alle yleensä suoraan renkaalla. 
Tasapainopilkeissä erot ovat oike-
astaan vieläkin vähäisemmät. Siis 
kuhia ja ahvenia saadaan pitkälti 
samoilla pilkeillä.

Myös kooltaan kuhapilkit asettu-
vat tavallisiin ahvenpilkin mittoihin. 
Hyvällä syönnillä tarjoillaan isom-
paa, huonolla syönnillä pienempää 
rautaa. Pilkin tavallisin mitta on 5–8 

Kilon painoinen kuha on monin 
paikoin jo harvinaisen painava 
pilkkisaalis.

Koska kuhaa pilkitään usein hä-
märässä, on fl uoresoivista siimois-
ta apua. Perinteinen fl uorikeltainen 
tai -vihreä monofi ili paksuudeltaan 
0,20–0,35 mm on tavallisin vaihto-
ehto, mutta hyviä vastaiskuominai-
suuksia havitteleva valitsee kuitu-
siiman (0,15–0,30 mm). Itse olen 
edelleen monon kannalla.

Kuhapilkkiguru Peter Lahdelta 
tulee seuraavanlainen varteenotet-
tava vinkki: Pohjasiimaksi puola-
taan hyvin erottuvaa monofi ilisii-
maa, ja viimeinen metri puolitoista 
väritöntä.

”Kun nostan kalaa syvästä vedes-
tä ja näen värikkään siiman loppu-
van, tiedän että kala on lähellä ja 

reissulla ovat mittanauha alamitan 
toteamiseksi, nostokoukku (sillä 
saa avannon alareunaan juuttu-
neen pilkin ronkittua kätevästi ir-
ti), tappokapula ja se kuuluisa jä-
tesäkkirulla kalojen paketoimiseksi 
kotimatkaa varten. Viime mainittu 
tosin kulkeutuu useimmiten koske-
mattomana takaisin.

Erikoistarjoukset

Kuhapilkkien valikoima on kasva-
nut kalastustarvikeliikkeissä samaa 
tahtia kuin lajin suosio. Ehkä eniten 

cm, mutta ylitykset kummassakin 
päässä ovat sallittuja.

Oma ykköskuhapilkkini on ollut 
jo vuosien ajan Erkki Koivusen te-
kemä viritelmä, jota olemme kut-
suneet Tiskipöydäksi. Nimi kertoo 
pitkälle pilkin syntyhistorian ja val-
mistusmateriaalin. Tällä 55-millisel-
lä teräslätkällä olen lähes aina ollut 
vahvoilla, jos jonkinlaista kilpailun 
poikasta kuhanpilkkimisen jalos-
sa taidossa on päässyt syntymään 
kaveripiirissä. Tappion kalkkia nie-
leskellen ovat kaverit useimmiten 
kotiin luikkineet – paitsi Erkki itse, 
joka tietenkin onkii Tiskipöydällä.

Joskus on kuha niin aralla syön-
nillä, että jopa Tiskipöytä on tun-
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tunut liian kookkaalta tarjoukselta. 
Silloin olen saattanut kaivaa rasias-
ta 3–4 cm:n mittaisia pienoispys-
typilkkejä. Niihinkin pitää vaihtaa 
vähän tavallista tukevampi kolmi-
haarakoukku alle, sillä pikkuahve-
nen onginnassa käytettävät koukut 
ovat kuhalle liian hentoja.

Tasapainopilkeistä Nils Master 
Jigger koossa 7 tai 8 cm (pyrstöi-
neen) on aina kiinni vähintään yh-
dessä kuhapilkkivavassani ja jou-
tuu työkomennukselle usein. Lähes 
yhtä hyvin olen onnistunut Rapa-
lan tasapainolla.

Naantalin suunnassa on hyvällä 
menestyksellä käytetty myös edelli-
siä hieman korkeampiprofi ilista Nils 
Master Jigging Shad -tasapainopilk-
kiä erityisesti keltaisen sävyissä.

Melko harvoissa tasapainopil-
keissä on valmiina värikoukku vat-
sapuolella. Kieltämättä pilkki tun-
tuu hieman alastomalta ilman tätä 
väritäplää, joten pistäkää koukku 
vaihtoon heti tuoreeltaan. Samal-
la sen kokoa kärsii yleensä vähän 
suurentaa alkuperäisestä.

Oranssi on käypäinen perusväri 
kuhapilkin värikoukulle, mutta pu-

▲ Virtasalmet ovat toisinaan hyviä kuhapaikkoja. 
Tämä Paraisilla sijaitseva on pommitettu niin täyteen 
reikiä, että parhaat saaliit on siitä jo aikaa sitten 
kiskottu.

▶ Lusikkauistimetkin kelpaavat kuhapilkeiksi. 
Tässä tuhojaan on tehnyt Räsäsen Vitonen.

▼ Näistä kuhat pitävät. Vasemmalta 4 cm Räsänen, 
Kuha-Sepe (2 kokoa), KuhaVelho, Hopeasiipi, Nautilus, 
lusikanvarresta viilattu pilkki sekä Tiskipöytä.

na-valkoista, vihreä-keltaista, pa-
pukaijaa ja muitakin on kokeiltu 
ihan hyvällä menestyksellä.

Lusikkauistimista monet pieni-
kokoiset, solakansorttiset mallit 
ovat yllättävän tehokkaita kuhaa 
pilkittäessä. Itselläni on parhaita 
kokemuksia viiden ja varsinkin nel-
jän sentin Räsäsistä. Niihinkin olen 
vaihtanut värikoukun.

Muita kokeilemisen arvoisia ovat 
mm. Blue Fox Trout Quiver, Utö, To-
by ja Inkoo lähinnä pienikokoisim-
pina versioina.
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Syötillä vai ilman?

Kaikki pilkit voivat houkutella ku-
han nappaamaan, vaikkei niissä oli-
si hajuakaan syötistä. Syötti kuiten-
kin parantaa pilkin kiinnostavuutta 
nimenomaan silloin, kun ruokaha-
lut ovat vähissä. Missään tapauk-
sessa siitä ei ole haittaa, ellei nyt 
sitten pilkki menetä uintiaan liian 
suuren syötin vuoksi.

Itse käytän miltei aina syöttiä, 
kalastinpa sitten pystyllä, tasa-
painolla tai lusikalla. Erinomainen 

houkutin kuhalle(kin) on nippu 
punaisia kärpästoukkia, vaikkapa 
kaksi toukkaa per koukun haarake. 
Myös ahvenen, kiisken tai pasurin 
silmä kelpaa mainiosti.

Kuoreen nouseminen avannosta 
kirvoittaa lähes riemunkiljahduk-
seen, sillä norssin kyljestä sipaistu 
lihaviipale se vasta hyvä kuhasyötti 
onkin. Kuoreita kannattaa muuten 
jemmata pakastimeen silloin, kun 
niitä sattuu pilkillä tai jollain muul-
la konstilla saamaan, sillä pakkases-
ta sulatettunakin kuoreen pala toi-

Kuha viihtyy virrassa
◼ Hyviä kuhan pilkkipaikkoja voivat olla myös virtaavat salmet ja jokisuut. 
Eräs tunnettu pilkkipaikka on Porvoon kaupungin halkaiseva Porvoonjoki, 
jonne kuhat vaeltavat jo alkutalvesta suurina parvina. Saalista voi saada aina 
kevättalvelle saakka, joskin varmemmin alkukaudesta.

Alajuoksultaan joki on varsin hidasvirtainen, leveä ja syvä (2–3 m), joten se 
saa jääpeitteen melko varhaisessa vaiheessa. Kuitenkin jäällä liikkumisessa 
pitää noudattaa normaalia virtavesipilkinnän varovaisuutta.

Hyviä onkipaikkoja löytää koko alajuoksulta ja myös mereltä jokisuun tun-
tumasta. Niiden keksiminen on helppoa, sillä paikalla on lähes aina muitakin 
pilkkijöitä. Myös parkkitilaa on runsaasti aivan jokivarresta.

Jos sade yllättää, voi kuhanpilkintää harrastaa ”katoksessa” joen yli kulke-
vien siltojen alla!

▼ Onko kuhanpilkintähallikin jo keksitty? Ei sentään, mutta 
Porvoossa kuhan voi saada joen ylittävän maantiesillan alta.

mii ihan tuoreen veroisesti.
Eräällä keväisellä pilkkireissulla 

Porvoossa kuhat tuntuivat rakasta-
van yli kaiken oransseja Power Bait 
-tekotoukkia. Oikea kärpästoukka ei 
toiminut läheskään yhtä hyvin. Sen 
jälkeenkin olen tekotoukkaa kokeil-
lut, mutta vaatimattomammalla me-
nestyksellä. Silti hyvä vara olla muka-
na, jos oikeat sattuvat loppumaan.

Pilkin ottavimmasta väristä on 
monta mielipidettä, mikä todis-
taa vain sen, että värit vaihtelevat 
tilanteiden mukaan. Tiskipöydän 
väri on teräs, ja se on toiminut ver-
tailukelpoisesti niin kirkkailla kuin 
tummilla keleillä, joten sitä voinee 
pitää hyvänä yleisvärinä. Kokoho-
pea tai hopean ja kuparin yhdistel-
mä ovat ehkä ne kaksi muuta väriä, 
joita useimmin käytetään. Oikein 
kirkkaalla kelillä saattaa lyijynhar-
maa pelata kirkkaita paremmin.

Tasapainopuolella värisuosikkini 
on Nilsun väri nro 32, jossa on vi-
hertävä selkä ja oranssissa kyljes-
sä mustia pikku pisteitä. Sillä olen 
nostellut satoja kuhia päivänva-
loon, usein myös aamunsarastuk-
seen ja iltahämärään.

Huonoja värivalintoja eivät ole 
muissakaan tasareissa vihreä-kel-
ta-punainen papukaija, ahven ja 
klassinen musta-hopea. Joskus 
kirkkaahkon veden värinä on toi-
minut ylitse muiden siniselkäinen-
keltavatsainen tasapaino.

Useita uittotekniikoita

Kuhapilkkiä uitetaan käytännössä 
aina pohjan tuntumassa, korkein-
taan metrin verran sen yläpuolella. 
Välivedestä en ole kuhia tavoitta-
nut kuin ani harvoin. Tavallisin on-
kietäisyys on 10–30 cm pohjasta.

Tekniikoita on monia. Tavallisim-
min nähtävä tyyli lienee melko rei-
pasrytminen uitto, ranteen rivakka 
heilautus parin kolmen sekunnin vä-
lein. Tämä tapa toimii erityisesti hy-
vän syönnin päivinä, toisinaan myös 
silloin, kun kala vaatii ”herättelyä”.

Kuitenkin ruokahaluttomalle ku-
halle voi liian rivakasti singahtele-
va pilkki toimia myös karkotteena. 
Monesti olen havainnut seuraavan 
tekniikan toimivan paremmin.

Pystypilkkiä käyttäessäni vedän 
aluksi muutaman reilun houkutus-
vedon uudelle reiälle saapuessani, 
jonka jälkeen pilkki saa pysähtyä 
paikoilleen.

Tämän jälkeen ryhdyn tekemään 
vavan kärjellä pientä noin sentin 
parin liikettä, joka muistuttaa va-
saralla naputtelua. Taajuus saa olla 
luokkaa 1–2 napautusta sekunnis-
sa. Jokaisella napautuksella pilkki 
putoaa sentin alaspäin ja heilaut-
taa vähän koukkuaan. Minkäänlais-
ta muuta uintiliikettä ei tällä tyylillä 

aiheudu, eikä ole tarkoituskaan.
Korkeammat vedot sopii tässä 

taktiikassa jättää kokonaan pois, tai 
halutessaan sellaisen voi tempaista 
kerran pari minuutissa. Melko yksi-
totista, vähäeleistä ongiskelua, mut-
ta tehokkaaksi osoittautunutta!

Yllättävää kyllä myös tasapaino-
pilkinnässä toimii samainen naput-
telutekniikka, mutta uittaminen voi 
olla hiukan vilkkaampaa, vaikkapa 
3–4 reilumpaa vetoa minuutissa. 
Kuitenkin usein parempaan tulok-
seen pääsee normaalilla, joskus 
jopa ylivilkkaalla uittotekniikalla, 
jolloin tasapainopilkki pidetään 
liikkeessä kaiken aikaa.

Kuhan tärppi on tavallisimmin 
napakka, määrätietoinen painal-
lus, johon tietysti vastataan tem-
paisemalla vapa ylös. Jäykkä kärki 
ja mahdollisimman terävät koukut 
ovat tärkeitä kovaleukaisen otuk-
sen tartuttamiseksi.

Avannon alareuna on paikka, 
jossa kuha saa viimeisen mahdol-
lisuuden karata. Varsinkin tasari 
jää herkästi siihen kiinni, ja kuha 
käyttää tilaisuuden häikäilemättä 
hyväkseen. Siksi noston lopussa pi-
tää olla erityisen huolellinen.

Vaan aina ei huolellisuuskaan 
auta. Joskus olen niin tympään-
tynyt näihin karkuutuksiin, että 
olen katkaissut tasapainopilkistä-
ni kummatkin päätykoukut pois tai 
kääntänyt ne pihdeillä ylösalaisin. 
Kalojen ylössaantiprosentti on pa-
rantunut välittömästi.

Pilkintä järvillä

Vaikka kuhan saaminen talvipilkil-
lä järvestä on paljon vaikeampaa 
kuin mereltä, on Suomessa sisäve-
siä, joista kuhia saadaan kohtuulli-
sia määriä.

Tamperelaisena olen tietysti pilk-
kinyt kuhaa Pyhäjärvellä, joka on 
tämän kulmakunnan tunnetuin 
kuhajärvi. Järven parhaat kuhan-
pilkintäpaikat löytyvät sen etelä-
osasta, mm. Vesilahden puoleisen 
Laukonselän alueelta.

Siellä kuhat ovat olleet melko 
matalassa, noin 3–4 metrin vedes-
sä. Toisaalta, paljon syvempää vet-
tä ei selän varsin tasapohjaisella 
alueella ole edes tarjolla. Määräl-
lisesti omat kertasaaliini ovat jää-
neet aina alle kymmenen yksilön, 
eikä niistäkään mitan täyttäviä ole 
ollut kuin muutama (alamitta 40 
cm!). Toisaalta joka kerralla on tul-
lut sentään jotakin.

Kalastustekniikassa tai pilkki-
mieltymyksissä en ole huomannut 
mitään oleellista eroa meri- ja jär-
vikuhan välillä. Paljon töitä joutuu 
tekemään erityisesti huonon syön-
nin päivinä, ja niitä järvillä tuntuu 
olevan useammin kuin merellä.
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