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Pilkkimistä voisi hätäisesti ajatellen luulla
puhtaaksi talviurheilulajiksi, mutta 
todellisuudessa monet nykyttelevät ympäri
vuoden joko veneistä tai laitureilta.

Pilkkimistä voisi hätäisesti ajatellen luulla
puhtaaksi talviurheilulajiksi, mutta 
todellisuudessa monet nykyttelevät ympäri
vuoden joko veneistä tai laitureilta.
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Pilkkijän neljä vu
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� Pilkkimisen ympärivuotisista
mahdollisuuksista huolimatta on
talvi toki pilkkijän kulta-aikaa, eri-
tyisesti sen alku- ja loppusuora.
Joskus jalkamies pääsee pilkille
etelässäkin jo marraskuulla – ku-
ten tänä vuonna – mutta tavalli-
sesti luotettavat jäät ilmestyvät
lammille ja pikkujärvillekin vasta
joulukuussa.

Keväällä ”talvipilkkikausi” päät-
tyy tavallisesti huhtikuussa, Lapin
tunturijärvillä kausi sen sijaan sen
kuin paranee kuun loppua koh-
den. Toukokuun alkupuoli on to-
tutusti hyvää aikaa esimerkiksi
rautujärvillä.

Kun jää kantaa

Tammikuu jos mikä on Suomessa
pilkkijän kuukausi.Viimeistään tä-
män kuun aikana saavat isommat
järvet ja merenlahdet kantavan
jääpeitteen, joten myös sinnik-
käimpien avovesikalastajien on
syytä kaivella lyhyitä vapoja esille.

Päivä on vielä lyhyt, joskin pite-
nee vuorokausi vuorokaudelta.
Vetten katteena voi olla jopa yli
metri lunta ja jäätä. Valaistus jään
alla on huono ja veden lämpö lä-
hellä nollaa, minkä vuoksi kalojen
elintoiminnot ovat hitaita ja liik-
kuminen halutonta.

Erityisesti pikkujärvet ja metsä-
lammet ovat kehnoja keskitalven
pilkkipaikkoja, joten ahvensopal-
le mielivän kannattaa hakeutua
isommille vesille onneaan koetta-
maan.

Lauhoina talvina voi eteläran-
nikolla ja suuremmilla sisävesillä
päästä kokemaan ensijäiden
”huuman”vasta tammikuussa. Sil-
loin on luonnollisesti erinomainen
mahdollisuus huippusaaliiseen.
Ohutta jäätä on helppo kairata,jol-
loin kalaparvien etsiminen käy
sutjakasti. Ahven, hauki, kuha ja
monenlaiset särkikalat ovat ruo-
asta kiinnostuneita.

Mutta varo menemästä epävar-
moille jäille ainakaan ilman pelas-
tautumispukua ja jäänaskaleita.
Virtaiset salmet, siltojen aluset,
niemien kärjet,lauhdevesiputkien
suualueet, laivaväylät, railot jne.
muodostavat vaaranpaikkoja, joi-
ta kannattaa kavahtaa.

Viimeistään tammikuun loppu-

vuodenaikaa

puolella on syytä tehdä myös en-
simmäiset reissut madepaikoille.
Joissakin eteläisen Suomen jär-
vissä made kutee jo tammikuun
puolella ja muissakin valmistau-
tuu siihen kovalla tohinalla. Ran-
nikolla limamikkojen lempi leis-
kuu hieman myöhemmin, mutta
kokeilemassa kannattaa sielläkin
jo käydä.

Mateen aika

Helmikuu on tunnetuin made-
kuukausi. Viimeistään silloin kai-
vetaan harat komerosta ja suun-
nistetaan mateiden kutukarikoil-
le. Etelä-Suomen järvillä mateen
kutuhuippu ajoittuu yleensä hel-
mikuun alkupuoliskolle, eteläran-
nikolla ehkä viikon myöhäisem-
mäksi.

Pohjoisessa ei suurempaa kii-
rettä vielä ole, sillä siellä kutu ta-
pahtuu helmikuun lopulla tai maa-
liskuun alkupuolella.

Madetta lukuun ottamatta eivät
muut pilkkijän tavoittelemat kala-
lajit talven kylmimmästä kuukau-
desta erityisemmin innostu. Hy-
vän saaliin voi toki saada osumal-
la oikeaan paikkaan oikeana päi-
vänä, mutta huonon syönnin riski
on vielä suurempi.

Päivän nopea piteneminen an-
taa kuitenkin jo lupauksia parem-
masta tulevaisuudesta.

Jos helmikuulle sattuu lauhoja
jaksoja, jotka häivyttävät lumia
jään päältä, vaikuttaa se yleensä
kalojenkin liikkeisiin piristävästi.
Tähän aikaan vuodesta esimer-
kiksi ahventa kannattaa etsiä suh-
teellisen matalista vesistä, jopa ai-
van rantojen tuntumasta.

Valoa jään alle

Talven selkä taittuu hiljalleen
maaliskuussa.Yöt voivat olla vie-
lä hyvin kylmiä,mutta päivällä au-
rinko jo lämmittää, kun suostuu
pilviverhon takaa kurkistamaan.
Se alkaa sulattaa lumia jään pääl-
tä, jolloin valo vedenalaisessa
maailmassa lisääntyy ja kalojen
liikkeet vilkastuvat.

Lähestyvä kutuaika kannattaa
ottaa huomioon pilkkipaikkaa va-
littaessa. Hauet hakeutuvat kutu-
lahtiensa liepeille,samoin kuhat ja
ahvenet vaeltavat vähitellen ma-
talampaan veteen.Mutta vielä saa-
lista saa myös alkutalven ottipai-
koilta.

Päivän pidetessä alkavat ottiajat
entistä selvemmin erottua.Aamu-
ja iltasyönti auringon nousun ja
laskun kummallakin puolella ovat
takuuaikoja melkein minkä ta-
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hansa kalalajin pilkkimisessä.Var-
sinkin, jos aurinko paistaa pilvet-
tömältä taivaalta. Mutta ”super-
kelillä” voi saalista nousta myös
keskellä päivää.

Kala aktivoituu

Huhtikuu on ainakin Etelä-Suo-
messa talven viimeinen pilkkikuu-
kausi.Etelärannikolla jäät saattavat
muuttua kulkukelvottomiksi jo
kuun alkupuolella,jopa maaliskuun
puolella, mutta sisävesillä sinnitel-
lään hieman pitempään. Viimeis-
tään vappuhulinoiden aikoihin on
peli yleensä vihelletty poikki.

Monien mielestä huhtikuu on
myös talven paras pilkkikuukausi.
Sitä se on varmasti ainakin säi-
densä puolesta, sillä komeimmil-
la keleillä voi jäällä keikistellä jo-
pa ilman paitaa. Tietysti toisessa
ääripäässä ovat takatalven tuimat
tuulet ja lumimyräkät, joita niitä-
kin koetaan säännöllisesti.

Kevätjäillä kala liikkuu keskimää-
rin hyvin.Jopa metsälammet, jotka
keskitalvella tuntuivat täysin kalat-
tomilta, heräävät eloon ja antavat
mukavia ahvensaaliita. Ellei sitten
ole käynyt happikato,joka vaanii re-
heviä pienvesiä pitkinä talvina.

Merellä ahvenenmetsästys kes-
kittyy kutualueiden tuntumaan
mataliin, suojaisiin sisälahtiin ja
karien reunoille. Myös kuhat ha-
keutuvat matalampaan veteen ja
iskevät hanakasti pilkkeihin, mut-
ta aamu ja ilta tarjoavat edelleen
parhaat ottihetket.

Huhtikuussa starttaa myös tun-
turipilkkijän sesonki. Kuun alku-
puoli voi olla vielä turhan varhai-
nen Lapin reissulle,mutta sen lop-
pua kohti jäällä liikkumista hait-
taava lumipeite ohenee ja par-
haassa tapauksessa häviää koko-
naan. Samalla kasvaa myös kalo-
jen nälkä ja kalastajan saalis.

Jäätä on tosin vielä paksusti, jo-
ten kaira pitää varustaa jatkopa-
lalla. Muista aurinkolasit, sillä sini-
sen taivaan ja valkoisen hangen
yhteenlaskettu kirkkaus voi olla lii-
kaa silmille ja aiheuttaa tuskallisen
lumisokeuden.

Lapin huippukausi

Toukokuussa pitää etelän pilkki-
kansalaisen jo istahtaa autoon ja
huristella huomattavan pitkä mat-
ka kohti pohjoista löytääkseen
kantavaa jäätä jalkojensa alle. La-
pista sitä varmuudella vielä löytyy
ja erityisesti alkukuu on ollut mo-
nena vuotena paras ajankohta
tunturireissulle.

Tunturimaassa valoisaa riittää
läpi vuorokauden. Rautu, harjus,
taimen ja siika liikkuvat vilkkaasti
ruoanhaussa, saattaapa pilkki ta-

voittaa kiukkuisen hauen tai ma-
teenkin. Lumet kuitenkin sulavat
joutuin,mihin on viisasta varautua
suksilla tai moottorikelkalla liikut-
taessa.

Etelässä jäistä on enää rippeitä
jäljellä, jos niitäkään. Pilkille mieli-
vä ottaa alleen veneen tai hakeu-
tuu laiturille nykyttelemään. Ve-
nepilkkiin ajankohta ei ole paras
mahdollinen,sillä monet kalat tou-
huavat kutupuuhissaan ja ovat sil-
loin melko matalassa vedessä. Pa-
rempiin tuloksiin pääsee viehettä
heittämällä.

Kuhaa ja ajoahventa

Kesä–elokuussa pilkkiminen ta-
pahtuu lähinnä veneestä tai laitu-
reilta. Selkäpakat, karien reunuk-
set, vedenalaisten penkkojen rin-
teet sekä turojen vierustat ovat oi-
vallisia pilkkipaikkoja ahvenen et-
sijälle.

Erityisen haluttu venepilkkikoh-
de on kuha. Kesäkuukausina sitä
pilkitään erityisesti kapeista virta-
salmista eli vuolteista, jossa ve-
neen voi antaa ajelehtia virran mu-
kana samalla kun pilkkiä pompo-
tellaan pohjan tuntumassa. Mitä
lämpimämmät kesäkelit, sitä mie-
luummin kuha haukkaa viehettä.

Jos haluat heittopilkkiä joka-
miehenoikeuden turvin ilman lu-
pamaksuja, lypsä siimaa ulos pilk-
kivavalta ja heitä pilkki lingon ta-
voin pyöräyttämällä.Helposti opit

vippaamaan sen 10–20 metrin
päähän. ”Kelaaminen” tapahtuu
siimaa käsillä sisään lypsäen. Saa-
lis saattaa yllättää!

Myös satamien, uimarantojen
tms. pitkät laiturit tarjoavat hyviä
mahdollisuuksia pilkkimiseen.Ka-
lat hakeutuvat mielellään laiturien
tarjoamiin varjoihin.

Ahventa selkäkarikoilta

Veden jäähtyessä ahvenet alkavat
parveutua selkäpakoille, josta nii-

tä voi syys–lokakuussa metsäs-
tää paitsi jigitellen myös venees-
tä pilkkien. Tavallinen tapa on yh-
distää nämä molemmat. Jigi hou-
kuttelee ahvenparven veneen vie-
relle ja syötillä maustettu pilkki
korjaa ne yläkertaan.

Kuha painuu vetten viiletessä
syvemmälle, mutta edelleen sen
voi pilkillä tavoittaa. Ellei tuuli ole
kova, anna veneen ajelehtia tuu-
len mukana ja samalla heiluttelet
pilkkiä pohjan tuntumassa.

Keskitalvella kalojen syönti on varsin oikukasta.Varsinkin vastasatanut paksu lumikerros usein 
heikentää saaliita.

Kevättalvella kalojen hormonit alkavat hyrrätä lähestyvän 
kutuajan vuoksi. Esimerkiksi haukia kannattaa kokeilla kutulahtien
lähistöltä.
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Tällä tavalla voidaan haravoida
laajempia alueita kuin paikalleen
ankkuroiduttaessa. Käytä tar-
peeksi painavaa pilkkiä päästäk-
sesi pohjan tuntumaan.

Metsälammille

Talvi kolkuttaa ovella, joinakin
vuosina se on täyttä tottakin mar-
raskuun alkaessa. Muutama kun-
non pakkaspäivä ilman lumisa-
detta panee pienemmät ja mata-
limmat järvet muutaman sentin
teräsjäähän,joka jännästi moukuu
jalkojen alla.

Nyt jos koskaan kannattaa pilk-
ki pudottaa metsälammen ahven-
ten arvosteltavaksi.Älä kuitenkaan
riskeeraa omaa terveyttäsi liian
ohuilla jäillä, olkoonpa luvassa
kuinka tukeva ahvensatsi hyvänsä.

On erinomainen aika lähteä ko-
keilemaan myös siian pilkintää.Sii-
ka kutee näihin aikoihin, kerään-
tyy parviksi mm. sorapohjaisiin
lahtiin, karien reunoille ja jokien
niska-alueille. Kututiimellyksensä
ohessa sillä riittää mielenkiintoa
myös pilkkejä, etenkin mormys-
koita kohtaan.

Hyvä pilkkikohde on myös kir-
jolohi, joka liikkuu ensijäiden alla

vilkkaasti ja iskee halulla pilkkei-
hin.Ota kuitenkin selvää,että kaa-
vailemasi paikka on auki tähän ai-
kaan vuodesta. Monet kirjolohi-
kohteet nimittäin avataan vasta
joulukuun puolella tai sitten, kun

jää on turvallisen paksua.
Hurjaluontoisemmille voi suo-

sitella pilkkireissua Lappiin, jossa
päivänvaloa riittää ainakin kuun
alkupuolella vielä täyden työpäi-
vän tarpeiksi. Ensijäiden taika pu-

ree myös tunturivesien kaloihin,
joten saalis voi olla runsas.

Suursaaliita tarjolla

Eteläsuomalaisille tavallisesti vas-
ta joulukuu tuo kaivatun jääpeit-
teen isompien järvien ja rannikon
katteeksi. Tosin varsinkin ranni-
kolla lujan jään alue tuskin ulottuu
vielä kovin ulos. Sisempänäkin
vaara vaanii virtapaikoissa, joten
varovaisuutta liikkumisessa ja tur-
vavarusteet kuntoon.

Ahvenet löytyvät helpoimmin
kartan avulla etsityiltä selkäpa-
koilta, syvän veden ympäröimiltä
matalikoilta.Kuka ehtii pelipaikal-
le ensimmäisenä, korjaa komeim-
man saaliin.

Kalaa voi tulla hyvinkin run-
saasti ja järkevä pilkkijä lopettaa
siihen,kun henkilökohtainen kiin-
tiö täyttyy.

Joulukuussa käydään myös kir-
jolohia kiusaamassa. Monilla lam-
milla vietetään talvikauden ava-
jaisia, jota varten jään alle on istu-
tettu tukeva satsi jalokaloja.Tähän
aikaan vuodesta kirre on vielä is-
kussa,joten saaliin saaminen ei ole
erityisen vaikeaa. Itse pyydetty
joululohi kruunaa joulupöydän.

Pilkkimisen 
turvallisuus

� Alkutalvella, kun aktiivipilkkijät
ovat rei’ittäneet jäätä jo viikon pari,
tiedotusvälineet varoittelevat, että
”jäille ei ole vielä mitään asiaa”. En-
simmäisten kevätlämpimien tullen
”vielä”korvataan sanalla ”enää”, vaik-
ka parhaat pilkkikelit ovat vasta pik-
ku hiljaa edessäpäin.

Kukaan ei tietenkään halua ottaa
vastuulleen, että joku tolvana tölväi-
see sulaan, ”kun lehdessäkin sanot-
tiin, että jää kestää”. Ollaan mieluum-
min ylivarovaisia kuin järkeviä. Ja sa-
malla ehkä tuhotaan monen uskal-
lus lähteä parhaaseen aikaan pilkille.

En minäkään halua tässä yllyttää
ketään uhkarohkeuteen,mutta järjen
käyttö ei ole näissä turvallisuus-
asioissakaan pahitteeksi.

Aivan lähekkäinkin olevat vesistöt
jäätyvät ja sulavat hyvin eri tahtia.Jos
vaikka rannikolla vielä lainehtii avo-
vesi, niin monilla rannikon tuntu-
massa olevilla pikkulammilla pilki-
tään täyttä päätä – ja täysin turvalli-
sesti.Pitää vain osata valita kohde oi-
kein ja oppia karttamaan vaaran-
paikkoja.

Muutamia vihjeitä:
1. Mitä matalampi ja suojaisampi

vesistö, sitä nopeammin se jäätyy,
mutta myös sulaa keväällä. Tämä ei
koske jokien suvantolampia, joissa
virtaus voi pitää jään petollisena läpi
talven. Isot, syvät järvet kuten myös
meri jäätyvät paljon hitaammin nii-
hin kertyneen suuremman lämpöva-

raston vuoksi.
2. Mitä suurempi, syvempi ja virtai-

sampi vesistö, sitä todennäköisempää,
että jääkansi ei ole kaikkialla riittävän vah-
va. Opettele varomaan vaaran paikkoja,
joita voivat olla mm.salmet, jokien suut,
niemien kärjet, karien reunat, laivareitit,
railot, uveavannot sekä erityisesti ke-
väällä pintakivien ja kaislikoiden reunat.

3. Usein huonomman jään alueen
erottaa paljain silmin eri värisenä tai laa-
tuisena, mutta ei suinkaan aina. Paksu,
vastasatanut lumi ohuen jään päällä on
vaarallinen yhdistelmä, koska se estää

tehokkaasti jään paksuuntumista ja voi
aiheuttaa jopa sen, että kunnon jäitä ei
saada koko talvena. Myös jään vahvuu-
den havainnointi paljain silmin on lu-
men alta vaikeaa.

4. Keväällä jäät saattavat pakkasyön
jälkeen tuntua hyvinkin kestäviltä,mut-
ta päivän lämmitessä tilanne muuttuu
nopeasti.Monet ovat harrastaneet avan-
touintia nimenomaan paluumatkallaan.

5.Epävarmoilla jäillä liikuttaessa on hy-
vä kulkea kaverin kanssa, ei kuitenkaan
vieretysten, vaan turvavälin kera. Jää-
naskalit roikkuvat kaulalla ja mukana kan-

nattaa kuskata myös heittoliinaa avan-
toon tipahtaneen auttamiseksi. Kai-
ralla on viisasta tehdä tiuhaan tun-
nustelureikiä matkan varrella.

6. Päällä ylivoimainen turva-asus-
te on pelastuspuku, mutta kellunta-
haalarikin menettelee.Tavallisen pilk-
kihaalarin kanssa voi käyttää pauk-
kuliivejä. Viisainta on kuitenkin py-
syä kokonaan poissa riskijäiltä.

7. Jos avantoon putoaa, pitää aina
pyrkiä ylös tulosuuntaan.Alkumatka
jäällä kieritellen ja sitten mahdolli-
simman nopeasti lämpimään jolko-
tellen.

8. Jalankulkijalle turvallisena jään
paksuutena pidetään viittä senttiä,
kun kysymyksessä on ns. teräsjää, jo-
ka syntyy pakkasella ilman että sa-
manaikaisesti sataa lunta.Mutta hau-
raan kevätjään pitäisi olla vähintään
25–30 sentin paksuista kantaakseen
aikuisen. Moottorikelkalla, autolla
tms. kuljettaessa lukemien pitää olla
luonnollisesti suurempia.

9. Autolla ajamista pilkkipaikoille
en pitäisi suositeltavana edes silloin,
kun se on turvallista.Pilkkimisessä on
kyse myös terveellisestä kuntolii-
kunnasta. Moottorikelkka soveltuu
jääliikenteeseen paremmin,mutta si-
täkin soisi käytettävän vain silloin,kun
siirtymämatkat ovat pitkiä ja kulku-
keli hankala.

10. Jos olet tottumaton, niin kulje
jäällä aluksi siellä, missä näet mui-
denkin kulkevan. Kysele kokeneem-
milta, onko alueella mahdollisia vaa-
ranpaikkoja. Sitten rohkeasti, vaan ei
uhkarohkeasti liikkeelle!

Venepilkintä voi olla tehokas tapa mm. ahvenen ja kuhan 
narraamisessa.

Kestääkö jää? Paikoin jää voi näyttää hyvinkin vaaralliselta, vaikka
sitä olisi todellisuudessa yli puoli metriä (kuten kuvassa).Vaaditaan
hieman kokemusta, että oppii lukemaan jäätä oikein.




