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� Pilkkiminen on kaikkien vapa-
kalastuslajien tavoin äärimmäisen
monimuotoista puuhaa, joten yk-
si ja sama onki ei kaikille kalala-
jeille ja kalastustekniikoille sovel-
lu, ei sitten millään.

Vapoja on vähänkin paremmin
varustautuneiden myymälöiden
valikoimissa isot litaniat. Virveli-
ja perhovavoista poiketen ne ei-
vät kuitenkaan ole nätisti omissa
telineissään, vaan yleensä se-
kasortoisessa läjässä ostoskoreis-
sa. Halpoja ja pienikokoisia muo-
vikyhäelmiä kun ovat.

Pilkkivavalta vaadittavat omi-
naisuudet riippuvat pääasiassa sii-
tä, minkä kokoista kalaa, minkä-
laisilla pilkeillä ja miten syvistä ve-
sistä ollaan pyytämässä.Puhutaan
mm. pienoispilkkivavoista, haa-
rukkavavoista,mormyskavavoista,
kehimisvavoista,kilpavavoista,kir-
jolohivavoista,madevavoista,hau-
kivavoista,rumpuvavoista jne.Ter-
minologia on varsin kirjavaa,mut-
ta eipä anneta sen häiritä.

Useimmilla pilkkijöillä toivelis-
tan kärjessä on ahven. Rajaus ei
vielä vapavalintaa paljon auta, sil-
lä ahventakin voidaan nykytellä
monenlaisilla työkaluilla. Jos sen
sijaan täsmennämme, että pyyn-
tivälineenä toimii tavallisen ko-
koinen pystypilkki tavallisissa pilk-
kisyvyyksissä,helpottuu vavan va-
linta oleellisesti.

Perusvapa

Pystypilkin kuten myös tasapainon
uittamiseen soveltuu oikein hyvin
jäykkäkärkinen perusvapa,jollaisia
ovat tutuimmista kotimaisista
merkeistä vaikkapa siniharmaa
Jonttu, sinikeltainen Delfin sekä
punamusta Teho ja Kuusamo.

Oleellisimpia asioita perustyy-
pissä ovat kärki, kädensija, jarru,
puolan koko, siimanohjaimet ja
kelaamisen helppous.

Kärjen tehtävänä on auttaa pil-
kin uittamisessa, välittää pilkkijäl-
le aistimus tärpistä, toimia vas-
taiskun tekemisessä ja mahdolli-
sessa kalan väsytyksessä.Nykyisin
suosituimpia ja omasta mieles-
tänikin parhaita ovat lasikuidusta

Pilkkivälineitä ei vain kesäkalastusta 
harrastaneen komeroista juuri löydy. Pilkki-
reissu alkaakin kauppareissulla, joka on 
viisainta suunnata alan erikoisliikkeeseen.
Sieltä saa hyviä neuvoja ensiostoksiinsa.
Niitä tulee toki myös tässä.

JARI TUISKUNENJARI TUISKUNEN

Pilkkijän vapakal
valmistettavat,keraamisella kärki-
renkaalla varustetut kärjet, jotka
ovat kevyitä ja ohuita mutta silti
jämäköitä ja erittäin tunnokkaita.

Kärjistä jäykimmät ovat lähes
seipään tuntuisia, herkemmät
puolestaan taipuvat reilusti vas-
taiskua vedettäessä ja antavat
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kalusto
joustoa kalaa väsyteltäessä. Jäyk-
kiä kärkiä voi suositella vaikkapa
hauen, kuhan ja mateen pilkin-
tään,herkkiä sähäkkäliikkeisille lo-
hikaloille.

Lasikuitukärjet eivät ole yhtä ar-
koja vaurioitumiselle kuin muovi-
set, jotka menettävät herkästi

muotonsa jäädessään jännitysti-
laan pitemmäksi ajaksi. Toki lasi-
kuitukin katkeaa, jos sen jättää
vaikkapa pakin kannen väliin tai
huolimattomasti reppuun puris-
tuksiin.

Kärkiä myydään myös irtotava-
rana, joten vaihto on helppoa.

Kädensijan mitta ja laatu ovat
makuasioita. Jotkut pitävät jopa
vavoista, joissa kädensijaa ei ole
lainkaan, vaan kämmen tarttuu
kiinni puolapesästä.Itse en ole sel-
laisiin erityisemmin ihastunut,en-
kä suosittele mallia myöskään
aloittelijoille. Reilun mittaisesta
kädensijasta vapaa on ainakin tot-
tumattoman helpompi käsitellä.

Sillä ei loppujen lopuksi ole
suurta väliä, onko kädensijan ma-
teriaali korkkia vai neopreenia.Vii-
me mainittu ehkä kestää pitem-
pään, ja siihen voi huolettomam-
min koukata pilkin kiinni.

Jarrulla vai ilman?

Heittokeloista tuttua jarrua ei kai-
kissa pilkkivapojen ”keloissa” ole
eikä sitä tule useimmiten edes ikä-
vä. Mutta kerrankos kunnon peto
yllättää sinttiongella oltaessa, ja
silloin jarru saattaisi pelastaa sii-
man katkeamiselta.

Tavallinen räikkäjarru on mm.
Tehon ja Kuusamon vavoissa. Räi-
kän lähtökitka voi olla liikaa ohuil-
le siimoille, joten aivan hentoa al-
le 0,20 mm siimaa ei tällaisilla jar-
ruilla varustetuille vavoille kanna-
ta puolata. Jarrun voi tosin hel-
posti virittää herkemmäksi vaik-
kapa vuolemalla puukolla puo-
lanvapautusliipaisimen kynsiä
matalammiksi.

Hieman parempi jarrutyyppi on

kitkajarru mm. eräissä Jonttu-va-
voissa. Kitkan voimakkuutta voi
säätää puolaa paikallaan pitäväs-
tä ruuvista sormin vääntämällä.
Säätö tahtoo kuitenkin muuttua
kaiken aikaa kelaa käytettäessä,ei-
kä jatkuva ruuvin näprääminen ole
mielekästä. Kierreteippi mutterin
kierteissä auttaa tähän ongel-
maan.

Erityisesti kirjolohen pilkintään
suunnitelluissa vavoissa on jois-
sakin ns.antireverse-jarru, joka on
erityisen hyödyllinen väsytettäes-
sä isoa kalaa ohuella siimalla. Täl-
laisen vavan kammesta voi pitää
kiinni tai jopa kelata myös silloin,
kun kala vetää siimaa.

Iso vai pieni?

Puolan eli käytännössä vavan ihan-
nekoko riippuu siitä, kuinka suu-
ria pilkkejä käyttää, paljonko sii-
maa tulisi mahtua ja kuinka syväs-
sä vedessä on tarkoitus onkia.Tie-
tysti myös saaliskalojen odotetta-
vissa oleva koko vaikuttaa kalus-
tovalintaan, mutta käytännössä
vasta kalan painon ylittäessä pari
kiloa alkaa normaali pienikokoinen
perusvapa olla turhan hintelä.

Tavallisimmin käytetään pie-
nehköjä pilkkivapoja, joiden puo-
lan halkaisija on noin 5 cm.Pienen
vavan etuna on keveydestä joh-
tuva tunnokkuus. Toinen mukava
asia on, että niitä mahtuu ahtaa-
seenkin pakkiin tai reppuun
useampia.

Mutta raskaan pilkin uittaminen
paksussa siimassa on tällaisella
ongella aivan karmean tuntuista.
Lisäksi sen kelaaminen syvästä ve-
destä kestää ikuisuuden.

Esimerkiksi pienellä Teholla yk-
si kammenkierros tuo siimaa si-
sään vain 13–14 cm, joten kam-
pea saa vinssata hurjasti ennen
kuin pilkki on ylhäällä 15 metrin
syvyydestä.

Isoilla pilkeillä syvästä vedestä
ongittaessa on hyvä varustautua
vavalla, jonka puolan halkaisija on
vähintään 7 cm, mielellään jopa
10. Erinomainen työkalu on Teho
Bumerang, jossa lisäksi on pilkki-
vavoille harvinainen välitys (2:1).
Yksi kammenkierros Bumerangil-
la tuo siimaa peräti reilut 50 cm,
eli kelaus sujuu neljä kertaa pik-
kuvapaa nopeammin.

Siimanohjain metallia

Siimanohjaimet ovat pilkkivavan
tärkeitä pikku osasia. Niiden tulee
ehdottomasti olla metallisia tai ai-
nakin sisäpinnaltaan metallilla
vuorattuja, sillä muovirengas ku-
luu nopeasti rikki.

Lisäksi ohjainten pitäisi toimia
niin, ettei siima karkaa puolalta.

� Jäykkäkärkiset perusvavat
ovat sopivia hyvin monen-
laiseen pilkkimiseen.
Vasemmalta Jonttu, Delfin,
Teho ja Kuusamo.
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Huonoimmassa tapauksessa siima
pujahtaa puolapesän sisälle ja kier-
tyy akselin ympäri,jolloin koko on-
ki jumittuu ja puolan joutuu irrot-
tamaan sopan selvittämiseksi.

Mormyskavapaan 
herkkä kärki

Morrivavat ovat periaatteeltaan
muuten samanlaisia kuin muutkin
pilkkivavat, mutta niiden kärjessä
jäykkä puikko on saanut liitteek-
seen erityisen herkästi tärppeihin
reagoivan ilmaisimen.

Suosituin ja monien parhaana
pitämä herkistin valmistetaan
ohuesta,parin millin levyisestä sui-
kaleesta, jota kutsutaan yleisesti
filmikärjeksi. Vetämällä ulos tai si-
sään kumisen tyviholkkinsa lävit-
se muovin + lasikuidun seoksesta
valmistetun kärjen herkkyyttä voi-
daan säädellä jäykähköstä jopa ai-
van hennoimpaankin siiman lii-
kahdukseen reagoivaksi.

Tämä on kärjen tarkoituskin,
kertoa pilkkijälle, koska kala mais-
kuttelee siiman päässä mormys-
kaa. Morriin kala harvemmin hak-
sahtaa yhtä voimakkaasti kuin
pystypilkkiin, joten tärpinilmai-
sinta tarvitaan. Jotkut tosin käyt-
tävät myös mormyskalla onkies-
saan jäykkää kärkeä, mutta sellai-
nen vaatii enemmän kokemusta.

On myös kärkiä,joiden herkistin
on valmistettu venttiilikumista,
ohuesta teräslangasta, vieteristä,
lattajousesta tai muovista. Joskus
muinoin kovassa huudossa oli
mm. villisian harjaskarva. Useim-
mat näistä eivät kuitenkaan pär-
jää herkkyydessä filmikärjelle,
minkä lisäksi jotkut ovat arkoja
vaurioitumaan. Filmikärjen sen si-

� Isoja Teho-vapoja (oikealla välityksellä varustettu Bumerang),
jotka soveltuvat erityisesti isoilla pilkeillä tapahtuvaan vähän 
kookkaampien kalojen pyyntiin. Keskellä vertailun vuoksi 
tavallinen 5 cm:n puolalla varustettu vapa.

� Mormyskavapoja.Vasemmalla kaksi ei-kovin-suositeltavalla 
kärkityypillä varustettua (Kuusamo ja Hokki), oikealla 
nykyaikaisilla filmikärjillä varustetut onget (Karismax ja Jonttu).

jaan saa suoristumaan kerta toi-
sensa jälkeen.

Mormyskavapa on hyvin help-
po valmistaa itsekin tavallisesta
pienikokoisesta (puolan halkaisi-
ja 5 cm) perusvavasta. Ota lasikui-
tukärjestä kärkirengas pois kuu-
mentamalla sen tyveä hetken ai-
kaa sytyttimellä.Se lähtee helposti
nykäisemällä irti. Pujota tilalle fil-
mikärki tyviholkkinsa avulla. Val-
miita kärkiä saat kaikista hyvin va-
rustetuista kalastusliikkeistä pik-
kurahalla.

Haarukka- 
ja kehimisvavat

Haarukkavapa on erityisesti tasa-
painolla pilkkivän työkalu.Siinä ei
ole puolaa lainkaan, vaan siima
kieputetaan kahden kädensijassa
törröttävän tapin väliin.Lisäksi kä-
densijan tyvellä sekä kärjessä on
haarukka, joiden väliin siima poi-
mitaan ongintavaiheessa.

Ideana on, että haarukoimalla
kalastetaan näppärästi eri vesi-
kerroksia varsinkin tasapainopilk-
kiä uitettaessa, mutta kukaan ei
kiellä käyttämästä pystypilkkiä-
kään.

Haarukkavapojen tarjonta on
heikohkoa, mikä kielii niiden vä-
häisemmästä käyttäjäkunnasta.To-
sin jokainen kädentaitoinen pystyy
sellaisen näpräämään itsekin.

Eräänlainen haarukkavapa on
myös kehimisvapa, mutta siinä
siimasäiliönä toimii kela. Kehimis-
vavoissa haarukoiden väli ja koko
vapakin ovat yleensä selvästi ly-
hyempiä kuin varsinaiset haaruk-
kavavat.

Kehimisvavalla tähdätään kalan
sujuvaan ja ennen kaikkea huo-

� Kehimis- ja haarukkavapoja.Vasemmalla Tapio Saastamoisen
Tapsa, sitten Kari Hirvon kelaton KH Original ja oikealla kaksi 
Kari Mäkisen Karismaxia.
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Vavat järjestykseen
� Vapoja varten reppujakkaraan kannattaa näperrellä yksinkertainen putki-
teline.

Katko muovi- tai tukevista pahviputkista sopivan mittaisia pätkiä ja pujota
vavat niihin sisälle. Muutaman putken ryhmän voi niputtaa ilmastointiteipillä,
jolloin ne pysyvät napakasti pystyssä ja pitävät vavat hyvässä järjestyksessä.

Muussa tapauksessa voit varautua siihen,että kärjet katkeilevat ja pilkit ovat
koukuistaan kiinni milloin missäkin luvattomassa paikassa.

maamattomaan ylösottamiseen.
Kalastajan ei tarvitse heilua hei-
nämiehen lailla ahventa kiskoes-
saan, vaan sen voi tehdä pienellä
ranneliikkeellä siimaa haarukoi-
den väliin veivaten. Näin saama-
mies ei paljastu edes vierustove-
rilleen, millä on iso merkitys kil-
pakalastuksessa. Saa onkia ot-
tiavantonsa rauhassa tarvitsemat-
ta pelätä peesaajia.

Luonnollisesti kehiminen vä-
hentää myös siiman sotkeutumi-
sen riskiä, kun sitä ei tarvitse lap-
paa jäälle tuulen riepoteltavaksi.
Pilkin laskeminen takaisin pyyn-
tiin tapahtuu yksinkertaisesti kal-

listamalla haarukat avannon suun-
taan, jolloin pilkin paino vetää sii-
mat pihalle. Kun hommaan har-
jaantuu, kehiminen käy itsestään
ja tulee tavaksi, josta ei enää ha-
lua eroon päästä.

Minivirvelit

Erään pilkkivapatyypin muodos-
tavat minikokoiset ”virvelit”.Nämä

� Isojen kalojen pyyntiin 
tarkoitettuja pilkkivapoja, jotka
pitää varustaa erillisellä kelalla.
Tämä amerikkalaismallinen 
vapatyyppi ei ole saavuttanut
erityistä suosiota Suomessa.

� Antireverse-jarrullisia pilkkivapoja. Alimmassa Teho-vavassa 
jarrulevy on poistettu, ylemmässä Markku Aution versiossa se on
paikallaan.

Yksinkertaisen putkitelineen voi sijoittaa vaikkapa repun sivu-
taskuun. Siitä vapa on näppärä ottaa käyttöön.

useimmiten noin puolen metrin
mittaiset tai hieman pitemmät va-
vat varustetaan parilla kolmella
vaparenkaalla sekä kelakiinnik-
keellä, johon voi asentaa joko oi-
kean (pienikokoisen) virvelikelan
tai varta vasten pilkkimistarkoi-
tukseen kehitetyn minikelan.

Viimemainitut muistuttavat pik-
kiriikkistä hyrräkelaa ja tarjoavat
mm. kelauksen välityksen ja jon-
kinlaisen jarrun.Siimanohjain niis-
tä kuitenkin useimmiten puuttuu,
eivätkä ominaisuudet muuten-
kaan ole verrattavissa oikeisiin
hyrräkeloihin.

Tällaista onkea suositellaan
usein mm. kirjolohen pilkintään,
mutta mielestäni se ei ole siihen
paras mahdollinen.Tavallista pilk-
kivapaa huomattavasti suurempi
paino kadottaa pilkkimisestä herk-
kyyttä,pituus puolestaan vaikeut-
taa pilkin tarkkaa uittamista ja
tärppien havainnointia. Toki vä-
sytteleminen on turvallisempaa,
kun vapa tarjoaa joustoa ja kalan
saa ylös kelaamalla.

Parhaimmillaan minivirveli on

narrattaessa haukea isohkoilla pil-
keillä ja tukevalla siimalla jäällä
seisten.

Tee-itse madevapa

Aivan omantyyppisensä vavan
vaatii made, jonka pilkkikausi on
juuri alkamassa. Jos haluat hoitaa
homman tavallisella pilkkiongel-
la,valitse mahdollisimman jämäk-
käkärkinen (alkuperäisen kärjen
voi myös lyhentää), isopuolainen
ja jarruton malli.

Mutta viisaampaa on nikkaroi-
da madevapa itse,sillä helpompaa
käsityön kohdetta ei ole.

Madepilkillä ei välineillä hie-
nostella.Vapa voi olla yksinkertai-
sesti kummastakin päästään lo-
vettu 25 cm mittainen keppi, jon-
ka ympärille kehitään viitisen met-
riä vankkaa kuitusiimaa,esim.per-
hokalastuksessa pohjasiimana
käytettävää dacronia.

Kalan iskiessä ei anneta tuu-
maakaan periksi, joten jarrut ja
muut hienoudet ovat turhia. Ja
koska pilkki on painava, voi siima
olla vaikka kuinka vahvaa.




