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� Kaupoissa on jonkin verran eri-
laisia talvikalastuksen erikoissii-
moja,mutta rehellisesti sanottuna
luulen ”winter line” -tekstien ole-
van enemmänkin markkinakikkai-
lua. Tällä tavalla siimoja voidaan
myydä 25 metrin pikkupuolilla,jol-
loin metrihinta kasvaa järkyttävän
paljon suuremmaksi kuin sama ta-
vara kilometripuolalla.

Voin vakuuttaa, että hyvä kesä-
siima on lähes poikkeuksetta luo-
tettava myös pilkkiongessa.

Oma suosikkini on jo vuosia ol-
lut niin kesä- kuin talvikalastuk-
sessa Damyl Tectan,joskin sen saa-
tavuuden heikkeneminen pakot-
ti välillä käyttämään myös Tra-
buccoa ja Stroft GTM:ää.Varsinkin
Trabucco on lyönyt itsensä läpi
pilkkisiimanani, eikä Stroftkaan
huonoa ole.

Ohutta vai paksua?

Siiman paksuus riippuu pilkin
koosta, odotettavissa olevien ka-
lojen koosta, syönnin arkuudesta
jne.eli samoista asioista, jotka vai-
kuttavat valintoihin kesälläkin.

Kaikkein ohuimpia siimoja käy-
tetään mormyskan uittamiseen.
Pikkuruinen, gramman murto-
osan painoinen morri ei edes suos-
tu painumaan alas kovin paksun
siiman päässä,puhumattakaan sii-
tä, että jaksaisi venyttää sen suo-
raksi. Ylipaksulla siimalla ei pilkki-
miseen saa minkäänlaista tuntu-
maa, joten saalis jää olematto-
maksi.

Äärimmillään morrisiima on
vain 0,08–0,10 mm:n paksuista ja
lujuudeltaan tuskin kilon vetoa
kestävää, mutta tavallisemmin
käytetään 0,12–0,15-millistä. Iso-
ja kaloja kuten kirjolohia ongitta-
essa isoilla mormyskoilla voi sii-
man paksuus olla jopa 0,16–0,20
mm.

Aloittelevan morrikalastajan
kannattaa valita noin 0,15 mm:n
siima ja käyttää ainakin harjoitte-
luvaiheessa vähän isompia volfra-
mimormyskoita. Kaikkein ohuim-
mat siimat ovat paitsi herkkiä kat-
keilemaan myös arkoja sotkeutu-
maan.Kokemuksen karttuessa voi

Pilkkijöille tarkoitetut siimat pakataan yleensä 25–50 metrin pikku-
puoliin, jolloin siiman metrihinta kasvaa huomattavasti. Paljon 
halvemmalla selviää, kun käyttää rohkeasti ”kesäsiimoja” ja ostaa
niitä isoissa puolissa. Oikealla ylhäällä eräs kirjoittajan 
siimasuosikeista, Damyl Tectan.

Tarvitaanko talvella
erilaista siimaa kuin
kesäkalastuksessa,
ihmettelee moni.
Tässä vastaus.
JARI TUISKUNEN

Mitä pilkkisiimaksi?
siimaa sitten ohentaa.

Pienille pystypilkeille ja tasa-
painoille saa siiman paksuus olla
0,16–0,20 mm.Hyvälaatuisen nol-
lakakskymppisen monofiilin veto-
lujuus on jo neljän kilon luokkaa,
joten sen avulla voi isommankin
tuurikalan keplotella kevyesti ylös.
Kuitenkin siima on vielä niin ohut-
ta, että muutaman gramman pilk-
ki oikaisee sen vedessä.

Pilkkien suurentuessa voi myös
siiman paksuutta kasvattaa, vaik-
ka ongittavat kalat eivät sen suu-
rempia olisikaan. Keskikokoisille
tai isoille tasapainoille ja pysty-
pilkkeille voi huoletta valita 0,25
tai jopa 0,30 mm:n paksuista sii-
maa. Niiden vetolujuudet alkavat
olla jo niin suuria, että harva suo-
malainen pilkkikala asettaa kestä-
vyyden kyseenalaiseksi.

Poikkeuksena tietenkin hauki,
jonka hampaissa saattaa paksum-
pikin kaapeli katketa. Haukisiima
voi hyvin olla jopa 0,30–0,40-mil-
listä, koska käytettävät pilkit ovat
painavia. Lisäksi siiman päähän
kiinnitetään peruke aivan samaan
tapaan kuin kesäkalastuksessa.To-
sin perukkeen ei tarvitse olla ihan
yhtä pitkä, parikymmentä senttiä
tavallisesti riittää.

Kaikkein karseimpia kaapeleita
käytetään kuitenkin mateen pil-
kinnässä. Jos monofiilisiimaan
päädytään, niin paksuuden alara-
ja on jossain puolen millin paik-
keilla. Monet kuitenkin valitsevat
notkean ja vahvan kuitusiiman,

esim. perhokelojen pohjasiimana
käytettävän dacronin.

Monoa vai kuitua?

Perinteinen monofiilisiima on
edelleen pilkkijän ykkösvaihtoeh-
to, vaikka kuitusiimoissakin on
puolensa.

Monien mielestä kuitusiimojen
paras ominaisuus on venymättö-
myys, jonka vuoksi tärpit tuntuvat
entistäkin selkeämmin, samoin
pilkin uintiliikkeet. Vastaiskuihin-
kin saa enemmän potkua, kun sii-
ma ei jousta.

Tyytyväisimpiä kuitusiiman
käyttäjiä näkee tavoiteltaessa ah-
venia ja kuhia syvästä vedestä.
Omiaan se on myös hauen pilkin-
nässä, kun tarvitaan hyvää veto-
lujuutta ja erinomaisia vastaisku-
ominaisuuksia.

Sen sijaan kirjolohelle en kuitu-
siimaa itse käyttäisi. Kirre on niin
sähäkkä veijari, että siiman veny-
mättömyydestä on pelkkää hait-
taa. Sama koskee monia muitakin
lohikaloja.

Kuitusiiman ongelmana on
myös herkempi sotkeutuminen.
Kun sen lappaa huolimattomasti
jäälle ja ryhtyy vielä huolimatto-
mammin pudottamaan pilkkiä ta-
kaisin avantoon, voi tulla tarve
käyttää puukkoa.

Kuitusiimalla pilkkijän kannat-
taakin käyttää kehimisvapaa, jol-
loin sotkeutumisen riskiltä välttyy
ja samalla myös siiman jäätymi-
seltä kiinni jäähän.

� Tavallisimmat peruspilkki-
tyypit ovat pysty- ja tasa-
painopilkki sekä mormyska.
Hieman harvinaisempia ovat
rautupilkki, madehara, made-
ryöstäjä ja turskajuksa. Erään-
laisiksi pilkeiksi voitaneen lu-
kea myös erilaiset pilkkiperhot
sekä tavalliset lusikkauistimet,
joista eräät soveltuvat pysty-
suuntaiseen uittamiseen mai-
niosti.

Mutta valinta ei ole helppo,
sillä kauppojen seinät notku-
vat jos jonkinlaisista lompa-
kon kosiskelijoista. Jokaiselle
niistä on valmistaja loihtinut
ulkonäön ja uinnin, joka vas-
taa hänen käsitystään ottipil-
kistä. Valitettavasti käsityksiä
on niin monenlaisia, että var-
sinkin kokemattoman on ku-
takuinkin mahdotonta saada
asiasta järkevää kokonaisku-
vaa.

Ehkä viisainta on ainakin al-
kuvaiheessa pitäytyä perin-
teisissä, vuosia markkinoilla
pysyneissä pilkkimalleissa, sil-
lä ne ovat jo pyytävyytensä to-
distaneet. Myöhemmin tulee
aika kokeilla uutuuksia.

Pystypilkit

Pystypilkit ovat metallista val-
mistettuja,yleensä solakoita ja
pystyasennossa siiman päässä
roikkuvia vieheitä, jotka
useimmiten ovat molemmilta
puoliltaan metallin (hopea,ku-
pari,kulta,tompakki,teräs jne.)
värisiä, mutta toisinaan myös
maalattuja tai erilaisilla tei-
peillä ehostettuja.

Erilaisista koukutus- ja uin-
titavoista johtuen pystypil-
keistä erotetaan useampia ala-
lajeja.

Värikoukkupilkiksi kutsu-
taan pystypilkkiä, jonka ala-
puolella on yksi- tai kolmihaa-
rainen värikoukku houkutti-
mena.Tapsipilkissä taas kouk-
ku on korvattu siimatapsin
päässä roikkuvalla mormys-
kalla. Liukupilkistä puhutaan,
kun em. tapsin pituutta voi-
daan pilkin alla säädellä sii-
masta vetämällä. Värinäpilkki
taas on sellainen pystypilkki,
joka värisee voimakkaasti va-
jotessaan vaakatasossa alas-
päin. Luotipilkki puolestaan
syöksyy kuin luoti tekemättä
juuri minkäänlaista liikettä.
Jne.

Pystypilkin kanssa käyte-
tään yleensä syöttiä, joista li-
sää jäljempänä. Syöttiä ei kui-
tenkaan välttämättä tarvita
värikoukkupilkeissä, joissa
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Pilkin valintaan liittyy kaikkein eniten 
pohtimista, mielikuvia, epäuskoa, luottoa,
salamyhkäisyyttä, jopa taianomaisuutta.
Ollapa minullakin ihmepilkki, jolla kaveri
tuossa vierellä kiskoo kaloja hartiat kireinä.

Pilkkejä joka nälkään
JARI TUISKUNENJARI TUISKUNEN

koukkuun lisätty väripallukka toi-
mii kalojen – useimmiten ahvenen
– huijaajana. Kuitenkin huonolla
syönnillä myös värikoukku saa li-
sää tehoa syötistä.

Mitä pystypilkkejä sitten tarvi-
taan perusvalikoimaan?

Vastaus riippuu paljon siitä, mi-
tä kalaa haluaa pilkkiä ja miten sy-
vistä vesistä. Myös kalojen viretila
vaikuttaa valintaan.

Emme tee kuitenkaan asiasta
tässä vaiheessa liian mutkikasta,
vaan poimimme kaupan hyllystä

muutaman koetellun pilkkiklassi-
kon, joilla pärjää jo monenlaisissa
tilanteissa.Tosin neljä pilkkiä ei ole
kovin iso määrä niillä vesillä, mis-
sä hauet tapaavat laiduntaa.

Hopeasiipi: Puustjärven suosit-
tu malli ahvenen,kuhan kuin hau-
enkin pilkkimiseen. Helppo saada
pitkään ja nopeaan sivuliukuun.
Valitse kooksi vaikkapa 80 mm sy-
vänteiden saavuttamiseksi.

Nautilus: Saman firman yhtä
klassinen malli, joka heittää voltin
vedon yläpäässä ja putoaa liu-
kuen & väristen alas. Hanki koko

50 mm,joka soveltuu parhaiten 2-
6 metrin vesien ahvenille ja ku-
hille. Kuhaa varten vaihda ketju-
koukku suoraan pilkin alle ripus-
tettavaksi kolmihaaraiseksi väri-
koukuksi.

Saukko:Tapio Saastamoisen val-
mistama suosittu värinäpilkki, jo-
ka soveltuu mainiosti värikoukku-
pilkintään ja tapsipilkiksi. Keski-
koko 60 mm on passeli tavallisiin
ahvensyvyyksiin.

Juurus: Rialinnan tekemä har-
jallinen pilkki, jolla on hyvä sivu-
haku. Valitse pienin 45 mm versio
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Pilkit säilöön
� Pilkkien säilyttämiseen parhaita ovat pilkkikukkarot. Ne valmistetaan hie-
man lompakon näköisiksi, vetoketjulla suljettaviksi säiliöiksi, joiden pehmeään
sisämateriaaliin (solumuovi, tekokarva tms.) pilkit kiinnitetään koukuistaan.

Litteän mallin ja taipuisan materiaalin vuoksi pilkkikukkaro sopii vaikka po-
vitaskuun. Siellä pilkit eivät myöskään kolise, kolhiinnu ja sotkeennu toisiinsa,
mutta niiden unohtaminen märkinä suljettuun kukkaroon voi kyllä ruostuttaa
koukut pahasti. Muista siis avata kukkaro kuivumaan pilkkipäivän päätteeksi!

Tietysti pilkkejä voidaan pitää myös tavallisissa vieherasioissa. Niiden huo-
no puoli on, että varsinkin ketjulliset pystypilkit saattavat sotkeutua pahasti
toisiinsa lokeroissa vaeltaessaan.Myös pilkkien kolina muoviseiniä vasten saat-
taa häiritä.

matalien vesien ahvenpilkiksi.Toi-
mii myös tapsipilkkinä.

Tasapainot

Metallivalutekniikalla, joskus
myös silikonista (Storm) valmis-
tettu tasapainopilkki muistuttaa
pilkkityypeistä eniten pikkukalaa.
Se asettuu siiman päässä vaaka-
asentoon, josta nimikin tietty
juontuu.Myös sen liikkuminen ta-
pahtuu vaakatasossa syöksähdel-
len, eikä eri mallien liikkeissä ole
läheskään yhtä paljon vaihtelua
kuin pystypilkeillä. Sivusyöksyn
laajuus kuitenkin vaihtelee suu-
resti, samoin liike, jonka pilkki te-
kee kääntymiskohdassaan.

Pyrstörakenne jakaa tasuripo-
rukan luontevasti levy- ja karva-
pyrstöllisiin.Koukutuksen puoles-
ta voidaan erottaa vatsakoukut-
tomia ja vatsakoukullisia malleja
sekä väkäsettömillä ja väkäsellisil-
lä päätykoukuilla varustettuja.
Joissakin tasapainopilkeissä on
vain yksi koukku pyrstössä.

Vatsakoukuttomat, väkäsettö-
millä päätykoukuilla varustetut
karvapyrstöiset soveltuvat ennen
muuta ahvenen pilkintään. Kouk-
kuun tarttunut kala vedetään kat-
keamattomalla nostolla ylös avan-
nosta, muuten se herkästi karkaa.
Irrottaminen koukusta tapahtuu
yksinkertaisesti laskemalla ahven
jäälle,jolloin pilkki usein vapautuu
itsestään.

Isompia kaloja kuten haukea,
kuhaa ja kirjolohta pilkittäessä on
koukuissa syytä olla väkäset.Myös
useimmat ahvenenpilkkijät suo-
sivat väkäsellisillä koukuilla varus-
tettuja puntareita. Monissa pil-
keissä on lisäksi vatsapuolella kol-
mihaarakoukku, johon voi laittaa
kärpästoukkia syötiksi. Välttämä-
töntä se ei kuitenkaan ole.

Maamme tunnetuimmat tasa-
painopilkit ovat Nils Master ja Ra-
pala,molemmat vatsakoukulla va-
rustettuja ja levypyrstöllisiä. Ne
toimivat ahvenen, kuhan ja hau-
en pilkinnässä erinomaisesti. Sen
verran virittämistä voi silti harras-
taa, että vaihtaa vatsan alle kolmi-
haaraisen värikoukun.Se parantaa
pilkin kiinnostavuutta varsinkin
ahvenen ja kuhan kalastuksessa.

Karvapyrstöllisistä tasureista
kenties tunnetuin on Ässä mo-
nenlaisine jäljitelmineen. Klassi-
simmassa Ässässä on pelkät pää-
tykoukut ja nekin väkäsettömiä.
Pilkki ui vilkkaasti ja houkuttelee
pikkukalajahdissa olevia kyr-
myniskoja tehokkaasti, joten ai-
nakin yksi tällainen olisi hyvä pilk-
kikukkaroon varata.

Kirjolohta ja muita jalokaloja ha-
vittelevan "pakollisia" hankintoja

ovat pilkit nimeltä Mosari ja MA
Mutu-Leech. Molemmat ovat pie-
nellä sukeltajakovakuoriaisen
mallisella rungolla varustettuja ta-
sureita. Mosarissa on tavallinen
karvapyrstö, Mutu-Leechillä pyrs-
tönä on eloisa leech-tyylinen per-
hosidos.

Mormyskat 

Mormyska on pilkkimaailman mik-
roviehe. Sen koko vaihtelee tus-
kin nuppineulan pään kokoisesta
parin kolmen sentin mittaisiin.

Perusmorrissa valupisara on
metallia, johon on upotettu yksi-
haarakoukku sekä selkäpuolelle
lenkki siimalle.Melko paljon mark-
kinoilla on myös mormyskoita,
joissa lenkki on korvattu rungon
läpi kulkevalla reiällä. Niissä siima
sidotaan läpipujotuksen jälkeen
koukun varteen.

Toisinaan mormyskoissa on so-
misteena koreiden värien lisäksi
erilaisia karva- ja höyhensidoksia,
jolloin voidaan puhua melkeinpä
pilkkiperhoista."Karvamorri" saat-
taa toimia sellaisenaankin, mutta
yleensä se varustetaan syötillä.Yli-
voimaisesti tavallisimmat syötit
varsinkin ahvenen pilkkimisessä
ovat kärpäsen tai surviaissääsken
toukka.

Kaikkein pienimmät, lähes ole-

mattoman painoiset mormyskat
on tehty käytettäväksi nimen-
omaan pystypilkin kanssa, mutta
kookkaammat soveltuvat kalas-
tukseen sellaisenaan. Suosittuja
ovat varsinkin lyijyä painavam-
masta volframista valmistetut
mallit,joiden uppoamisnopeus on
tavallista suurempi.

Mormyskoissa todellisia ni-
miklassikoita ei ole ainakaan siinä
mielessä kuin pysty- ja tasa-
painopilkeissä ehkä Kuusamon
Uistimen Kirppu-sarjaa lukuunot-
tamatta. Toki monet mallit ovat
siirtyneet sujuvasti valmistajalta
toiselle. Esimerkiksi pisara, pallo,
päärynä ja banaani ovat hyvin ylei-
sesti esiintyviä muotoja morri-
maailmassa. Kaikilla saa varmasti

Pilkkikukkarossa pilkit pysyvät järjestyksessä – ainakin 
melkein.

Tasapainopilkkiä pidetään 
erityisen tehokkaana syksyn
ensijäillä, mutta toki sillä saa
kalaa muulloinkin.
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kalaa, mutta tarkista ennen osta-
mista, että koukku on laadukas.

Rautupilkit

Rautupilkit muistuttavat mallil-
taan leveää lusikkauistinta, jotkut
ovat lähestulkoon pyöreitä. Kouk-
ku kiinnittyy siimatapsin avulla n.
6-10 cm päähän pilkin alle ja sii-
hen pannaan syötiksi nippu kär-
pästoukkia, mato, kalan silmä tai
pala raudun punaista vatsanah-
kaa. Vakiokoukun tilalle voi halu-
tessaan vaihtaa pilkkiperhon tai
mormyskan.

Rautupilkkiä käytetään etenkin
raudun pyynnissä tunturivesillä,
mutta myös harjus ja toisinaan tai-
menkin ottavat siihen mielellään.
Uittaminen tapahtuu rauhallisin,
korkeahkoin nostoin, joiden välis-
sä pilkkiä voidaan tärisyttää ke-
vyesti. Lätkä leijailee erittäin elä-
västi ja erottuu tunturin kirkkais-
sa vesissä kauas.

Yksi tunnetuimmista rautulät-
kistä on Abun valmistama Rauto.
Itse olen onkinut eniten Kuusa-
mon Lappi-Loisteella,useimmiten
hyvällä menestyksellä.

Rautupilkin voi rakentaa myös
leveähköstä lusikkauistimesta ku-
ten Räsäsen Seiskasta vaihtamal-
la koukun paikalle siimatapsin yk-
sihaarakoukkuineen.

Madepilkit

Madetta pilkitään julman nä-
köisillä koukkurumiluksilla, jotka
jakautuvat kahteen ryhmään.

Toisessa ovat ryöstäjät, jotka ra-
kentuvat raskaasta pitkulaisesta
rungosta ja siihen kiinni juote-
tuista tavallisimmin 2-3 koukusta.
Näitä vieheitä on olemassa muu-
taman sentin mittaisista jopa yli
parikymmensenttisiin pelättimiin.

Toisen porukan muodostavat
harat, joiden ytimessä on pyö-
reähkö lyijypaino ja siitä sojotta-
massa säteettäin joka ilmansuun-
taan vähintään 6-8 tukevaa kouk-
kua.

Kummallakin viehetyypillä on-
gittaessa pyritään herättelemään
kutevan tai kutuun valmistautu-
van mateen lemmenliekkiä. Ellei
kutu ole vielä aivan käsillä,voi pilk-
kiin kiinnittää lisähoukuttimeksi
kokonaisen kuoreen tai palan sii-
tä, koska made on silloin kiinnos-
tunut myös ruoasta.

Kun vapakädessä tuntuu jotain
epäilyttävää,vedetään tukeva vas-
taisku ja tartutetaan kala kiinni.
Tarttuminen saattaa valitettavas-
ti tapahtua muualta kuin suun tai
pään alueelta, joten nostokoukku
on syytä pitää mukana kalaa avan-
toon autettaessa.

Näistä kahdesta kenties hara on
aloittelijalle helpompi. Hanki sel-
lainen malli, johon voi kiinnittää
syöttikalan. Haran kokoa ei tarvit-
se pelästyä, vaikka pilkkivesilläsi
eläisi lähinnä vain pikkumateita.
Pienetkin suhtautuvat isoon här-
veliin pelottomasti.

Turskajuksat

Turskan ja muiden kookkaiden
merikalojen pilkkimisessä käyte-
tään juksaksi kutsuttuja pystypil-
kin tapaisia vieheitä. Niillä ei mei-
dän vesillämme ole nykyisin juuri
käyttöä,koska rannikkomme turs-
kakannat ovat olemattomat, mut-
ta isoille vesille kuten Norjan ran-
nikolle matkaavat joutuvat niitä-
kin hankkimaan.

Koska pilkkiminen näillä vesil-
lä tapahtuu ajelehtivasta venees-
tä kymmenien, usein jopa yli sa-
dan metrin syvyydestä,pitää pilk-
kien olla tarpeeksi painavia ja te-
hokkaasti uppoavia. Sulavan
muotoiset lyijysukkulat painavat
yleensä vähintään 100-200 gram-
maa, parhaimmillaan jopa lähes
kilon.

Usein kuulee sanottavan, että
pilkin värillä tai mallilla ei ole mi-
tään merkitystä, kunhan sen saa
painumaan oikeaan syvyyteen.
Kuitenkin myös turskat, seitit ja
kumppanit osaavat olla oikukkai-
ta, jolloin malli- ja värivalikoimaa
tarvitaan. Erittäin tunnettu lajinsa
edustaja on norjalainen Stingsil-
da, jota tuo maahan Kalastuskol-
mio.

Muita pilkkejä

Myös lusikkauistimia voidaan
käyttää pilkkinä erityisesti kirjo-
lohta, haukea ja kuhaa jahdatta-
essa. Räsäsen Vitonen on kirjo-
pilkkinä jopa tunnetumpi kuin
monet "tavalliset" pilkit, ja klassik-
kolusikka Professor leijailee mo-
nen hauenmetsästäjän siimassa.
Kuhalle kelpaa vaikkapa keven-
netty lusikka Blue Fox Trout Qui-
ver.

Lusikoita käytetään usein ilman
syöttiä,tosin kuha ja kirjolohi saat-
tavat iskeä hanakammin,jos kouk-
ku maustetaan nipulla kärpäs-
toukkia. Uittotyyliksi useimmille
lusikoille sopii melko rauhallinen,
mutta tiheähköön toistuva vete-
ly. Huonolla syönnillä pilkkiä väri-
sytetään myös paikallaan.

Pilkkiä voi myös perhoilla, vaik-
kapa painopäisillä leecheillä tai
kuulapääpupilla. Koska niillä ei
juuri ole uintiliikettä, onkiminen
tapahtuu kuten mormyskalla vä-
risyttäen ja hitaasti nostellen.
Syötti ei ole välttämätön, mutta
voi parantaa tulosta.

� Madepilkkien kauhugalleria. Keskellä yksinkertainen madevapa,
jonka vasemmalla puolella on erilaisia ryöstäjiä ja oikealla haroja.
Alimpana oikealla olevan haran hakaneulat sekä parilla ylempänä
olevalla hakaset on tarkoitettu syöttikalan kiinnittämiseen.

Tasapainopilkin ja perhon risteytys Mutu-Leech kelpaa erityisesti
kirjolohille, mutta ottaa siihen myös isompi siika.

� Näissä olosuhteissa rautupilkit ja mormyskat pääsevät 
oikeuksiinsa.
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� Useimmilla pilkkityypeillä ongit-
taessa syötti on välttämätön tai ai-
nakin erittäin hyödyllinen lisähou-
kutin. Muista siis hankkia syötit jo
kalareissua edeltävänä päivänä!

Vielä 1976 ilmestyneessä Kala-
miehen Käsikirjassa pilkkijöitä
neuvottiin pujottamaan kouk-
kuun punainen verkatilkku, kap-
pale koivunkääpää, silavanokare,
mato tai kalansilmä. Kaksi viime-
mainittua ovat toki asiaa tänäkin
päivänä,mutta harvemmin nykyi-
sin näkee kalastajia esim. etsiske-
lemässä kääpiä syöttitarpeiksi.

Tavallisin nykysyötti on viljelty
kärpästoukka. Niitä myydään käy-
tännössä kaikissa kalastustarvike-
liikkeissä ympäri talven, minkä li-
säksi toukkia sisältävään jääkaap-
piin saattaa törmätä marketeissa,
huoltoasemilla sekä muissa suo-
sittujen kalavesien äärellä sijait-
sevissa palvelupisteissä.

Kärpästoukkien luonnollinen
väri on valkoinen. Luomutoukkia
kaupoista kuitenkin harvemmin
saa, vaan ne on käsitelty erilaisilla
väriaineilla. Ylivoimaisesti tavalli-
sin väri on punainen, mutta myös
keltaisia, sinisiä, vihreitä ja orans-
seja toukkia saatat tavata. Punai-
sella kannattaa kuitenkin aloittaa.

Toukat myydään pienissä euron
hintaisissa muovipurkeissa sahan-
purun sekaan säilöttynä. Yhdessä
purkillisessa on useita kymmeniä
toukkia,mikä riittää hyvinkin yhden
pilkkipäivän annokseksi.Jos purkki
ammottaa päivän päätteeksi tyh-
jänä,niin samaa ei voi sanoa saalis-
repustasi. Tai sitten olet käyttänyt
toukkia todella tuhlailevaisesti.

Kärpästoukan etu syöttinä toi-
seen suosikkiin surviaiseen ver-
rattuna on sen kestävyydessä .Sen
voi myös koukuttaa huomatta-
vasti järeämpään koukkuun kuin
survarin.Kuitenkin kalastavuudel-
taan surviainen on keskimäärin
kärpästä parempi, erityisesti huo-
nolla syönnillä.

Surviaissääsken toukka on vä-
riltään kirkkaan punainen ihan
luonnostaan. Väri johtuu toukan
veren hemoglobiinista.Toukat elä-
vät varsin huonohappisissa, jopa
ajoittain hapettomissa olosuh-
teissa rehevien järvien pohjaliet-
teessä, josta niitä kerätään eri-
tyisillä siivilähaaveilla. Ainakin ve-
näläiset ovat opetelleet sääskiä
myös viljelemään,mutta Suomes-
sa ei sen alan taitajia ole.

Survareita käytetään erityisesti
pienillä mormyskoilla kalastettaes-
sa.Ne ovat ahvenen,siian ja monien

� Erilaisia Power Bait -syöttejä,
joiden houkuttelevuus 
perustuu paitsi herkullisiin 
väreihin myös syöteistä 
liukeneviin hajuihin.

Houkuttelevat syötit

muiden kalojen suurta herkkua
ihan luonnostaan, toisin kuin kui-
valla maalla raadoissa yms. elävät
kärpästoukat.Valitettavasti survarit
ovat kärpästoukkia jonkin verran
kalliimpia ja hankalampia säilyttää
pitempiä aikoja hyväkuntoisina.

Kärpäsen ja surviaissääsken
toukat säilyvät parhaiten siinä
osassa jääkaappia, jossa lämpöti-
la on mahdollisimman lähellä nol-
laa, ei kuitenkaan sen alapuolella.
Kärpästoukat pärjäävät hyvin
myyntipakkauksessaankin, mutta
survarit kannattaa ottaa säilytyk-
sen ajaksi pois ahtaista muovi-
pusseista ja asettaa väljään muo-
virasiaan esimerkiksi märän su-
perlonin päälle.Huolehdi,että niit-
ten peti pysyy jatkuvasti kosteana.

Kärpästoukat koteloituvat var-
sin nopeasti, etenkin jos ne unoh-
tuvat haalarin taskuun lämpi-
mään. Myös jääkaapin lämpöi-
semmillä hyllyillä koteloitumista
tapahtuu, mutta hitaammin kuin
huoneenlämmössä. Koteloitumi-
nen onkin tavallisin syy kärpäs-
toukkasatsin pilalle menoon,mut-

ta surviaiset eivät koteloidu vaan
kuolevat ja mätänevät. Parhaim-
millaan ne ovatkin heti pohjasta
nostamisen jälkeen käytettynä.

Kärpästoukkia ja survareita var-
ten on kannellisia syöttikoteloita,
jotka valmistetaan styroksista
mahdollisimman hyvän läm-
möneristyksen vuoksi. Rasia saat-
taa olla varustettu remmillä, jonka
avulla se voidaan kiinnittää rei-
teen. Näin syötit ovat näppärästi
esillä,eikä niitä tarvitse penkoa tas-
kun uumenista. Ajansäästö, josta
varsinkin kilpapilkkijät ilahtuvat.

Homma toimiikin suojasäällä ja
pikkupakkasella.Sen sijaan vähän
kovemmalla kelillä syötit vääjää-
mättä jäätyvät, jolloin varsinkin
surviaissääsken toukat menevät

nopeasti pilalle. Tällöin rasia on
pakko pitää taskun lämpimässä.

Muitakin herkkuja

Joskus kalastustarvikeliikkeissä on
näkynyt myynnissä siimahänniksi
kutsuttuja vaaleita, pitkällä ilma-
putkella varustettuja toukkia. Ne
ovat eräiden Eristalis-suvun kukka-
kärpästen nuoruusvaiheita ja viih-
tyvät hyvin likaantuneissa vesissä.

Siimahännät ovat vähintään ta-
vallisen kärpästoukan veroisia
syöttejä, mutta huono saatavuus
ja kalliimpi hinta tekevät niiden
käytöstä harvinaisempaa herkkua.

Myös monenlaiset madot ovat
onkijan kavereita ja kalojen ma-
kupaloja,mutta talvella niiden saa-
tavuutta rajoittavat lumi ja routa.

JARI TUISKUNEN

� Kärpäsen (vas.) ja surviais-
sääsken toukat ovat 
tavallisimpia pilkkisyöttejä.
Surviaiset ovat punaisia 
luonnostaan, mutta kärpäs-
toukkien puna on peräisin 
väriaineista.
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Oikein lauhoilla alku- ja lopputal-
ven keleillä voi matokompostin
penkominen tuottaa tulosta,mut-
ta muulloin pitää turvautua osto-
matoihin, ellei ole älynnyt perus-
taa omaa matofarmia kellariinsa jo
edellisenä syksynä.

Matojen saatavuus kaupoista ei
kuitenkaan ole talviaikaan kovin
hyvä, vaikka niitä viljellään suo-
malaisinkin voimin.Kuitenkin har-
juksen ja raudun pilkinnässä ma-
to on monen mielestä aivan yk-
kössyötti.Onneksi tunturipilkkijän
sesonki koittaa vasta keväällä, jol-
loin lieroja yleensä jo saa ainakin
etelän kalastustarvikeliikkeistä sii-
anongintabuumin ansiosta.

Erittäin toimiva ja paljon käy-
tetty syötti on ahvenen silmä. Nii-
tä ei kuitenkaan myydä kaupois-
sa, vaan ensimmäinen ”silmäkala”
on ongittava ihan itse tai lainatta-
va kaverin saaliista. Sopiva silmän
luovuttaja on painoltaan alle sa-
tagrammainen, mutta toki isom-
maltakin voi sopivamman puut-
tuessa näköelintä lainata.

Kala on luonnollisesti tapetta-
va ennen operaatiota. Irrottami-
nen tapahtuu puristamalla peu-
kalonpäällä kalan poskea voimak-
kaasti. Silmä pullahtaa ulos, jonka
jälkeen sen voi napata siististi kyn-
nellä työntäen irti. Silmäkalaksi
kelpaavat myös mm. kiiski, särki ja
pasuri,ellei ahventa satu saamaan.

Tekosyöttejä

Erilaisten tekosyöttien valmista-
minen on kohtalaisen isoa bis-
nestä maailmalla. Merkeistä tun-
netuin ja ainakin Suomessa yli-
voimainen markkinajohtaja on
Berkley Power Bait, jonka tuote-
valikoima käsittää erilaisia,-värisiä
ja -hajuisia tahnoja, syöttirakeita,
tekotoukkia, -matoja, -katkoja, -
mätiä, -maissia jne. pieniin lasi-
purkkeihin pakattuna.

Meillä tahnoja ja rakeita käyte-
tään lähes yksinomaan lohikalais-
tukkaiden (erityisesti kirjolohi) oot-
to-onginnassa,mutta erilaisia ötök-
käjäljitelmiä voi hyödyntää myös
ahvenen ja kuhan pilkinnässä.

Joissain tilanteissa tekosyötit
ovat olleet jopa luonnonsyöttejä te-
hokkaampia,mutta useimmiten kai
vaaka kallistuu toiseen suuntaan.
Joka tapauksessa tekosyötit ovat
hyviä olemassa varalla, jos luon-
nonantimet sattuvat loppumaan
tai menevät reissussa pilalle.

Tekotoukkia on helppo ja siisti
säilyttää, sillä ne kestävät käyttö-
kunnossa useita vuosia omassa
purkissaan eivätkä tarvitse kylmää
säilytystilaa. Tekotoukat eivät
myöskään jäädy koukussa avan-
nolta toiselle liikuttaessa.

� Pääasiassa ahvenen ja mui-
den pienehköjen kalojen pilk-
kimiseen keskittyvä pärjää te-
rän leveydeltä nelituumaisel-
la (n.10 cm) kairalla.Sen sijaan
haukea, kirjolohta, taimenta,
kuhaa,madetta,lahnaa ja mui-
ta kookkaampia haviteltaessa
kuusituumainen (n. 15 cm) te-

Pidä kaira kunnossa

Pilkkiminen on tunnetun vitsin mukaan
tuloksellisempaa, kun jäähän saadaan
ensin reikä. Se tapahtuu kairalla, jonka
terän halkaisija ilmaistaan yleensä 
tuumina.

Pilkkiminen on tunnetun vitsin mukaan
tuloksellisempaa, kun jäähän saadaan
ensin reikä. Se tapahtuu kairalla, jonka
terän halkaisija ilmaistaan yleensä 
tuumina.
JARI TUISKUNENJARI TUISKUNEN

rä on huomattavasti järkevämpi.
Viisituumainen on kompromissi
näiden kahden välillä ja kahdek-
santuumainen äärivalinta todella
isoa avantoa kaipaaville.

Iso kuuden tuuman avanto on
asiaa myös silloin,kun kalastus ta-
pahtuu tasapainopilkillä. Tasurin
taipumuksiin nimittäin kuuluu ta-

kertuminen ylös nostettaessa kiin-
ni avannon alareunaan. Tätä omi-
naisuutta saavat miljoonat kalat
kiittää henkensä säilymisestä.
Kuusituumainen reikä vähentää
ongelmaa ja samalla kalan irti-
pääsyn riskiä oleellisesti.

Kapeateräinen kaira on hieman
kevyempi kantaa ja kairata sekä
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Kun avanto käy ahtaaksi
� Mitä sitten,kun elämän pilkkikala rimpuilee siimassa eikä mahdu ylös avan-
nosta? Kuinka laajentaa reikä sellaiseksi, että kalan saa talteen?

Uuden reiän poraaminen kiinni entiseen on erittäin vaikea ja riskialtis ope-
raatio, varsinkin jos jää on paksua. Se päättyy miltei väistämättä siiman kat-
keamiseen kairan terässä.

Itse kokeilisin seuraavaa:
Lainaa lähistöllä olevalta kaverilta isompi kaira ja tee sillä reikä vaikkapa

kymmenen sentin
päähän vanhasta.Ota
repusta pilkkivapa ja
laita pilkiksi kookas,
laajasti liukuva tasa-
paino. Laske kalalle
löysää siimaa ja anna
sen painua jonkin
matkaa alaspäin.

Pudota sitten tasa-
paino veteen ja uita si-
tä voimakkain liikkein.
Pilkki ui laajaa sädet-
tä avannon alla ja
nappaa kalasiiman
koukkuunsa,jonka jäl-
keen voit vetää siiman
esiin isommasta avan-
nosta.Sitten kala nor-
maalien väsytysri-
tuaalien kautta ylös
vedestä.

hinnaltaan edullisempi. Varsinkin
pahoissa jääoloissa sen kanssa jak-
saa uurastaa huomattavasti pi-
tempään. Ja kun muistetaan, että
nelituumaisestakin reiästä mah-
tuu jopa parikiloinen hauki ihmis-
ten ilmoille, ei kalan avantoon
juuttumisen riski ole kovin suuri.
Niinpä nelituumainen on erityisen
suositeltava nuorille kalastajille
sekä kilpapilkkijöille.

Kairoista on saatavana eri mal-
leja mm. kierteen pituuden ja kul-
jetustaitettavuuden puolesta.Jois-
sakin kevytmalleissa kierrettä on
vain muutamia kymmeniä sentte-
jä kairanvarren alapäässä, toisissa
kierre jatkuu vintilään saakka.

Lyhytkierteiset on tarkoitettu lä-
hinnä ohuille jäille,keskipitkä-pit-
käkierteiset kaikille.Jälkimmäinen
on parempi vaihtoehto yleiskai-
raksi.

Kairan taittaminen tapahtuu
yleensä siipimutterista, joka sijait-
see joko varressa tai varren ja vin-
tilätaitoksen liitoskohdassa. Suh-
teellisen alhaalla sijaitseva siipi-
mutteri on altis jäätymiselle jou-
tuessaan veden ja sohjon kanssa
kosketuksiin, mutta toisaalta täl-
lainen kaira taittuu pienempään
tilaan ja on helpompi kantaa.

Kairasta kannattaa myös tarkis-
taa, onko siinä terän vaihtomah-
dollisuus (nykyajan kairoissa se on
aina). Jos terä menee pilalle vaik-
kapa kiveen kairaamisen seurauk-
sena, voi kaupasta hankkia pel-
kästään uuden terän. Pitkillä reis-
suilla voi varaterän mukana kul-
jettaminen olla perusteltua.

Tunnetuimmat kairamerkit ovat
suomalainen UR ja ruotsalainen
Mora.Erän testeissä on välillä voit-
tajaksi saatu UR, välillä Mora, riip-
puen koosta ja käyttötarkoituk-
sesta.Molemmat ovat hyviä ja kes-
täviä kairoja, jotka säilyvät oikein
käytettynä täydessä iskussa vuo-
sien ajan.

Toisaalta ne voivat mennä pilal-
le jo ensireissulla. Olen kauhistuk-
sella päässyt lähietäisyydeltä seu-
raamaan mm.seuraavia toilauksia:

Reiän kairaaminen aloitetaan
antamalla kairalle kunnon ”lähtö-
vauhti” humauttamalla se puolen
metrin korkeudelta täydellä vauh-
dilla teräsjäähän.

Kairaa käytetään kävelykeppinä
noustaessa talon kiviportaita ylös.
Teräsuojus ei tietenkään ollut pai-
koillaan.

Raahataan kairaa perässä sora-
tiellä ilman teräsuojusta.

Putsataan terä jäistä huitaise-
malla kaira kaikin voimin männyn
kylkeen.

Putsataan terä jäistä naputtele-
malla sitä voimakkaasti vasaralla.

Kaikista näistä hölmöilyistä oli
seurauksena terän tai kierteen tu-
houtuminen, joissakin tapauksis-
sa niin pahasti, että oli hankittava
kokonaan uusi.

Aivan yhtä varmasti kaira tylsyy,
jos se porataan vahingossa kiveen
tai vaikkapa vain sorapohjaan.Mu-
tapohjasta terä saattaa sentään
selviytyä särkymättä.

Joka tapauksessa terän vaurioit-
tamista on syytä varoa ja jättää mie-
luummin poraamatta, jos paikka
näyttää epäilyttävän matalalta.

Muista aina pitää teräsuojus pai-
kallaan, kun et käytä kairaa. Ei pel-
kästään sen tylsymisen estämi-
seksi, vaan myös suojellaksesi it-
seäsi, lähimmäisiäsi ja lemmikki-
eläimiäsi terän vahinkoviilloilta.
Lukemattomat ovat ne saappaat
ja pilkkihaalarit, joista löytyy kai-
ran terällä tehtyjä reikiä.

Tylsymisen jälkeen

Kaikesta varovaisuudesta huoli-
matta terälle saattaa sattua va-
hinko. Tylsällä kairalla nävertämi-
nen vaihtelee asteikolla täysin toi-
vottoman ja erittäin epämiellyt-
tävän välillä. Siksi terä on saatava
seuraavaan reissuun mennessä
kuntoon.

Uuden terän hankkiminen on
helpoin joskaan ei taloudellisin
vaihtoehto.Se näet kustantaa hel-
posti jopa puolet kairan hankin-
tahinnasta (esim. UR:n terä n. 50
€). Sen sijaan teroituttaminen
maksaa noin 7–15 euroa.Joskus si-
tä tekevät kalastusvälineliikkeisiin
vierailijoiksi kutsutut ammattite-
roittajat jopa ilmaiseksi.

UR-kairoihin on saatavana myös
tehtaalla kunnostettuja käytetty-
jä vaihtoteriä, jotka ovat huomat-
tavasti edullisempia kuin uudet te-
rät. Niiden hyvä puoli on myös sii-
nä,että purevan terän saa heti mu-
kaansa tarvitsematta odottaa kas-
sajonon etenemistä kauemmin.

Eräänlainen lisävaruste on myös
kairan jatkopala. Sitä ei etelän ve-
sillä tarvita kuin ääritilanteissa,
mutta Tunturi-Lapin pilkkireis-
suun ei koskaan pidä lähteä ilman
jatkopalaa. Todella masentavaa
huomata perillä, että kaira ei yle-
tä jäästä läpi.

Hauki on iskenyt pilkkiin. Onneksi tuli 
reikä tehtyä kuusituumaisella kairalla.

� Moralta ilmestyi tälle 
kaudelle kaksi uutuuskairaa,
joista epätavallisen lyhyt ja 
pieneen tilaan pakkautuva 
Mora Micro soveltuu erityisesti
ohuille jäille ja lasten käyttöön,
kun taas jopa 165-senttiseen
jäähän reiän tekevä Mora Arctic
on omiaan tunturivesillä 
pilkittäessä. Kummassakin on
kätevä teleskooppirakenne,
jonka avulla vintilän korkeutta
voi säätää.
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� Kaikuluotainta voidaan hyö-
dyntää myös pilkkikalastuksessa,
mutta aivan mikä tahansa luotain
ei tarkoitukseen sovellu.

Pilkkikäytössä kaikuluotaimen
tulee olla riittävän pienikokoinen
ja kevyt, jotta sen kuljettaminen
on helppoa jalkapatikassa.

Häiritsevät anturijohdot on hy-
vä saada niputettua siten,etteivät
ne haittaa laitteen käyttöä. Myös
virtalähteen on täytettävä ke-
veysvaatimus, joten mikään järeä
auton akku ei tule kysymykseen.
Akun tulisi säilyttää toimintaky-
kynsä pakkasessa ainakin muuta-
man tunnin ajan.Lisäksi anturin on
oltava sellainen, että se on help-
po työntää avantoon ja pitää pai-
kallaan oikeassa asennossa.

Kaikuluotainten ongelmana on,
että yleensä niillä ei pysty luke-
maan syvyyttä, kalojen läsnäoloa
yms. asioita suoraan jään läpi. Ai-
noastaan puhdas teräsjää saattaa
tarjota tällaisen mahdollisuuden.
Siksi luotaamista varten pitää po-
rata reikä, josta tulee poistaa häi-
riöitä aiheuttava sohjo.

Usein syvyyden mittaaminen ja
ottihaluisen kalankin havaitsemi-
nen tapahtuu nopeammin pilkin
pudottamisella avantoon, joten
kovin suurta hyötyä ei luotaimes-
ta pilkkikäytössä loppujen lopuk-
si ole. Laitteen siirteleminen pai-
kasta toiseen pakkaamisineen,uu-
delleen virittämisineen ja käyn-
nistämisineen vaatii oman aikan-
sa, joka on pois onkimisajasta.

Huonon syönnin päivinä luotain
voi toki antaa uskonvahvistusta
sille,että kaloja pyörii avannon ala-
puolella. Pitää vain keksiä konsti

JARI TUISKUNEN Elektroniikkaa jäälle
saada ne nappaamaan.

Jonkin verran pilkkijöiden suo-
siota saavuttanut laite on nimel-
tään Bottom Line Fishin’ Buddy,
jonka anturi lähettää kaikukeilaa
sekä alas että sivusuuntaan. Var-
sinkin sivuluotaus tekee laitteesta
mielenkiintoisen pilkkikäytössä.
Voit etsiä kaloja, jotka uivat reiän
lähistöllä, mutta eivät välttämät-
tä sen alla.Kun luotain kertoo met-
reinä kalan etäisyyden mittaus-
pisteestä, on kohtalaisen helppo
ottaa askelmitat ko.suuntaan ja ju-
rauttaa siihen uusi reikä.

Itse olen käyttänyt Fishin’ Bud-
dyä erityisesti kirjolohien pilkki-
misessä. Toki luotaimesta voi olla
apua myös ahvenen metsästyk-
sessä, mutta siinä lajissa onkimi-
sen tempo on sen verran no-
peampi, että ylimääräisen luotai-
men virittelyn kokee äkkiä rasit-
teeksi.

Muutama vuosi sitten markki-
noille tuli mielenkiintoinen laite
nimeltään Outdoor Viewing Sys-
tem. Se koostuu minitelkkarin ko-
koisesta monitorista sekä pitkäs-
tä kaapelista, jonka päässä on ve-
denalainen kamera. Kun kamera
lasketaan veteen, näyttöruudusta
voi katsella, mitä kalojen valta-
kunnassa tapahtuu ihan oikeasti,
eikä pelkkinä pikseleinä.

Tätäkin aparaattia on tullut pilk-
kireissuilla kuskattua etelän kirjo-
lohilammilta Jäämerelle ja Lapin
tunturijärville saakka. Täytyy sa-
noa, että erinäisiä jännittäviä het-
kiä olemme näyttöruudun äärellä
viettäneet pilkkien liikkeitä ja ka-
lojen touhuja seuraten tai vain
pohjamaisemia tutkien.

Tämänkin laitteen vika on, että
se lisää pilkkijän kuormaa ja ra-
joittaa liikkumista, minkä lisäksi
akku loppuu yleensä aina vääräl-
lä hetkellä. Kaiken lisäksi ostos on
sen verran kallis, että ihan joka-
pojan kaveriksi ei ”kalatelevisios-
ta” ole.

Kaikkein hyödyllisin ja eniten
viime vuosina eteenpäin harppo-
nut elektroninen apuväline on
GPS-paikannin, jonka avulla pys-
tyy suunnistamaan täsmälleen
sinne minne haluaa.Karttapohjai-
silla paikantimilla ottipaikkojen et-
siminen on suorastaan hupia.Lait-
teeseen on myös helppo merk-
kailla omia ottiapajiaan tulevien
reissujen varalle.

Erä-lehden edellisessä nume-
rossa (14–2006) oli Arto Kojon san-
gen kattava vertailutesti pilkki-
luotaimista.

� Varpaiden palelemiseen 
taipuvainen pilkkijä voi löytää
avun elektroniikasta.
Therm-ic -merkkinen laite 
koostuu saappaanvarteen 
kiinnitettävästä, ladattavasta
akkuosasta sekä erikois-
rakenteisista pohjallisista,
joissa kulkee lämpövastus.
Sähkövirta johdetaan pohjalli-
siin kaapelin välityksellä.
Säätimellä valitaan lämpöteho,
jolla halutaan varpaita 
kulloinkin hemmotella.Virtaa
riittää akussa useamman 
tunnin ajaksi, vähän 
miedommilla säädöillä 
kokonaiseksi pilkkipäiväksi.
Eikä palele.

Outdoor Viewing System on mielenkiintoinen katselulaite kalojen
maailmaan.Varsinkin isojen kalojen bongaaminen kirkkaissa 
vesissä on jännittävää puuhaa.

� Ohuilla teräsjäillä luotain
saattaa näyttää syvyyden jopa
jään läpi, mutta pienikin määrä
ilmaa tai epäpuhtauksia jäässä
riittää estämään toiminnan.
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� Pilkkimisessä jos missä kannat-
taa satsata kunnolliseen vaate-
tukseen.

Moni ensikertalainen pilkkijä on
karvaasti kokenut oman ”huippu-
lämpimän” asustuksensa heppoi-
suuden jäällä. Hyinen tuuli puhal-
taa niin, että sukat jaloissa pyöri-
vät,ja pakkasen paukkeelta on vai-
kea kuulla edes omia ajatuksiaan.
Siltä ainakin tuntuu, kun on pi-
temmän aikaa kököttänyt viimas-
sa paikoillaan.

Kun luvassa on kovaa tuulta ja
pakkasta yli 10 astetta kannattaa
toki jättää ensireissu tekemättä ja
odottaa hieman parempia olo-
suhteita. Mutta sellainenkin sää,
joka vielä lähtiessä kotipihassa
tuntuu leppoisalta kevättuulah-
dukselta, saattaa paikan päällä
osoittautua luihin ja ytimiin pure-
vaksi viimaksi.

Pilkillä oltaessa istutaan yleen-
sä aukeilla paikoilla, jopa keskellä
selkää,jossa lähimpään rantaan on
matkaa kilometri, enemmänkin.
Puut ja muut maastomuodot eivät
silloin tarjoa minkäänlaista tuu-
lensuojaa. Koska pilkkiessä saate-
taan kököttää pitkiäkin aikoja pai-
koillaan,on vilulla loistava tilaisuus
iskeä.

Vilun voi voittaa vain kunnolli-
sella vaatetuksella, joista tärkeim-
mät ovat päähine,pilkkihaalari,kä-
sineet ja jalkineet. Näihin pystyy
luonnollisesti upottamaan rahaa
paljonkin, sillä halvalla saa har-
vemmin hyvää (ja lämmintä).

Ellei kotoa löydy jo valmiiksi jo-
tain tarkoitukseen soveltuvaa,
vaan kaikki pitää hommata alusta
alkaen, varaudu ainakin 200–300
euron menoerään. Eniten rahaa
nielaisevat pilkkihaalari ja -saap-
paat, joissa ei koskaan pidä tyytyä
halvimpiin ratkaisuihin. Ne vikati-
kit lämmittävät vain ostohetkellä.

Pilkkihaalarin pitää olla reilun
kokoinen, jotta sen alle mahtuu
runsaasti vaatetusta päällystakkia
ja -housuja myöten.Ei pelkkä pilk-
kihaalari niin lämmin ole,että alus-
vaatetuksen voisi laiminlyödä.Esi-
merkiksi itse puen kylmällä kelillä
ylävartaloni suojaksi lämpöalus-
paidan, yhden tai kaksi paksua
fleecepusakkaa sekä Goretex-un-
tuvatakin, jotka lopuksi hukutan
pilkkihaalarin uumeniin. Harvem-
min tarvitsee palella.

Pilkkihaalarin ehdottomia edel-
lytyksiä (lämpimyyden ohella)

JARI TUISKUNEN

Vaatteilla vilu voitetaan

� Kelluntahaalari on suosittu asu pilkkikäytössä, mutta sen lisäksi 
pitää kaulaan ripustaa jäänaskalit heikoilla jäillä liikuttaessa.

� Saappaat ovat pilkkijälle välttämättömät, sillä varsinkin paksun
lumen aikaan vettä nousee jäälle helposti senttitolkulla.

ovat vedenpitävyys,hengittävyys,
tarpeeksi isokokoinen, tiiviisti
pään suojaksi viritettävä huppu,
erikoisvahvistetut polvet ja taka-
puoli, ”riittävä” määrä erikokoisia
taskuja sekä vankat vetoketjut.Mi-
tä kalliimpi haalari, sitä todennä-
köisemmin nämä asiat ovat kun-
nossa, vaikkakaan kallis hinta ei
automaattisesti ole laadun tae.

Tärkeää on, ettei ihoa vasten si-
joiteta puuvillaista asua, joka kas-
tuu hikoiltaessa herkästi ja kuivuu
todella huonosti. Sen sijaan hanki
kunnollinen tekokuituinen urhei-
lukerrasto, joka siirtää hien tehok-
kaasti ulompiin vaatekerroksiin ja
pelastaa sinut hikoilun jälkeiseltä
palelemiselta.

Muita suositeltavia haalarin-
alusvaatteita ovat lämpimät flee-
ceasut tai vaikka vanhat kunnon
villapaidat ja -housut. Itse jätän
haalarin alle muiden lisäksi paksun
kalvollisen eräasun,mikäli lämpö-
tila tuntuu sitä vaativan.

Vanha,noudattamisen arvoinen
sääntö on,että mieluummin liikaa
vaatteita kuin liian vähän.

Päähineen tinkimätön vaatimus
on, että sen pitää suojata korvat ja
niska.Lisäksi sen tulee mahtua vai-
vatta haalarin hupun alle. Lippa-
kin on hyvä olemassa sadekelillä.

Päähineongelman voi ratkaista
monella tavalla. Jollakin se on pe-
rinteinen karvareuhka, jollakin pi-
po, varta vasten pilkkijälle suun-



43J A R I N  K A N S S A  P I L K I L L Ä E R Ä  1 – 2 0 0 7

Pilkkikynsikkäät kuuluvat 
pilkkijän pakolliseen 
vaatetukseen. Avoimet sormen-
päät tekevät mahdolliseksi 
kalojen käsittelyn ilman, että
vesi imeytyy neulokseen.

JARI TUISKUNEN

niteltu lämpöpäähine tai lippa-
lakki. Itse käytän lämmintä, korva-
läpillä varustettua talvilippistä.

Jalkineiden tulee olla ehdotto-
masti vedenpitävät ja korkeavarti-
set, koska jäällä on usein vettä. Eri-
laisia lämpösaappaita on markki-
noilla nykyisin vaikka millä mitalla,
joten valinnanvaraa riittää. Tuo-
reimmassa Erän testissä pärjäsivät
erinomaisesti kevyet,neopreenivar-
tiset Muck Boot Tay Sport -saappaat.

Osta niin kookkaat saappaat,et-
tä niissä on tilaa vähintään kah-
delle lämpösukkaparille. Jos ei se-
kään riitä, niin asenna kenkiin pa-
ristotoimiset lämpöpohjalliset (ks.
Erä 1–05 ja 2–05).

Lisäksi saappaiden suiden pi-
täisi olla riittävän väljät, että haa-
larin alla olevien housujen lahkeet
voisi pujottaa niiden sisään.

Käsineisiin kannattaa myös uh-
rata muutama ajatus, sillä sormet
ovat monilla se ruumiinosa, joka
ensimmäisenä ilmoittaa palele-
misestaan.

Monen mielestä paras varustus
kylmille keleille on perinteisen
(nahka)rukkasen ja pilkkikynsik-
kään yhdistelmä. Kynsikkäällä tar-
koitetaan sormenpäistä avoimia
sormikkaita, joten niitä ei tarvitse
riisua käsistä vaihdettaessa pilk-
kiä, irrotettaessa kalaa tai pujo-
tettaessa syöttiä koukkuun.Sen si-
jaan rukkaset kädessä näitä toi-
mintoja ei pysty tekemään.

Rukkasten tehtävänä on läm-
mittää käsiä onkimisen aikana.Kun
kala tarttuu kiinni ja paljaita sor-
menpäitä tarvitaan, voi rukkaset
yksinkertaisesti ravistaa käsistä
jäälle. Siitä ne on taas helppo pu-
jottaa takaisin, kun onkiminen jat-
kuu.Tämä kuitenkin edellyttää,et-
tä valitaan riittävän väljät rukkaset.

� Edellä lueteltujen perustar-
vikkeiden ohella pilkkijä tar-
vitsee monenmoista muuta-
kin rompetta helpottamaan
harrastustaan.

Sohjokauha on kuin reilun-
kokoinen soppakauha, mutta
täynnä reikiä,jotta vesi pääsee
siitä lävitse ja jäät jäävät.

Itse en käytä kauhaa lähes-
kään aina. Kun pilkki on riittä-
vän painava solahtaakseen
sohjon läpi alas, annan jäähi-
leiden jäädä paikoilleen. Soh-

Näitäkin tarvitaan
josta voi olla jopa hyötyä kirkkaina
päivinä estämässä liian valon tun-
keutumista alakertaan, mikä puo-
lestaan saattaa säikyttää kaloja.

Sen sijaan mormyskoilla ja muil-
la hyvin pienillä pilkeillä ongitta-
essa sohjon kaapiminen on miltei
pakollista. Kun vielä kipakka pak-
kanen riittää avannon pintaa no-
peasti jäähän, pitää kauhan käy-
dä vähän väliä, muuten pilkkimi-
sestä ei tule mitään.

Useimmiten sohjokauhat val-
mistetaan muovista. Vain käden-
sija saattaa olla solukumilla tai kor-
killa päällystetty. Kokoja on erilai-

sia, pienimmät soveltuvat neli-
tuumaisten ja isommat 5–6-tuu-
maisten reikien putsaamiseen.

Muovinen kauha on muuten toi-
miva,mutta särkymisaltis.Jos hak-
kaat kuppiin jäätyneitä sohjoja vä-
hän turhan kovakouraisesti pois
kovalla pakkasella,huomaat hyvin
pian olevasi kauhaa köyhempi.No,
eivät ne onneksi kalliita ole, mutta
turha särkeminen harmittaa silti.

Kestävämmän kaverin saat me-
tallisesta kauhasta, jos sellaisen
jostain löydät. Tosin itselläni niitä
on ollut uran aikana varmaan kol-
me, ja kaikki makaavat järven tai
meren pohjassa. Metalli kun kel-
luu kehnonlaisesti.

Nostokoukku on myös oiva apu-
lainen haukia, kirjolohia, mateita
ja muita isompia kaloja pilkkiväl-
le. Pieni nostokoukku saa toki kul-
kea myös ahvenmiehen matkassa,
sillä eihän sitä koskaan tiedä. Sitä
paitsi koukulla on kätevä ronkkia
irti avannon alareunaan jämähtä-
nyt tasapainopilkki.

Pilkkikoukun ei tarvitse olla suu-
rikokoinen sen paremmin pituu-
tensa kuin koukun kitansakaan
puolesta. 50–70 cm mittainen (te-
leskooppinen) varsi riittää useim-
miten pituudeksi ja 4–5 cm kou-
kun kidan leveydeksi. Kapeakitai-
sella koukulla on huomattavasti
helpompi toimia ahtaassa pilk-
kiavannossa.

Vielä mainittakoon hiomakivi,
jolla tylsyneet koukut saa takaisin
teräkuntoon. Pohjaanhan pilkit
tarttuvat suhteellisen harvoin,
mutta ne saattavat kärsiä myös lu-
jaa avannon alareunaan osues-
saan. Meltolankaisissa koukuissa
terävin kärki kääntyy herkästi mut-
kalle,jolloin tartutusominaisuudet
lakkaavat olemasta.

Ahkio on näppärä apulaite
jäällä liikuttaessa.Tavarat ja
saalis painavat paljon 
vähemmän perässä 
vedettäessä.

� Sohjokauhoja on monenlaisia. ”Kehittyneemmissä”
malleissa on lisävarusteena mitta-asteikko, nostokoukku
tai taittomahdollisuus.

� Nostokoukulla voi auttaa ison kalan turvallisesti 
jäälle.Tosin koukun varsi saisi olla selvästi pitempi kuin
tässä tapauksessa.




