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

� Pilkkiminen on paitsi hauska ja
jännittävä myös halpa harrastus,
josta tulopuolelle vielä kertyy saa-
lista ja elämyksiä.

Pilkkiminen on useimpiin mui-
hin vapakalastuksen lajeihin ver-
rattuna halpaa touhua. Kalalupaa
ei tarvita kuin erikoisvesillä, sillä
pilkkiminen on lain mukaan joka-
miehenoikeus, eivätkä välineet-
kään maltaita maksa.

Ehdottoman välttämättömiä
välineitä ensimmäisellä pilkkireis-
sulla ovat ainoastaan pilkkivapa,
siima ja pilkki.Käyttökelpoisen va-
van saat viidellä eurolla, siima ja
halpispilkki lisäävät kokonaiskus-
tannusta vielä muutamalla eurol-
la. Näitä myydään yhdessä myös
valmiina setteinä.

Eli noin kympillä pääset pilkki-
mistä jo kokeilemaan omilla väli-
neillä. Edellyttäen, että loisit mui-
den tekemillä rei’illä tai hypit jat-
kuvasti lainaamassa kaverin kai-
raa, mikä ei tietenkään pitemmän
päälle edistä ystävyyssuhdetta.

Lähes välttämättömiä tarvik-
keita ovat siis jääkaira,mutta myös
sohjokauha, istuin ja turvallisuus-
varusteena jäänaskalit.

Näistä ylivoimaisesti paksuinta
setelitukkua kärttää kaira, johon
hupenee helposti 40–50 euroa,
laadukkaisiin suomalaisiin jopa sa-
tanen. Kairaan kannattaa ehdot-
tomasti satsata, vaikka mummo-
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Halvalla alkuun
lan ullakolta sattuisikin löytymään
vaarin aikanaan käyttämä lusikka-
kaira tai kyläsepän takoma tuura.
Huono reiännäverrin hyydyttää
harrastuksen tehokkaasti.

Sohjokauha ei lompakkoa pal-
jon kevennä, sillä sen saattaa saa-
da omakseen parilla kolmella eu-
rolla. Saman asian eli sohjon kaa-
pimisen avannosta voi tietysti hoi-
della keittiökaapista lainatulla
soppa- tai reikäkauhalla tai omil-
la nahkavitosillaankin, mutta en
kyllä suosittele säästämistä tässä
asiassa.

Istuimet ovat hieman sohjo-
kauhaa kalliimpia, joskin huono-
laatuiset kiinalaiset halpareppu-
jakkarat lähtevät uuden omista-
jansa matkaan Bilteman, Motone-
tin ja Hong Kongin tyyppisistä hal-
pismarketeista jopa alle kympillä.
Eikä kukaan kiellä istumasta vaik-
ka vanhan retki-istuimen, nurin
käännetyn muoviämpärin tai sty-
roksisen kylmälaukun päällä, jol-
laisia saattaa löytyä kotoa ihan il-
maiseksi.

Jäänaskalit ovat välttämättö-
mät jäillä liikuttaessa. Halpaver-
sion saatat saada alle kympillä,
mutta laadukkaista pitää maksaa
kaksinumeroinen euromäärä.Toi-
vottavasti et joudu niitä koskaan
käyttämään!

Lähes pakollisen pikku raha-
reiän muodostavat syötit. Jos on-
git tasapaino- tai värikoukkupil-
killä,et tarvitse syöttejä aivan vält-

tämättä.Mutta mormyskan ja pys-
typilkin koukussa sellaisen soisi
ehdottomasti olevan.

Suositeltavin syötti aloittelijal-
le on kärpästoukka. Niitä saa ka-
lastustarvikeliikkeistä pienen pur-
killisen noin eurolla. Yhdellä pur-
killisella pärjäät jopa useamman
pilkkireissun,kun muistat säilyttää
toukkia väliajat jääkaapissa.

Tähän asti olet selviytynyt noin
sadalla eurolla.Varustelukierteen
jatkoksi kannattaa kuitenkin he-
ti alkajaisiksi miettiä pilkkikoko-
elman laajentamista. Yhdellä pil-
killä ei välttämättä pitkälle pöt-
kitä, varsinkin jos kala tai pohja
puuttuu peliin ei-toivotulla ta-
valla.

Kuten kävi eräälle kaverille, jo-
ka hankki kaikki yllä mainitut vä-
lineet ja lähti lähijärvelle pilkille.
Ensimmäinen reikä, pilkin pudo-
tus, kunnon hauki välittömästi
kiinni ja siima poikki. Ainokainen
pilkki meni, kaveri siimanpää tuu-
lessa liehuen kotimatkalle. Siihen
hyytyi harrastus. Ei ollut kuulem-
ma hänen lajinsa.

Viisi hyvin valittua pilkkiä riit-
tää alkuun.Jos valintasi kohdistuu
kotimaisiin laatupilkkeihin, voit
joutua maksamaan niistä helpos-
ti 8–10 euroa kappaleelta (mor-
myskat ovat edullisempia). Jos
taas tyydyt kaukana valmistettui-
hin, eikä välttämättä paljon huo-
nommin kalastaviin tuontipilkkei-
hin, selviät reilusti yli puolet hal-
vemmalla.

Viiden pilkin satsiin valitsisin yh-
den levypyrstöllisen tasapainopil-
kin (esim.Nils Master 70 mm ),kak-

si pystypilkkiä (esim.
Saukko 75 mm ja Nau-
tilus 50 mm) sekä kak-
si mormyskaa. Mor-
reista toinen saa olla
hyvin pieni ja tarkoi-
tettu pystypilkin kuten
Saukon alla käytettä-
väksi,toinen taas kook-
kaampi ja sellaisenaan
toimiva. Tästä ostok-
sesta selviää noin 40
eurolla, tinkimistaitoi-
nen ja aleaikoja hyö-
dyntävä huomattavas-
ti halvemmallakin.

Jos hankit kaiken
edellä mainitun huo-
keimman kaavan mu-
kaisesti, köyhdyt ken-
ties satasella. Jos sat-
saat laatuun heti alus-
ta alkaen, voi olla ettei
200 euroakaan riitä.
Mutta hintakos se on
verrattuna melkein mi-
hin muuhun harras-
tukseen hyvänsä.

Aloitteleva pilkkijä pärjää tällaisella satsilla.

� Se on monesti pienestä kiin-
ni, nimittäin kalan suun avaa-
minen. Matka tyhjänpyytäjäs-
tä saamamieheksi ei sekään
välttämättä ole kovin pitkä,
mutta vaatii varmasti erinäis-
ten asioiden opettelemista,oi-
valtamista ja hiomista. Tässä
perusvinkit.

Lähde ajoissa 
ja hanki lumilapio

Parhaimmat pilkkivedet sijait-
sevat usein syrjäisten pikkutei-
den varsilla, missä parkkipaik-
koja ei liiemmälti ole. Varsin-
kaan silloin, kun lunta on vast-
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Niksit tie saaliiseen
ikään tupruttanut kunnolla.

Lumilapio on hyödyllinen apu-
lainen matkassa. Sen avulla voi
loihtia jonkinlaisen hätälevikkeen
tien poskeen. Tarkista, ettei auto-
si estä tien normaalia käyttämistä
eikä ole luvattomasti kenenkään
pihapiirissä tai muussa paikassa,
jossa se voi aiheuttaa haittaa pai-
kallisille.

Suosituilla pilkkivesillä saattaa ai-
noa mahdollisuus kunnon parkki-

paikkaan olla siinä,että saapuu pai-
kalle ajoissa. Tai sitten jättää au-
tonsa suosiolla kauemmas ja va-
rautuu reippaaseen aamukävelyyn.

Kevennä 
vaatetusta matkalle

Pilkkikamppeet viritän ylle vasta
perille saavuttuani. Etenkin pilk-
kisaappaat ovat niin kömpelöt,et-
tä ajaminen niiden kanssa voi jo-
pa olla turvallisuusriski.

Jos tiedossa on pitkä hikinen kä-
vely,on viisasta lähteä liikkeelle ke-
vennetyssä vaatetuksessa haalari
ahkioon tai reppujakkaran päälle
tungettuna.

Varo kairan terää

Jätän kairan teräsuojuksen yleen-
sä autoon, koska se vie turhaa ti-
laa repussa. Kävellessä on tietysti
varottava huitaisemalla kairalla it-
seä tai kaveria.

Jos mukana on lapsia, on suo-
jus viisainta pitää paikallaan ja kil-
pailussa se on jo sääntöjenkin mu-
kaan pidettävä terän päällä lähtö-
alueella.

Kairaa oikein

Reiänteossa siirretään ensin paril-
la potkaisulla enimmät lumet syr-
jään. Kaira lasketaan varovasti (ei
koskaan isketä!) jään pintaan ja
ryhdytään veivaamaan. Tarkista,
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että vintilä on tukevasti kiinni ei-
kä hölsky kairatessa.

Terävällä kairalla reikä syntyy
yleensä helposti. Terä jyrsii jäähi-
lettä ja kierre nostaa sitä ylöspäin
avannon ympärille. Ennen kuin
nostat kairan pois valmiista reiäs-
tä, potkaise ainakin osa synty-
neestä sohjokeosta syrjään.

Kairan nopeahko nosto vetää
mukana vettä avannosta ja puh-
distaa samalla reikää.Voit työntää
kairan vielä kerran uudestaan
avantoon ja nostaa taas ylös, jol-
loin reikä puhdistuu entisestään.
Turha ”pumppaaminen” ainakin
matalassa vedessä saattaa kuiten-
kin pelottaa kaloja.

Kokonaan puhtaaksi ei reikää
tällä tavoin saa, eikä ole tarpeen-
kaan. Pieni sohjo ei haittaa varsin-
kaan ongittaessa painavahkoilla
pilkeillä. Morrikalastaja sen sijaan
joutuu turvautumaan vielä sohjo-
kauhaan.

Reiän valmistuttua poraa kaira
pystyyn jäähän vähän matkan
päähän. Näin varmistat, ettei terä
osu kenenkään jalkaan. Huomaa
myös, että kaira sijoitetaan aina
tuulen yläpuolelle onkipaikasta,
jolloin siima ei pääse sotkeutu-
maan siihen.

Huomioi tuuli

Myös pilkki-istuin asetetaan rei-
kään nähden tuulen yläpuolelle,
jolloin selkä on tuuleen ja naama
varjeltuu viimalta. Samalla tuuli
suoristaa siiman kalastajan edes-

sä kalaa ylös nostettaessa.
Jos tuuli on voimakas,varo pääs-

tämästä mitään kevyttä käsistäsi.
Styroksipönttö saattaa karata al-
ta takapuolta kohotettaessa,maa-
han laskettu rukkanen ottaa siivet
alleen syöttiä kiinnitettäessä, pu-
humattakaan kaikenlaisista muo-
vipusseista, eväskääreistä ym. Jos

edessä on kilometrien mittainen
selkä, saat varautua pitkään pe-
rässä kirmaamiseen.

Tarkkaile jääjälkiä

Jokainen tietää,ettei kaivosta kan-
nata onkia. Myös pilkkijäillä on
runsaasti alueita, joiden alla ei ka-
laa ole kukaties lähimaillakaan.

Mistä sitten tietää, ollaanko pe-
lipaikoilla vai aivan hakusessa?
Täysin varmasti ei mitenkään, en-
nen kuin reikä on onkimalla tai kai-
kuluotaamalla tarkistettu (ks.pilk-
kiluotaintesti Erä 14–2006).

Mutta on asioita, jotka näkee
paljain silmin ja joiden avulla voi
huomattavasti parantaa ottipaik-
kaan osumisen todennäköisyyttä.

Oudoilla vesillä hyvän vihjeen
antavat jääjäljet. Niitä riittää var-
sinkin suosituilla pilkkivesillä, jot-
ka ovat suosittuja yleensä juuri ka-
laisuutensa takia. Jos siis löydät
muiden pilkkijöiden jälkiä,sitä voi
pitää päivän ensimmäisenä myön-
teisenä asiana.

Parkkipaikalta yleensä johtaa
hyvin tallattu polku jonnekin.Seu-
raa sitä ainakin alkumatkan, niin
saat osviittaa, minne muut pilkki-
jät ovat liuenneet. Matkan ede-
tessä polusta erkanee jalanjälkiä
moneen suuntaan ja voit ottaa
jonkin riveistä omaan seurantaa-
si. Vaikkapa tuon liukuesteillä va-
rustettujen neljävitosten no-
kialaisten, joiden omistaja on ve-
tänyt isoa pulkkaa perässään. Pe-
limiehen merkki.

Kukaan ei kairaa huvikseen ai-
nakaan paksua jäätä. Jos reikiä on
harvakseltaan, on se melko varma
merkki, ettei niiden tekijä ole ka-
laa saanut. Ei ainakaan toivo-
maansa lajia,kokoa tai määrää.Jos
taas jäätä on rouhittu muutaman
aarin alueella urakalla,ei se voi tar-
koittaa mitään muuta kuin otti-

Parkkipaikan löytäminen on pilkkireissun tavallinen ongelma.Tie voi myös osoittautua auraamatto-
maksi, jolloin tiedossa on kävelyä.

Tasapainopilkin vatsakoukku on usein järkevää maustaa kärpästoukilla. Ainakin huonolla syönnillä se
parantaa ahventen kiinnostusta.
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paikkaa.
Samalla on kuitenkin syytä

muistaa,että toisten pakastimeen
pantu kala ei enää ota. Mutta ko-
keilla kannattaa.

Siirry syrjemmälle

Kun olet kalastanut pari tihenty-
män selvästi keskeisintä reikää (nii-
den välissä kulkee huolella tallattu
polku, kalan verta, tupakantump-
peja jne.) eikä tärppiä kuulu, jurau-
ta muutama uusi avanto reikävyö-
hykkeen reunoille. Hyvin usein ot-
tihaluista kalaa alkaa löytyä tältä
korkkaamattomalta alueelta.

Kun jälkeenpäin tarkastelee
aluetta, huomaa rei’itetyn läntin
laajentuneen monikymmenker-
taiseksi alkuperäisestä. Siinä vai-
heessa voi kyllä olla viisainta jo
vaihtaa maisemaa, sillä paikka on
luultavasti hakattu lähes tyhjäksi
ottihaluisista kaloista.

Pilki pohjan tuntumassa

Yleensä kalastus aloitetaan laske-
malla pilkki pohjalle ja nostamalla
se 10–50 cm:n korkeudelle siitä.
Useimmiten kalat löytyvät tästä
korkeudesta,mutta eivät toki aina.

Usein toimiva kikka saada ahve-
net innostumaan pilkistä on hyp-
pyyttää sitä välillä pohjassa oikein
rajulla tempolla.Sieltä se sitten nos-
tetaan hieman pohjan yläpuolelle,
jossa jatketaan normaaliuitolla.

Joskus parhaan tuloksen saa pi-
tämällä pilkkiä jatkuvasti melkein
kiinni pohjassa, aivan muutaman

sentin etäisyydellä. Toisinaan ah-
venet taas nousevat mielellään pil-
kin perässä ylös jopa aivan avan-
non alle.

Tilanteet vaihtelevat kalojen vi-
retilan mukaan.Vain kokeilemalla
tietää,minkälainen on päivän mie-
liala ahdin armeijalla.

Tee napakka vastaisku

Tärppiin vastataan nopealla ja na-
pakalla vastaiskulla. Harvoissa ti-
lanteissa voi olla tarpeen hiukan
odottaa, että kala saa nielaistua
syötin paremmin. Usein tällaiset
nyplääjät ovat niin pieniä kaloja,
ettei niiden ole väliksikään tarttua.

Vastaiskun tehtyäsi tunnet, jäi-
kö kala kiinni vai ei.Ellei,laske pilk-
ki takaisin pyyntisyvyyteen ja jat-
ka onkimista. Jos vähään aikaan
ei tapahdu mitään, voi olla viisas-
ta tarkistaa syötti tai vaihtaa paik-
kaa. Karannut kala näet vie usein
muutkin mukanaan karkuteille.

Ylös 
yhtäjaksoisella vedolla

Jos tunnet vastaiskun jälkeen sii-
man päässä potkuja, on jotain tu-
lossa. Tavallisin tapa ottaa potkija
näytille on vyyhdetä siima yhtä-
jaksoisella vedolla jäälle.Monet vie-
lä heittävät vavan käsistään puu-
haan ryhtyessään. Vavan kopsah-
dus jään pintaan onkin räikän pä-
rinään verrattava ääni,joka saa mui-
den pilkkijöiden päät kääntymään.

Mikäli vettä on alla paljon, riski
jäälle kasatun siiman sotkeutumi-
sesta kasvaa roimaa vauhtia. Jos
siima takertuu nostovaiheessa
vaikkapa rukkaseen tai tuuli kie-
puttaa sitä jäällä hallitsematto-
masti, voi tuloksena olla puukko-
hommia ja pitkähkö tauko pilkki-
misessä kesken parhaan syönnin.

Sotkuilta välttyy opettelemalla
käyttämään ns. kehimisvapaa.

Maanantaina pilkille

Maanantai on hyvä päivä pilkki-
reissulle, koska silloin saa luulta-
vimmin pilkkiä rauhassa. Lisäksi
jäällä on runsaasti valmiita reikiä
viikonlopun jäljiltä. Vaikka ne oli-
sivat ehtineet jäätyäkin,niin usein
kantapää riittää avaamiseen. Jos
ei, niin kairalla pari pyöräytystä ja
johan purskahtaa avovesi esiin.

Varsinkin paksun jään aikaan tä-
tä kannattaa käyttää hyväksi.Van-
hoja reikiä kiertämällä pystyy it-
seään näännyttämättä kalasta-
maan nopeasti monta paikkaa,mi-
kä esimerkiksi hauen pilkkimises-
sä on menestymisen salaisuus.

Kevättalvella, kun lämpötila
enää harvemmin laskee nollan al-
le, vanhoja reikiä löytää suosituil-
ta pilkkivesiltä vaikka kuinka pal-

Jääjäljet kielivät lahjomattomasti, missä muut ovat pilkkineet. Näitä vihjeitä voi ainakin oudoilla vesillä
liikuttaessa hyödyntää.

Monet tekevät hankkimistaan pystypilkeistä suosiolla tapsi-
pilkkejä.Yleensä mormyskan ja pilkin välissä käytetään kuitenkin
paljon lyhyempää siimaa kuin kuvassa.
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jon.Joku saattaa harkita kairan jät-
tämistä kokonaan matkasta, mut-
ta sitä virhettä ei pidä tehdä. Päi-
vän mittaan löytyy aina reiättömiä
alueita, joista tekisi mieli kokeilla.

Saako vanhoista avannoista sit-
ten saalista? Joskus tuntuu, että
kalan löytämiseksi on ihan pakko
tehdä uusi reikä, sillä vanhoista ei
yksinkertaisesti ota varsinkaan sil-
loin, kun kala liikkuu todella huo-
nosti. Vanhat on ongittu tai pelo-
teltu ruokahaluttomiksi eikä uusia
ole uinut tilalle.

Mutta toisinaan juuri vanhat
reiät ovat parhaita.Esimerkiksi,kun
pyydetään lohikaloja (siika, harjus
tms.) hyvin matalista vesistä.

Katsasta uveavannot

Erityisen mielenkiintoisia ovat var-
sinkin paksun lumen aikaan lau-
hoilla keleillä esiintyvät uveavan-
not. Ne syntyvät, kun lumikuorma
painaa jäätä notkolle ja sen pääl-
le kertynyt vesi ryhtyy valumaan
vanhasta pilkkireiästä tai railon ra-
kosesta alas.

Virta saattaa syövyttää hyvinkin
laajan avannon, josta myös valo
pääsee tunkeutumaan alakertaan.
Se taas houkuttelee paikalle
planktonia, pikkukaloja ja petoja.

Matkan varrelle sattuvat
uveavannot kannattaa ilman
muuta kopaista, eikä pelkästään
pohjan tuntumassa pilkkiä heilu-
tellen vaan myös ylempänä. Kalat
saattavat kiehnätä jopa aivan lä-
hellä jään alapintaa.

Yhtä varteenotettavia paikkoja
ovat railot.Onnella railo saattaa ol-
la sen verran leveä ja tuore,että pil-
kin saa pudottaa suoraan avove-
teen.

Muista varovaisuus railoja ja
uveavantoja lähestyessäsi!

Pilki laikkualueilta

Kun lunta on paljon ja vastaan tu-
lee jostain syystä lumettomaksi hi-
outunut kohta, siinä voi olla otti-
paikka.

Tai päinvastoin. Varsinkin ke-
vättalvella, lumien jo suurimmak-
si osaksi sulettua, parhaat ahven-
tai kuhasaaliit saa hyvin usein niis-
tä kohdista, missä jään päällä vii-
vyttelee lumilaikku.

Laikkuja kannattaa etsiä erityi-
sesti kirkkaalla kelillä. Jos vielä ve-
si on kirkasta ja ongintasyvyys ma-
tala, voi melkein taata, että laik-
kupaikoista nappaa.

Vaihda varjoisaan

Yhtä lailla varjon saattaa tarjota
metsä tai jyrkkä rantakallio. Kirk-
kaana kevättalven päivänä ovat
metsälammen ahvenet hyvällä to-
dennäköisyydellä juuri siellä,min-

ne varjo lankeaa. Olettaen, että
jään alla on vettä riittävästi.

Eräällä kirjolohireissulla varjon
merkitys tuli todettua poikkeuk-
sellisen elävästi. Kevätpäivä oli
lämmin ja paisteinen, mutta kala-
ton. Lunta ei ollut jäällä enää lain-
kaan. ”Varmat” paikat olivat pet-
täneet.

Lopulta porasin pari reikää lam-
men perukkaan muutaman kym-
menen metrin päähän normaa-
leista ottipaikoista. Sinne jäi noin
kymmenen metrin levyinen varjo-
kaistale männikön katveeseen.Vet-
tä ei ollut jään ja pohjan välissä var-
maan puolta metriä enempää,min-
kä lisäksi puolilahot vesikasvit hait-
tasivat pilkin uittamista.

Mutta sieltä löytyivät kirjolohet!
Sain niitä seuraavan tunnin kulues-
sa kymmenkunta ja karkuutin toi-
sen mokoman. Kukaan ei varmasti
ollut ennen edes tajunnut pilkki-
misen olevan siellä mahdollista.

Uskalla sooloilla

Kalastuksen ei tarvitse olla aina
muiden löytämien ottipaikkojen
metsästämistä, vaikka se erityi-
sesti aloittelijoille turvallisin ja
suositeltavin tapa onkin.

Parhaan nautinnon saa löytä-
mällä itse uusia paikkoja. Paljon
kalastetuilla alueilla se saattaa tar-
koittaa vanhojen sääntöjen roh-
keaa kyseenalaistamista.

Kokeile matalasta

Olen monesti yllättynyt,miten ma-
talasta kuhan saattaa saada pilk-
kiinsä kopsahtamaan.

Usein ajatellaan,että vettä pitää
kuhapaikoilla olla vähintään 4–6
metriä. Kalaa on toki tullut siitä-
kin syvyydestä, mutta kun kaikki
muutkin pilkkivät samoilta apajil-
ta, on saanti vääjäämättä muuttu-
nut vaikeaksi.

Ei muuta kuin rohkeasti lähem-

mäs rantaa,jonne ei kukaan ole älyn-
nyt reikiä vielä nävertää.Jopa 1,5–2
metrin vedestä on alkanut kuhaa
nousta,vieläpä usein kookkaampia
kuin syvemmältä.Taktiikka tosin toi-
mii lähinnä kevättalvella.

Ahvenen tyypillisimpiä ottipaik-
koja ovat pakat, jotka suosituilla
pilkkivesillä korkataan jo ensijäi-
den aikaan ja ronkitaan myöhem-
minkin moneen otteeseen. Voi ol-
la edullista siirtyä pilkkimään ran-
tojen tuntumasta. Korkkaamatto-
mia niemien kärkiä, luotojen reu-
noja, salmikapeikoita ja kaislikon
syrjiä löytää paljon helpommin.

Isokin ahven voi oleilla välillä jo-
pa alle metrin syvyisessä vedessä
– hauista puhumattakaan.

Kartta mukaan

Muista ottaa matkaan syvyyskart-
ta, jos sellainen vain on vesialu-
eesta saatavana.Viisainta on ottaa
kartasta valokopio, ettei tarvitse
alkuperäistä rutata ja kastella li-
kaisessa pilkkirepussa tai haalarin
taskussa.

Karttaan ruksaillaan jo etukäteen
mielenkiintoisilta näyttäviä paik-
koja, jotka sitten perillä katsaste-
taan. Jos tunnet kaverin, joka on
käynyt paikalla aikaisemmin, anna
ilman muuta hänenkin ympyröidä
sinne ottipaikkamerkkejään.

Syvyyskartan avulla kalastuksen
tehokkuus moninkertaistuu eten-
kin oudoilla vesillä. Jos käytössäsi
on vielä paikannin,helpottuu kau-
kanakin kiintopisteistä olevien
kohteiden tarkka paikantaminen
merkittävästi.

Sijoita kolmeen onkeen

Koska pilkkivavat eivät maltaita
maksa, kannattaa heti alkajaisiksi
sijoittaa kolmeen onkeen.

Vapa nro 1 on suhteellisen iso-
kokoinen ja varustettu jäykällä la-
sikuitukärjellä.Tätä käytetään pää-
asiassa isomman ahvenen, kuhan
ja muiden raavaampien kalojen
pilkkimisessä isoilla vieheillä. Sii-
man paksuudeksi 0,25–0,30 mm,
haukea haviteltaessa 0,40.

Oivallinen vaihtoehto ykkösva-
vaksi on Teho Bumerang, joka
muun hyvän lisäksi tarjoaa kelauk-
seen välityksen. Siitä on iloa var-
sinkin syvältä pilkittäessä, kun vie-
heen saa kelattua ylös yhdessä hu-
jauksessa paikkaa vaihdettaessa.

Vapa nro 2 on pienellä tai kes-

Kirjolohilammilla on havaittu
usein, että jokin tietty reikä 
antaa syystä tai toisesta saalista
ja monet muut aivan lähi-
etäisyydellä tuskin mitään.
Tällaisen hot spotin kyllä huo-
maa jäällä olevista veritahroista
ja paljosta tallaamisesta.
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kikokoisella (50–70 mm:n) puolal-
la + jäykähköllä lasikuitukärjellä
varustettu onki pienemmille pil-
keille ja matalampiin vesiin. Sii-
maksi 0,20 mm:n monofiili.

Tälle on käyttöä niin pienten ah-
venten kuin kirjolohien tms.isom-
pien vonkaleiden pilkkimisessä,
kun valitaan malli, jossa on toimi-
va jarru. Oikein näpsäkkä kakkos-
vapa on sinisenharmaa, korkkikä-
densijalla varustettu Teho.

Vapa nro 3:n tehtävä on uittaa
mormyskoita,joille tarvitaan herk-
kyyskärjellä varustettu työkalu.
Muutenkin morrivapa saa olla
mahdollisimman kevyt. Monofii-
lisiima valitaan 0,10–0,18 mm:n
väliltä,mutta aloittelija välttää vie-
lä ohuimpia vaihtoehtoja. Käyttö-
kelpoisia morrivapoja on esim.
Delfinin mallistossa useita.

Utele pilkkisuosituksia

Läheskään aina ei saaminen tai
saamattomuus ole niinkään pilkis-
tä kiinni kuin tavasta uittaa sitä tai
käytetystä syötistä. Mutta toki vä-
lillä tuntuu siltä,että juuri jokin tiet-
ty väri tai malli on ainoa oikea.

Älä ujostele kysyä saamamie-
heltä, millä vehkeellä hän kaloja
nostelee.Harvat enää nykyään ha-
luavat piilotella ottipelejään. Kor-
keintaan kilpailutilanteessa voi
pienellä salailulla olla merkitystä.

Kun näet pilkin, kiinnitä huo-
miota paitsi merkkiin myös väriin,
kokoon,koukkuun ja syöttiin.Luul-
tavasti rasiastasi ei täsmälleen
identtistä siihen hätään löydy,
mutta sama peli saattaa toimia tu-
levaisuudessakin. Siispä kaupan
kautta seuraavalle pilkkireissulle.

Sekin vie jo eteenpäin,että vaih-
dat samaan pilkkityyppiin. Pysty-
pilkistä mormyskaan, levypyrstöi-
sestä tasapainosta karvapyrstöi-
seen jne. Jos vielä löydät saman-
värisen kuin saamamiehellä, asia
saattaa jo ratketa eduksesi.

Satsaa syöttiin

Myös syötillä tai sen puuttumisel-
la on iso vaikutus. Jos kaveri käyt-
tää tasarinsa vatsakoukussa kär-
pästoukkia ja saa kalaa,miksi et te-
kisi samoin.Jos ahven iskee tänään
mieluummin silmään kuin touk-
kaan, niin älä suotta ährää lieroje-
si kanssa.

Syötin koollakin on merkitystä.
Mitä suurempi mälli, sitä parem-
pi, ei todellakaan pidä aina kuti-
aan. Mutta tämä pitää: mitä tuo-
reempi syötti, sitä parempi.

Viritä pilkit

Kaupasta ostettuja pilkkejä voi ha-
lutessaan virittää monella tavalla,
mutta harvoin siihen on mitään

välttämätöntä tarvetta.
Lähinnä virittämisen paikaksi

saattaa osoittautua huonolaatui-
nen tai jopa väärän kokoinen
koukku,joka on helppo vaihtaa.Ta-
vallinen koukku kannattaa samal-
la korvata värikoukulla,joka yleen-
sä lisää erityisesti ahvenen ja ku-
han kiinnostusta.

Joskus olen kylmäverisesti kat-
kaissut vatsakoukullisen tasa-
painopilkin kummankin pääty-
koukun tilanteissa, missä lähes
hermoromahdukseen asti olen
karkuutellut hyvänkokoisia kuhia
tai ahvenia päätykoukkujen tar-
rattua jään alareunaan. Koska lä-
hes aina kalat tarttuvat kiinni juu-
ri vatsakoukusta, ovat kiusankap-
paleet joutaneet vallan hyvin pois.

Pystypilkin tärkein viritys lienee
se,että alkuperäinen koukku mah-
dollisine ketjuineen riisutaan ja ti-
lalle solmitaan siimatapsi mor-
myskoineen. Tätä siimahännäksi

keiksi. Esimerkiksi Trout Quiver ja
pienimmät Räsäset ovat olleet ku-
hille todella haluttuja makupalo-
ja. Professor kolisee monen hau-
kipilkkijän vieherasiassa ja Räsä-
sen Vitosen maineteot kirjolohi-
pilkkinä ovat erinomaisen tunne-
tut.

Syöttiä niiden koukuissa voi
käyttää yhtä lailla kuin muissakin
tai olla käyttämättä. Harvoin syöt-
ti kuitenkaan huonontaa ottia.

Pakkaa oikein

Välinerallin sutjakkaan sujumi-
seen vaikuttaa oleellisesti se, mi-
ten kaikki on pakattu. Pilkkijän ta-
kapuolenaluseksi kätevin on iso-
kokoinen reppujakkara. Korostan
sanaa isokokoinen, sillä pienillä
lasten malleilla ei tee mitään.Rep-
puun on mahduttava survomatta
kaikki mukana kuljetettava rekvi-
siitta ja mielellään vielä kalatkin.

Omaan reppujakkaraani olen

vellu samanlainen rempominen ja
kalojenkin mieltymykset uittotyy-
lien suhteen vaihtelevat.Jopa vuo-
denaika ja keli voivat vaikuttaa sii-
hen,minkälaista liikettä pilkille pi-
tää antaa.

Jos vierellä onkii saamamies,on
tietenkin järkevää vakoilla tai suo-
raan kysyä, minkälaisella teknii-
kalla hän onnistuu. Vetojen kor-
keus, terävyys ja frekvenssi ovat
tärkeitä. Katso myös tarkoin, mitä
vetojen välissä tapahtuu. Pientä
värisyttämistä ehkä? Toki samalla
pitää saada selville, mitä pilkkiä
hän käyttää ja kuinka lähellä poh-
jaa uittaa. Ja sitten apinoimaan.

Tämä tapahtui kuhapilkkireissul-
la Porvoossa. Paikalla olleesta seu-
rueesta yksi näytti nostelevan ku-
hia poikkeuksellisen tehokkaasti.
Omaa pilkkiäni eivät kalat tuntu-
neet noteeraavan millään tavalla.

Olin ymmällä. Yleensä käyttä-
mäni väristystekniikka toimii vä-
hintäänkin tyydyttävästi. Oli pak-
ko ryhtyä tarkkailemaan tämän
kuhanlumoajan työskentelyä.

Nopeasti selvisi, että pilkkiä pi-
ti liikutella reippain ja korkein,taa-
jaan toistuvin nykäyksin. Täysin
päinvastoin kuin itse olin yrittänyt.
Samanlaista pystypilkkiä minulla
ei ollut mukana, mutta pelkkä uit-
totyylin muutos muutti ”kalaon-
neni” silmänräpäyksessä.

Vaihda pilkkityyppiä

Olipa kalalaji mikä tahansa, aina
kannattaa vaihdella vieheitä, ellei
jokin lääke tunnu purevan.Päivän
värin löytäminen saattaa mullistaa
kaiken, eikä kyse tarvitse olla sen
suuremmasta asiasta kuin pilkin
alla roikkuvasta värikoukusta.

Ennen kaikkea pitäisi olla val-
miutta vaihtaa pilkkityypistä toi-
seen. Jos näyttää siltä, että ahven
vain vähän näykkii tasapainoa,pu-
dota näytille mormyska.Tietysti vi-
ka voi olla myös värissä, joita sopii
testata ahkerasti.

Tee töitä

Jos haluaa paljon kalaa, on myös
oltava valmis tekemään työtä sen
eteen. Usein ottipaikkojen etsimi-
nen vaatii kovaa kävelyä ja har-
tiapankkia säästämätöntä kairaa-
mista.

Yhdellä reiällä kannattaa viipyä
pitkään vain seuraavista syistä:

– Saalista nousee ihan riittävästi.
– Kalastetaan kalaa, joka on it-

se jatkuvassa liikkeessä (esim. kir-
jolohi)

– Ollaan varmuudella pelipai-
kalla ja kytätään esim. harvalu-
kuista suurahventa.

Muussa tapauksessa reppu sel-
kään, kaira olalle ja menoksi!

tai tapsipilkiksi kutsuttua asetta
käyttävät likipitäen kaikki menes-
tyneemmät kilpapilkkijät,joten te-
hoista etenkin ahvenen pilkinnäs-
sä ei ole epäilystä.

Tapsipilkissä siimatapsin pituus
on tavallisesti 10–20 cm ja paksuus
esim. 0,20 mm. Mormyskan pai-
kalla käytetään mieluiten mahdol-
lisimman kevyitä ja pienikokoisia
malleja, jotka syötitetään joko kär-
päsen tai surviaissääsken toukalla.

Jo ennen reissuun lähtöä kodin
lämpimässä vapoihin vaihdetaan
valmiiksi ne pilkit,joilla kalastus on
tarkoitus aloittaa. Koukut vielä te-
roitetaan, jos tarvetta on.

Käytä lusikkauistimia

Muistutettakoon, että myös mo-
net lusikkauistimet kelpaavat pil-

asentanut vapoja varten muuta-
mia tukevia, alapäästään umpi-
naisia putkia, joihin vavat voi kä-
tevästi tökätä pystyyn tarvitse-
matta pelätä niiden särkymistä,sii-
mojen sekoamista ja koukkujen
tarttumista luvattomiin paikkoi-
hin.

Isojen saaliiden vesillä erittäin
kätevä apulaite on pulkka. Siinä
kulkee samalla kaira ja reppuis-
tuinkin. Kotimatkalla ahkio estää
sulavista kaloista ja lumesta läh-
teviä limavesiä tahrimasta autoa.

Hio uittotekniikkaasi

Saamattomuus saattaa johtua
pilkkimistekniikasta, mutta vali-
tettavasti ei ole mitään yleispäte-
vää ranneliikettä,joka toimisi aina.
Kaikille pilkeille ei todellakaan so-

Lumisade voi toisinaan olla hyvä kalakeli, jos se saapuu pitkän kor-
keapaineen jälkeen.Toisaalta jäälle vastikään satanut paksu hanki
usein myös passivoi kaloja tehokkaasti.




