
E R Ä  8 – 2 0 1 0  O N K I J A N  O P A S 24

L Mökkirantaonkimisen perim-
mäinen tarkoitus ei aina ole pan-
nulle saatavien kalojen narraa-
minen, vaikka onnekkaimmilla 
saattaa sellainenkin mahdollisuus 
olla. Ennemminkin se on rentout-
tava ja nautittava kalastustapah-
tuma, jossa pienikin saalis antaa 
mukavan onnistumisen tunteen.

Vaikka mökkiranta ei aivan par-
haimmaksi kalapaikaksi osoittau-
tuisikaan, niin kalaa siinä ui ta-
kuuvarmasti. Ja seassa saattaa olla 
yllätyksiä.

Mökkirantaonkijan tavallisim-
mat saaliskalat särki, säyne, salak-
ka ja ahven kutevat kaikki kevääl-
lä, joten ihan heti ensimmäisillä 
mökkireissuilla voi onkisaalis olla 
lujassa.

Kudun mentyä ohi ja rantavesi-
en lämmetessä alkaa onkiminen 
tuottaa tulosta. Kesää kohti vedet 
lämpiävät lisää ja kuumimpaan 
aikaan isommat kalat siirtyvät sy-
vempään ja happirikkaampaan 
veteen. Tällöin onkijan saalis koos-
tuu suurimmaksi osaksi pienistä 
kaloista.

Syyskesällä isommatkin kalat 
taas aktivoituvat ja liikkuvat myös 
matalammassa vedessä. Alkaa 
mökkirantaonkijan paras kalas-
tuskausi. Syksyn edetessä matalat 
rantavedet kylmenevät nopeasti, 
kalat hakeutuvat lämpimän ve-
den perässä selkävesille ja mök-
kirantaonkijan sesonki alkaa olla 
ohi. Parasta asiassa on kuitenkin 
se, että kalaa on kohtuuvarmasti 
pyydettävissä rannasta koko par-
haan syyskauden ajan.

Kaloilla on myös sään, veden 
lämmön, valoisuuden, vuorokau-
denajan sekä ties kuinka monen 
muun muuttujan mukaan vaihte-
levia syöntijaksoja. On päiväkausia 
kestäviä aktiivisempia ja passiivi-
sempia kausia sekä tiheämmällä 
syklillä muutaman tunnin välein 
vaihtelevia jaksoja.

Toivoa ei pidä menettää, vaikka 
muutama ensimmäinen kokeilu 
antaisikin saaliiksi vain kokemusta.

Useammin toistuvilla onkijak-
soilla hahmottuvat pian kalojen 
parhaat ottihetket. Aamu- ja ilta-
hämärä ovat usein hyvää aikaa, 
mutta keskelle kirkasta päivääkin 
saattaa sattua hyvä syönti. 

Välineet

Rannan syvyys tai paremminkin 
mataluus määrittää onkimiseen 
tarvittavan vavan pituuden, sillä 

JORmA KOIvuNIEmI Ongelle mökki rantaan
Parhaimmillaan mökkirantaonkiminen on  
koko perheen yhteinen ajanviettotapa, ikään  
ja sukupuoleen katsomatta.
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Mitä koukun peitoksi?

Ylivoimaisesti suosituin, helposti 
saatavissa oleva ja varmasti toimiva 
syötti on onkimato. Pienille kaloille 
sopii yksittäin koukkuun pujotet-
tu ja isoimmille kaloille useampi-
kin mato samaan koukkuun sentin 
parin välein lävistettynä.

Onkimatoa huomattavasti suu-
remmaksi kasvava kastemato on 
omiaan isoille ahvenille ja säyneille, 
mutta vaatii tehokkaasti toimiak-
seen myös isomman koukun. Pie-
nestä koukusta se irtoaa helposti 
ja tärppien määrä suhteessa ylös 
tuleviin kasvaa turhan suureksi.

Matojen säilytys on suhteellisen 
helppoa. Ämpäriin reilusti multaa, 
hieman heinää päälle estämään 
kosteuden häipymistä ja ämpäri säi-
löön viileään ja varjoisaan paikkaan.

Säilytykseen kannattaa käyttää 
kaivupaikalta otettua multaa, sillä 
varmistetaan maa-aineksen sopi-
vuus ja oikea happamuus (pH) ma-
doille.

Kärpäsen ja surviaisen toukat 
ovat pilkkimiehille tuttuja madon 
korvikkeita ja ne toimivat hyvin 
myös onkiessa. Saatavuus voi kui-
tenkin kesäkautena olla heikkoa.

Kaloille kelpaavat myös monet 
muut luonnosta löytyvät toukat tai 
hyönteiset, joten yllättävään syöt-
tipulaan voi yrittää kehittää luovaa 
ratkaisua lähimmän kiven tai maa-
tuvan puunrungon alta.

Kasvikunnan puolelta syötin voi 
muovata taikinapallosta tai käyt-

Ongelle mökki rantaan
syötti on saatava riittävän syvään 
veteen.

Rannalta onkiessa voi käyttää 
huomattavasti pitempiäkin vapo-
ja kuin venekalastuksessa, mutta 
vavan järkevä pituus tulee vastaan 
jossain kahdeksan metrin paikkeil-
la. Käyttömukavuus heikkenee ja 
hinta nousee rajusti pituuden kas-
vaessa. Oma suosikkini on viisimet-
rinen vapa.

Riittävän syvä onkivesi saattaa 
olla tavallisen onkivavan ulottu-
mattomissa, näin on ainakin usein 
kotivesilläni Pohjanmaan ranni-
kolla. Tällöin välineeksi kannattaa 
vaihtaa kevyt virvelisetti heittoko-
holla varustettuna. Tällä viritelmäl-
lä yltää reilusti onkivapaa kauem-
mas.

Heitto-ongen heikkoutena on 
saaliskalojen vaikeampi tartutta-
minen koukkuun. Ongelmaa voi 
lievittää käyttämällä teräviä ja ta-
vallista pienempiä koukkuja sekä 
venymätöntä kuitusiimaa vastais-
kujen tehon parantamiseksi.

Jos saaliina on pääasiassa pien-
tä särjen sukuista kalaa, on viisas-
ta satsata onkilaitteeseen, jossa on 
tavallista, punavalkokoholla varus-
tettua yhdistelmää ohuempi siima, 
herkempi koho ja numeroa paria 
pienempi koukku.

Tällaisen herkkyysongen voi 
koota itsekin helposti ilman ai-
empaa kokemusta. Tykötarpeet ja 
mahdollisesti tarvittavat neuvot 
saa kaikista hiemankin paremmin 
varustetuista kalastustarvikeliik-
keistä.

Tässä ollaan jo lähellä pannukarkeaa kokoa.
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L Matojen mainioutta onkisyöttinä 
ei kiistä kukaan. Lierojen maku, ha-
ju, liike ja väri ovat kalojen mielestä 
aivan vastustamattomia, kysyttiin-
pä sitä sitten kyrmyniska-ahvenel-
ta, särjeltä, lahnalta, siialta tai vaikka 
pikkuruiselta allikkosalakalta.

Mutta mitä tapahtuu, kun ma-
don maanläheinen mullanruskea 
väri vaihdetaan hohtavan fluori-
vihreäksi?

Jos hattulalaisen ”matomaala-
ri” Heikki Sarinin puheisiin on us-
komista, syötit muuttuvat entistä 
houkuttelevammiksi nimenomaan 
siksi, että kalojen on nyt helpom-
pi erottaa ne. Varsinkin sameissa 
vesissä ja hämärissä olosuhteissa 
fluoresoinnista luulisi olevan etua.

Hohtomatojen idea on läh-
töisin Ruotsista, mutta Sarin osti 
BrightBait-tuotemerkin valmistus- 
ja markkinointioikeuksineen Suo-
meen vuonna 2009. Madot tulevat 
suurelta hollantilaiselta matofar-
milta ja ne värjätään vasta perillä. 
Toki Sarinilta saa yhä myös värjää-
mättömiä luomumatoja.

Kauppoihin BrightBaitit toi-
mitetaan mustissa, ilmarei´in va-
rustetuissa pahvipurkeissa, joissa 
kussakin on 40 g matoja (30–40 

kpl koosta riippuen). Värjäämättömis-
tä, puna-valkoisiin muovipurkkeihin 
pakatuista lajitovereistaan ne erottu-
vat siis helposti.

Heikki Sarin kertoo, että madot pur-
kitetaan aina vasta tilauksen saavuttua. 
Siihen saakka ne pidetään isoissa avolaa-
tikoissa, missä turve-multaseos, ravinteet 
ja ruoka uusitaan viikoittain. Näin mato-
jen säilytysaika myyntipakkauksissa on 
vähintään neljä viikkoa, mutta pitenee 
parhaimmillaan kuukausien mittaiseksi, 
kun kalastaja säilyttää syöttinsä oikein.

Moni lienee kokenut, kuinka nope-
asti kesäkuumalla auton tavaraboksiin 
unohdettu matopurkki alkaa haista mä-
däntyneeltä. Sen sijaan viileässä 5–12 
asteessa matojen elintoiminnot ja ra-
vinnonkulutus mullasta ovat sopivan 
hitaita, joten syötit pysyvät hyväkun-
toisina pitkään.

Jääkaappi tai kellari sopivat siis ma-
topurkinkin säilytykseen.

Vihreät BrightBait-madot ovat saa-
vuttaneet suurta suosiota varsinkin al-
kuperämaassaan Ruotsissa, jossa niillä 

on voitettu useita onkikilpailuja ja 
saatu parhaimman syötin palkin-
toja.

Myös Suomessa madot on otet-
tu Sarinin mukaan hyvin vastaan, 
vaikka värjätyt ovatkin aavistuksen 
värjäämättömiä kalliimpia. Jälkim-
mäiset maksavat kaupoissa noin 
5–6 euroa ja värjätyt 6–7 €.

Lisätietoja: Easy Fishing Ky, 
www.brightbait.se, 040 717 8136, 
040 592 7638.

Jari Tuiskunen

BrightBait-matojen fluorivihreä väri näkyy  
erityisesti vatsapuolella, selkä on lähes säilyttä-
nyt luonnollisen ruskeutensa.

Viljeltyjen matojen myynti on lisääntynyt viime 
vuosina huomattavasti, sillä kaikilla ei ole aikaa tai 
mahdollisuutta kaivaa syöttejä itse. Eikä kaivamalla 
edes löydä fluorivihreitä matoja (purkki vasemmalla).

Värillä on väliä  
mato-onginnassakin

tää koukussa vaikka maissin jyviä. 
Maissin hyviä puolia ovat saata-
vuus ja säilyvyys. Muutama purk-
ki maissia kannattaakin pitää aina 
varalla, sillä se on hyvä lisuke myös 
lihan ja kalan seuraksi grilliin.

Kasvi- ja eläinkunnan syöttien 
lisäksi viime vuosina suosiotaan 
ovat nostaneet matosten ja touk-
kien silikonijäljitelmät. Nämä ai-
don näköiset tekomadot, -surviai-
set ja muut kummajaiset toimivat 
hyvällä syönnillä, mutta ainakaan 
omassa kalastuksessani ne eivät 
ole kunnolla korvanneet aitoja vas-
tineitaan kuin satunnaisesti.

Saalisvarmuuden  
parantaminen

Keväällä heti ensimmäisten kalaha-
vaintojen jälkeen kannattaa aloit-
taa kalojen ruokkiminen. Keveim-
millään tämä tarkoittaa vanhojen 
leipien ja pullien murentamista lai-
turin vierustalle veteen.

Seuraava askel on ruokailusta yli-
jäävän sopivan aineksen vieminen 
samalle paikalle. Makaronit, peru-
namuusi ja puuro ovat hyviä tähän 
tarkoitukseen.

Parhaan tuloksen saa, kun tekee 
kaloille varta vasten oman lounaan 
ja pitää pöydän katettuna mah-
dollisimman usein. Tällöin puhu-
taan onkimiesten ammattikielellä 
mäskäämisestä.

Alta puolen metrin syvyisestä vedestä ongittaessa painot on viety lähelle kohoa ja koukulle on jätetty vain 
muutaman kymmenen sentin tapsi. Tällä virityksellä voi matoa uittaa varovaisesti vavalla vetämällä, kun 
on näköyhteys kaloihin.
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Mäski tehdään jauhetusta vil-
jasta, joka kostutetaan ja taputel-
laan pallonmuotoiseksi, jolloin se 
on helppo heittää halutulle paikal-
le. Mäskipallon sekaan voi laittaa 
erilaisia toukkia, matoja ja vaikka 
maissia.

Mäskääminen houkuttelee pai-
kalle lähinnä särjen sukuisia kalo-
ja, mutta hyvällä tuurilla paikalla 
pyörivät kirkkaat kyljet herättävät 

ahvenienkin kiinnostuksen.
Helppokäyttöisiä ja takuulla te-

hokkaita mäskejä on myös valmii-
na myynnissä kalastustarvikeliik-
keissä.

Saalisvarmuutta lisää myös sopi-
van suojan/piilopaikan tekeminen 
kaloille. Kuusen oksista koottu turo 
tai kokonainen, muutaman metrin 
runko oksineen veteen makuulleen 
upotettuna ja paikalleen ankkuroi-

tuna sopii tähän tarkoitukseen lois-
tavasti.

Ihan venerantaan tai uimapai-
kan kohdalle ei oksia ja puita pi-
dä upottaa, vaan sopiva paikka on 
hieman sivummalla, jolloin rannan 
muu käyttö ei häiriinny.

Tämän perinteisen keinon so-
pivuuden omaan mökkirantaan 
päättää kukin itse ja maalaisjärjen 
käyttö on suotavaa. Rehevässä ja 
vesikasveja kasvavassa rannassa ei 
apua juuri tarvita ja useita metre-
jä syvässä kalliorannassakin pärjää 
hyvin ilman. 

Appiukon särkifarmi

Appiukossa ei ole kalamiehen vi-
kaa juuri nimeksikään, ainakaan jos 
kalan pyydystämisestä puhutaan, 
mutta niiden ruokkimisessa hän on 
kyllä tekijämies.

Keväällä heti ensimmäisten ka-
lojen ilmaannuttua mökkilaiturin 
viereen alkaa koko kesän kestävä 
syöttäminen. Kalat saavat ruokaa 
kolmena-neljänä päivänä viikos-
sa ja parhaimpina päivinä useaan 
kertaan.

Mistään mäskeistä appiukko on 
tuskin kuullutkaan, vaan ruokinta 
tapahtuu mökillä ylimääräiseksi 
jääneistä ruokatarvikkeista. Leivät, 
keksit, pullat ja lähes kaikki kasvis-
peräistä ruokailusta yli jääneet ai-
nekset syötetään kaloille.

Lähestyvien askelten kaiku saa 
kalaparven ryhmittymään asemiin 
aivan laiturin viereen noin metrin 
syvyiseen veteen. Kaloja on sato-
ja, särkiä, säyneitä ja salakoita se-
kä muutamia pienempiä ahvenia, 
jotka kiertelevät parven alla lähel-
lä pohjaa. Suurimmat säyneet ovat 
painoltaan puolen kilon ja kilon vä-
limaastossa.

Ensimmäisten ruuanpalasten ta-
voittaessa veden pinnan alkaa var-
sinainen sota. Vesi lentää ja pärs-
keitä tulee jopa laiturille asti. Kalat 
ovat koko ajan liikkeessä ja täyttä-
vät vatsaansa nopeille iskuilla ruu-
an perään.

Appiukko on ruokkinut näin ka-
loja jo vuosikausia. Onko parvi jo-
ka vuosi parvi uusi vai onko siinä 
edellisen vuoden tuttavuuksia, tätä 
ei ole todennettu, mutta yllättävän 
pian kevään kudun jälkeen ilmesty-
vät kalat laiturin läheisyyteen odot-
tamaan ylhäältä satavaa ruokaa.

Kesän edetessä kalat kesyynty-
vät niin paljon, että ne syövät jopa 
kädestä.

Ainut haitta on uimaan mennes-
sä, kun varpaissa ja sormenpäissä 
tuntuu varovaisia kokeiluja, josko 
niistä olisi syötäväksi.

Näiden appiukon lemmikkien 
kalastaminen ei ole hirvittävän 
haasteellista, joten ihan näin te-

hokkaaseen ruokintaan ei ole on-
kimisen kannalta tarvis mennä. 
Näille kaloille kelpaa syöntisession 
aikana kaikki veteen heitetty, särjet 
lyövät hanakasti kiinni jopa pieniin 
lippoihin että jigeihin mato-onges-
ta puhumattakaan.

Matin onkilaituri

Kaverillani Matilla, joka ilmeisesti 
on syntynyt onnellisten tähtien al-
la, on huvila kahden saaren välisen 
kapeikon päässä. Vesi virtaa kapei-
kossa jompaan kumpaan suuntaan 
lähes aina ja luo kaloille ravinteik-
kaan oleskelupaikan. Tämä parem-
paa onkipaikkaa ei oman huvilan 
rantaan voi toivoa.

Matti ottikin paikasta kaiken 
hyödyn irti ja rakensi sille onkimis-
ta varten oman laiturin. Saaliit vaih-
televat virtausten ja vuodenaiko-
jen mukaan, mutta jonkinmoista 
sesonkia riittää lähes koko avove-
sikauden ajaksi.

Joka kesä nousee laiturille on-
kimalla monen päivän kalaruuat. 
Mojovat 300–400 gramman ahve-
net ovat aivan arkipäivää ja puo-
len kilon rajakin rikkoutuu usein. 
Jopa jokunen kuha on tullut on-
ginnan odottamattomana sivu-
saaliina.

Yksi viihdyttävimmistä tapah-
tumista on suurten lahna- ja säy-
neparvien liikkuminen laiturin 
läheisyydessä. Nämä kilosta kah-
teen, suurimmat jopa lähemmäs 
kolme kiloa painavat kalat anta-
vat mahtavan vastuksen taistel-
lessaan joustavan onkivavan sii-
man päässä.

Laiturin vakiovarustukseen tuo-
lien, sumpun ja matoämpäreiden 
lisäksi kuuluu pitkävartinen haavi, 
jolla suurimmat vonkaleet noste-
taan varmimmin saaliiksi asti.

Matin huvilalla tulee käytyä aika 
usein vieraisilla ja kohteliaana yri-
tän muistaa ensin käydä moikkaa-
massa isäntää ja emäntää ennen 
kuin ryntään heidän laiturilleen 
ongelle.

Onkiminen on mukavaa

Kahta samanlaista mökkirantaa ei 
ole, mutta siitä huolimatta onkimi-
nen jollain tasolla onnistuu lähes 
kaikissa. Paikan asettamat rajoituk-
set tulee hyväksyä, mutta ei aliarvi-
oida. Vasta onkimista kokeilemalla 
saa varmuuden paikan mahdolli-
suuksista.

Onkipaikan eteen kannattaa uh-
rata hieman aikaa ja vaivaa, sillä se 
maksaa kyllä itsensä korkojen tai 
tässä tapauksessa paremminkin 
kalojen kanssa takaisin.

Ja vaikka pannukarkeita ahvenia 
ei aina tulisikaan, niin kalalokit ovat 
sinulle kiitollisia särkisaalistakin.

Matin onkilaiturin kaiken kattava välinevalikoima: 4-, 5- ja 
8-metriset onkivavat, kevyt haspelisetti heitto-ongeksi  
viritettynä sekä pitkävartinen haavi.

Tämän mukavammin ei juuri kesäpäivää voi viettää.
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Kaikille tutusta, lähes jokaisella huolto asemallakin 
myytävästä puna-valkoisella koholla varustetusta  
onkilaitteesta saa pienellä askartelulla tehokkaan  
heittokalastusvälineen.n.

keen hyllystä löydä, jos haluaa on-
kia ohuella siimalla ja UL-vavalla. 
Riittävän pieni ja juuri oikean pai-
noinen heittokoho syntyykin näp-
pärimmin itse tehden. Aihioksi 
kelpaa perinteisestä onkilaitteesta 
tuttu puna-valkoinen styroksikoho.

Onkilaitteita saa kesäaikaan lähes 
mistä tahansa, vaikka lähimmältä 
huoltoasemalta. Hintakaan ei hui-
maa, sillä kahden ongen pakka-
us maksaa edullisimmillaan 50–60 
senttiä. Lisäksi tarvitaan vain luoti-
pääpaino ja tippa epoksiliimaa.

Ensiksi onkilaite puretaan osiksi. 
Siimalle ei tässä ole käyttöä, mut-
ta koukkua ja kohoa tarvitaan. Sii-
maan puristettua lyijypainoakin voi 
halutessaan käyttää lisäpainona, 
mutta halvimpien onkilaitteiden 
painot ovat yleensä melko kook-
kaita ja huonolaatuisia. Rasiallinen HEIKKI VIItANEN

Huoltsikkaongesta  
heittokalastusväline
L Onkiminen on kivaa, jos koukun 
syötteineen saa tarjoiltua juuri sin-
ne minne haluaa. Laiturilta ongit-
taessa riittää mainiosti 3–4 metrin 
mittainen vapa. Sillä saa tipautet-
tua syötin vaivattomasti sopivalle 
syvyydelle.

Mikäli rannalla ei ole puita ja 
puskia, koukkua voi halutessaan 
huiskia hallitusti vielä 6–8-metrisel-
lä mastolla. Pitkällä piiskalla kelpaa 
nakella kohoa ja koukkua metrien 
päähän rantaviivasta.

Valitettavan usein onkipaikaksi 
tulee kuitenkin olosuhteiden pa-
kosta valittua ranta, jossa puita ja 
puskia riittää vesirajaan asti, ja toi-
saalta vesikasvillisuuskin kiusaa 
monen metrin levyisenä kaistalee-
na rannalta ulapalle päin. Koukku 
olisi hyvä saada kasvillisuusvyö-
hykkeen toiselle puolelle, mut-
ta 3–4 metriä pidempää vapaa ei 
rantapöpelikön takia voi käyttää.

Hauskuus koko onginnasta lop-
puu yleensä sillä samalla hetkellä, 
kun koukku tarttuu ensimmäisen 
kerran kunnolla lepikkoon. Se po-
rautuu tiukasti oksistoon jonnekin 
oman pään yläpuolelle, vieläpä 
useiden metrien korkeuteen.

Lisää ulottuvuutta saattaa toi-
sinaan kaivata, vaikka onkisikin 
puuttomalla ja puskattomalla ran-
nalla tai mökkirannan laiturilla. 
Harmittavan usein ne kesäillan ko-
meimmat pintakäynnit nimittäin 

pärskähtelevät auringonlaskun ai-
koihin jossain kauempana rannasta 
ja laiturista.

Ulottuvuusongelmista pääsee 
kerralla, kun vaihtaa jokamiehe-
noikeuden kalastuslupaan ja ottaa 
onkivavan sijasta käyttöön UL-vir-
veliin viritetyn heittokohon.

erikokoisia pieniä onkihauleja tar-
joaa enemmän vaihtoehtoja sopi-
van painotuksen rakenteluun.

Leikkaa ja liimaa

Kohon alaosasta leikataan terävällä 
mattoveitsellä kolmisen milliä pois 
oheisen kuvan mukaisesti. Myös 
luotipääpainosta voi ottaa osan 
pois riippuen sen koosta ja mallista.

Oikea painotus löytyy parhaiten 
kokeilemalla. Kuvissa olevassa ko-
hossa käytettiin alunperin 9-gram-
maista luotipäätä, josta sahattiin 
kolmisen grammaa pois. Tällä n. 6 
g:n painotuksella koho ui juuri so-
pivalla syvyydellä ja on riittävän 
herkkä ilmoittamaan pientenkin 
ahventen tärpeistä.

Luotipää liimataan kohoon pikae-
poksilla. Liimausvaiheessa on oltava 
tarkkana, etteivät kohon ja luotipään 
keskellä olevat reiät mene tukkoon 
liimasta. Kovettuneeseen epoksiin 
on nimittäin myöhemmin melko 
ikävä porailla uutta reikää siimalle.

Koho on käyttövalmis lähes he-
ti, kun liima on kovettunut. Mikäli 
siiman pujottaminen styroksin ja 
luotipään läpi tuntuu hankalalta, 
luotipään reikää voi avartaa parin 
millin poranterällä.

Kohon muovitikusta katkaistaan 
alapäästä reilu pätkä pois. Jäljelle 
jäänyttä palaa käytetään samaan 
tapaan kuin perinteisessä onkilait-
teessakin siiman stopparina syvyy-

Näistä perustarvikkeista syntyy nopeasti pieni ja näppärä heittokoho.

Aihioksi onkilaite

Erilaisia heittokohoja on kalastus-
tarvikeliikkeissä tarjolla joka läh-
töön, ja ne maksavat noin viidestä 
eurosta ylöspäin. Suuri osa kohois-
ta on kuitenkin melko kookkaita.

Sopivaa mallia ei ihan joka liik-

Heittokohon osat leikataan ja sahataan kuvan osoittamalla tavalla. 
Oikealla valmis koho.
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den säätämisessä.
Syvyyden säätöä voi hoidella 

myös siimaan pujotettavalla erilli-
sellä pikku stopparilla, joka syntyy 
3–5 mm:n pätkästä ohuen sähkö-
johdon kuorta. Riittää, että stop-
pari on halkaisijaltaan isompi kuin 
luotipään reikä.

Onkilaitteen alkuperäistä kouk-
kua voi toki käyttää, mutta mah-
dollisten saaliskalojen kirjo laajenee 
reippaasti, kun sen tilalle vaihtaa pa-
ri kolme numeroa pienemmän ke-
miallisesti teroitetun koukun.

Siimaan voi kiinnittää myös on-
kilaitteessa olleen painon, joka vie 
syötin nopeammin syvyyksiin. Pai-
no ei kuitenkaan ole välttämätön. 
Pelkkä matosyöttikin leijuu heiton 
jälkeen hiljakseen kohti pohjaa, ja 
toisinaan hitaasti leijaileva syötti 
houkuttaa välivedessä saalistavat 
ahvenet erittäin rajuun iskuun.

Ja sitten heittelemään

Pikkukohon nakkelemiseen kelpaa 
mainiosti 5–6 jalkaa pitkä UL-vapa ja 
siimaksi 0,18–0,20 mm:n monofiili.

Kun koko viritys on kasattu vir-
veliin käyttövalmiiksi, säädetään 
koho haluttuun syvyyteen ja tuika-
taan mato koukkuun. Sitten vain na-
kataan tarjous haluttuun paikkaan. 
Pienellä harjoittelulla kohon linkoaa 

▲ Heittokoho on näppärä myös 
virtavesissä. Viritelmällä voi  
uitella pikkuperhoja alavirtaan.

▲ Pikkuahven on 
napannut ahnaasti 
heittovälinein  
tarjoiltuun  
matoseen.

H Kalastustarvike
liikkeiden valikoi
missa on jos jonkin
laista heittokohoa, 
mutta suurin osa 
niistä on melko 
kookkaita.

helposti 20–30 metrin päähän, jo-
ten ulottuvuus on aivan toista luok-
kaa kuin pelkän onkivavan kanssa.

Heiton voi tähdätä reilustikin 
oletetun ottikohdan yli ja passailla 
pyydön oikeaan paikkaan varovai-
sella kelailulla. Sen jälkeen siimaa 
pidetään sen verran kireällä, että 
tärppiin ehtii reagoida.

Kevyt ja pienikokoinen heittoko-
ho on omimmillaan tyyninä kesäil-
toina, mutta se toimii jopa melko 
kovassa aallokossa. Tärpin havait-
seminen tosin voi olla jossain mää-
rin hankalaa, mikäli aallokko pom-
pottelee kohoa rajusti.

Pienen heittokohon parhaat 
puolet tulevat esiin, kun kalaste-
taan rannalla, jossa matalaa jatkuu 
metrikaupalla. Jos kohon saa na-
kattua riittävän kauas syvään ve-
teen penkan reunalle, siellä yleen-
sä alkaa myös tapahtua.

Monen metrin pituinen ja kärjes-
tään hyvin ohut onkivapa on mel-
ko vaikea käsiteltävä, jos siiman 
päässä tempoo yli kilon kokoinen 
saalis. Sen sijaan heittokoholla ka-
lastava kelailee kookkaatkin köri-
läät kaikessa rauhassa haavietäi-
syydelle ihan samaan tapaan kuin 
vieheillä kalastettaessa.

Myös virtavesissä heittokoho on 
näppärä, kun matosen ja koukun 
tilalle vaihtaa pienen perhon. Koho 
kuljettaa perhoa alavirtaan pitäen 
sen säädetyllä syvyydellä. Kalasta-
jan tehtäväksi jää vain pysäytellä 
houkutusta silloin tällöin sopivissa 
kohdissa ja lypsää tarvittaessa ke-
lalta lisää siimaa.

F Rantamatalassa hitaasti 
kelailemalla uiteltu mato on  
saanut tällä kerralla särjen  
kiinnostumaan. Nyt viedään  
kohoa niin, että pärskyy.


