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Isot kalat syövät pieniä kaloja. Kansalliskalamme 
ahven voi muuttua petokalaksi jo alle kymmen-
senttisenä sinttinä, ja mitä suuremmaksi se 
kasvaa, sitä hanakammin se iskee hampaansa 
täkykaloihin.

vikkelästi liikkuvan parven kulku-
reitille tai koko parven saartaminen 
oli kuitenkin helpommin sanottu 
kuin tehty. Satapäinen salakkapar-
vi pujahti venettä karkuun tiheään 
ruovikkoon.

Silloin puuttui kohtalo peliin, 
kun ruovikon sisältä alkoi kuulua 
ison hauen polskahtelua ja petoa 
pakeneva salakkaparvi ilmestyi 
taas näkyviin.

Miehet toimivat nopeasti koke-
muksen antamalla rutiinilla. Matti 
peruutti venettä ja Olli laski kokas-
ta täkyverkon aivan ruovikon lai-

◼ Olen vuosien mittaan tavoitel-
lut mielikalaani ahventa mato-
ongella, pilkillä, virvelillä, perho-
vavalla ja kaikenlaisilla pyydyksillä, 
mutta ahvenen täkyongintaa en 
olisi ehkä koskaan aloittanut, ellen 
olisi päässyt muutama vuosi sitten 
todellisten tekijämiesten oppiin.

Sain oppaikseni mikkeliläisen 
Ollin ja hänen mäntyharjulaisen 
kalakaverinsa Matin, jotka harras-
tavat ahvenen täkyongintaa salak-
kasyötillä. Olli kertoo hylänneensä 
madot arsenaalistaan jo 1970-lu-
vulla oltuaan erään sukulaismie-
hen kanssa kalassa.

Ollin mielestä ahvenen onginta 
ja pilkkiminen ovat parhaimmil-
laan suurehkoilla kirkasvetisillä 
järvillä. Niissä on useita ahventen 
vuosiluokkia, joiden joukossa on 
aina myös kookkaampia yksilöi-
tä. Lisäksi kirkasvetisten järvien 
ahventen maku on yleensä vailla 
vertaa.

Täkykalat verkolla

Täkyonginta ei ole pelkkää vapa-
kalastusta, sillä tuoreita syöttejä 
saadakseen on yleensä harras-
tettava pyydyskalastusta. Täkyjen 
pyynti voi olla koko päivän jännit-
tävin jakso, etenkin jos vedet ovat 
jo ehtineet viiletä kesän jälkeen.

Emme nähneet parissa ensim-
mäisessä paikassa salakoista pyrs-
töäkään, mutta Matille ja Ollille 
tuttu sillanpieli ei tuottanut pet-
tymystä.

Matalan täkyverkon laskeminen 

ARI MANNINEN

Ahven ottaa täkyyn

taan. Matti ajoi venettä eteenpäin 
hieman kauempana verkosta, jol-
loin verkon ja veneen väliin jäänyt 
parvi muutti kulkusuuntaansa koh-
talokkaalla tavalla.

Olli alkoi välittömästi puikkaroi-
da verkkoa ylös, sillä salakoita tunki 
koko ajan pyydykseen. Verkko nos-
tettiin kaloineen suureen kylmä-
laatikkoon, johon Olli oli varannut 
ämpärillisen jäähilettä ja lisännyt 
reilusti järvivettä. Ennen kannen 
sulkemista Olli käynnisti vielä pie-
nen paristokäyttöisen hapettimen.

Olli ja Matti eivät irrottaneet 

syöttejä verkosta, sillä ne vaurioi-
tuvat helposti käsittelystä eivätkä 
ole myöhemmin hyväkuntoisia. He 
irrottavat kunkin syöttikalan vasta 
juuri ennen koukkuun pujottamis-
ta.

Täkyjen saanti on ollut haasteel-
lista puuhaa omassakin kalastuk-
sessani. Milloin salakat ovat pujah-
taneet piiloon tiheään ruovikkoon, 
milloin taas karanneet väljemmille 
vesille. Oikeat konstit omiin olo-
suhteisiini löytyivät lopulta tutulla 
yritä ja erehdy -menetelmällä.

Kaikki kaikessa on oikea paikka. 
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Ajoin veneen jonkin matkaa 
ruovikkoon, minkä jälkeen kokas-
sa istuva vaimoni alkoi laskea täky-
verkkoa veteen sitä mukaa, kun pe-
ruutin venettä selemmälle. Sitten 
koukkasimme toiselta puolelta pit-
kin ruovikon laitaa kohti verkkoa.

Täkyjen käynnin pyydykseen ha-
vaitsi yläpaulan kohojen alkaessa 
värähdellä kiihtyvällä tahdilla.

Päivän täkykalat saimme par-
haimmillaan parissa minuutissa. 
Saaristomeri tuntui olevan tupa-
ten täynnä onkimiseen juuri sopi-
vankokoista salakkaa. Ilmiö kielii 
toisaalta myös vesien rehevöity-
misestä.

Ollin ja Matin tavoista poiketen 
päästelimme täyt välittömästi irti 
verkosta emmekä käyttäneet jäitä 
täkysumpun viilentämiseen. Siitä 
huolimatta ainakin puolet täkyka-
loista säilyy erittäin hyväkuntoisi-
na monta tuntia. Heikkokuntoiset 
ja käsittelyssä kuolleet käytimme 
ensimmäisinä syötteinä.

Puikkarilta lappamisen sijasta 
täkyverkon voi toimittaa pyyntiin 
heittämällä. Verkon uloimpaan 
päähän kiinnitetään heittopainoksi 
vedellä täytetty mehutiivistekanis-
teri. Sotkuttomaksi selvitetty verk-
ko lentää painon avulla suoraksi 
vaikkapa laiturilta tai rantakiveltä. 
Tämä mahdollistaa täkyonginnan 
ilman venettä.

Verkko on mielestäni paras ta-
pa hankkia täyt etenkin siksi, että 
sillä niitä saa tasakokoisina. Ollin 
minulle lahjoittama 9-millinen tä-
kyverkko pyytää 7–9 cm mittaisia 

Lämpimän veden aikaan salakka-
parvet viihtyvät koko kesän jok-
seenkin samoilla sijoilla. Kotiveteni 
kaksi parasta täkypaikkaa ovat lah-
den pohjukassa olevan vesikasvus-
ton edusta ja erään saaren rintaus. 
Lähes kaikkien laitureiden tuntu-
massa vilahtelee myös ehtymättö-
miltä vaikuttavia salakkaparvia.

Viettäessämme syyskuun alussa 
2009 vajaan viikon Saaristomeren 
maisemissa, saimme päivittäiset 
täkysalakkamme erittäin vaivatto-
masti lähes mistä tahansa ruovikon 
edustalta.

Saalista tulee 
usein niin riuskaa 
tahtia, että sen 
säilyttä mi sessä 
hyväkuntoi sena 
ei ole ongelmia. 
Ruuaksi tarvittavan 
määrän jälkeen 
kalastus lopetetaan 
ja lähdetään 
perkauspuuhiin. 

salakoita, jotka ovat ahvenen täky-
ongintaan juuri sopivia.

Täkykaloja voi pyydystää monel-
la muullakin tavalla.

Heittoverkko on oikeassa pai-
kassa taitavasti käytettynä kätevä 
ja nopea pyydys.

Täkyliippi on pohjaan laskettava 
laakea haavi, jolla täyt nostetaan 
nopealla liikkeellä ylös, kun kalat 
ovat uineet sen päälle esimerkiksi 
syöttiaineen houkuttelemina.

Tiheästä seulaverkosta voi tehdä 
toimivan täkykatiskan. Mutuja, jot-
ka ovat myös hyviä ahvensyöttejä, 
saa kahdesta limsapullosta tehdyl-
lä pullokatiskalla.

Oikein viihdyttävä tapa hankkia 
täkyjä on onkiminen. Hiuksenohut 
siima, piskuinen puikkokoho, hau-
lipaino ja tosi pieni koukku, jossa 
syöttinä on kärpäsentoukka, takaa-
vat onnistumisen, jos paikka ja aika 
ovat edes osapuilleen otolliset.

Onkijoiden salakkasaaliit voivat 
olla yllättävän runsaita. Kotikun-
nassani Ristiinassa harrastetaan 
menestyksellä jopa kaupallista tä-
kykalojen ongintaa.

Ottipaikan etsintä

Onkimista ei aloitettu summamu-
tikassa, vaan Matti ajeli hiljalleen 
noin 5–10 metriä syvillä vesillä 
silmät naulittuna kaikuluotaimen 
ruutuun. Vene ankkuroitiin vasta 
riittävän tiheän kalaparven koh-
dalla ja onget laskettiin pyyntiin 
luotaimen näyttämälle syvyydelle.
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Jos tärppiä ei tullut pariin mi-
nuuttiin, vaihdettiin paikkaa, kun-
nes löytyi iskupäällä olevia raita-
paitoja.

Sain Ollilta käyttööni täkyongen, 
joka oli rakennettu tavallisesta pilk-
kiongesta vaihtamalla siihen va-
jaan metrin mittainen virvelivavan 
kärkiosa. Siima oli tanakkaa mono-
fiilia, siinä 20–30 g Catherine-paino 
ja siiman päässä yksihaarainen nro 
6 tai 8 pitkävartinen koukku.

Koukku pujotettiin täkysalakan 
selkänahan alle siten, että syötti jäi 
vaakasuoraan asentoon ja koukun 
kärki tuli hieman näkyviin. Täyn 
voi kiinnittää koukkuun monella 
muullakin tavalla, esimerkiksi suu-
pielestään ja pyrstöstään, mutta tä-
mä tapa on Ollin mielestä helpoin 
ja paras.

Koska paino ja täky näkyivät hy-
vin kaikuluotaimessa, syötin pystyi 
laskemaan juuri oikealle syvyydel-
le ilman pohjakontaktia. Toisaal-
ta pohjan pöllyttäminen ja syötin 
nostaminen sen jälkeen sopivalle 
syvyydelle voi olla syöntiä laukai-
seva tekijä.

Ensimmäistä ahventa ei tarvin-
nut odotella. Kun muut vasta virit-
telivät onkiaan, nosti Matti jo noin 

L Kalastuksen luvanvaraisuus riip-
puu käytettävistä välineistä, mene-
telmistä, kalastuspaikasta ja kalas-
tajan iästä. Kalastus on ilmainen 
jokamiehenoikeus, jos se täyttää 
kalastuslaissa mainitun maksut-
toman onkimisen tai pilkkimisen 
määritelmän.

Vaikka lait ovat ammattilaisten 
laatimia ja hyväksymiä, niiden kir-
jainten väliin on jäänyt melkoisesti 
tulkinnan varaa.

Kalastuslain 88§:n mukaan mak-
suttomana onkimisena pidetään 
sellaista kalastusta, jota harjoite-
taan vavalla ilman heittokalastuk-
seen soveltuvaa kelaa ja jossa va-
pa tai siima on onkijan kädessä tai 
käden ulottuvilla eikä vieheenä ole 
pilkki, uistin, perho tai muu keino-
tekoinen laite.

Maa- ja metsätalousministeri-
ön nettisivuilla olevan ohjeen mu-
kaan tämä tarkoittaa käytännössä 
onkimista tavallisella, kelattomal-
la onkivavalla, jossa on luonnolli-
nen syötti esim. mato tai kala. Mo-
nia onginnan harrastajia kuitenkin 
kiinnostaisi tietää tarkasti, millai-
nen on heittokalastukseen sovel-
tumaton kela, jota lakitekstistä 
päätellen saa käyttää onginnassa.

Onkimisen määritelmä ei mai-
nitse mitään alustasta, jolta onki-
minen tapahtuu. Voinko siis harras-
taa vaikka vetouistelua koukkuun 

kiinnitettyä täkyä käyttäen, jos vavassa 
on heittämiseen soveltumaton kela? 
Pelkkä täkykalahan ei ole pilkki, uis-
tin, perho tai muu keinotekoinen lai-
te (esim. syöttiä tietyllä tavalla uittava 
raksihuppu).

Voinko käyttää jopa useita käden 
ulottuvilla olevia vapoja, koska onki-
misen määritelmässä ei ole rajoitusta 
vapojen lukumäärästä? Vai tarkoittaa-
ko määritelmän yksikkömuoto (vaval-
la) sitä, että onkija voi käyttää vain yhtä 
vapaa? Jos lainlaatija tarkoittaa yhtä va-
paa, miksi laissa ei ole ilmaisua ”yhdellä 
vavalla”?

Saivartelua voi jatkaa lähes loput-
tomiin.

Onko onginnassa pakko käyttää va-
paa, kuten lakitekstistä voi päätellä? 
Siimaa saa pitää kädessä, mutta onko 
siiman oltava jotenkin kiinni vavassa?

Maksuttomana pilkkimisenä pide-
tään lain mukaan kalastusta siimaan 
kiinnitetyllä pystysuunnassa liikutelta-
valla pilkillä, siimaa kädessä pitäen tai 
lyhyehköä heittokalastukseen soveltu-
matonta vapaa käyttäen.

Ongelmallista on se, että nykyinen 
kalastuslaki ei määrittele pilkintää yhtä 
tarkasti kuin vuoden 1982 kalastuslaki, 
jonka mukaan pilkinnän piti tapahtua 
jäältä, kiinteältä alustalta tai ankkuroi-
dusta veneestä.

Nyt ainakin ankkuroimattomasta ve-
neestä pilkkivä joutuu pohtimaan har-
rastuksensa laillisuutta. Jos vene ajeleh-
tii virran tai tuulen voimasta, ei pilkintä 
liene laissa mainittua maksutonta ka-

lastusta. Entä, jos pitkä ankkuriköysi 
sallii veneen pyörivän tuulen mukana 
laajalla alueella?

Mitä tarkoittaa ”lyhyehkö” heittoka-
lastukseen soveltumaton vapa? Jos ka-
lastaja vaihtaa pilkkionkeensa tavallista 
pitemmän kärjen, mistä mitasta alkaen 
se ei enää täytä lain kirjainta?

Saako pilkkivavassa käyttää heitto-
kalastukseen soveltuvaa kelaa? Mikä 
on pilkki, käykö mikä tahansa metalli-
möhkäle sellaisesta? Saako pilkin heit-
tää kauemmaksi veneestä pelkästä sii-
masta kiskaisemalla?

Kalastuslaissa on paljon epäselvyyk-
siä, joita ei ole ratkaistu lopullisesti, 
koska oikeustapauksia ei ole viety kor-
keimman oikeuden ratkaistavaksi. Toi-
vottavasti aikanaan uudistuva kalas-
tuslaki muotoillaan niin, että kalastajia 
ei enää hämmennetä tämän kaltaisilla 
ongelmilla.

Itse olen ratkaissut onginnan ja pil-
kinnän määritelmiin liittyvät laillisuus-
ongelmat maksamalla kalastuksenhoi-
tomaksun sekä hankkimalla aina luvan 
kalastusoikeuden haltijalta tai maksa-
malla läänikohtaisen vieheluvan. Silloin 
olen voinut rauhassa käyttää millaista 
yhtä vapaa ja kelaa tahansa ja kalastaa 
niin ankkuroidusta kuin liikkuvastakin 
veneestä.

Muistutettakoon tässä yhteydessä, 
että kalastuksenhoitomaksua (ns. val-
tion kalakorttia) ja läänikohtaista viehe-
kalastusmaksua ei peritä alle 18-vuoti-
ailta eikä 65 vuotta täyttäneiltä.

Vaikka täkyverkolla kalastaminen on 

lyhytaikaista ja aktiivista toimintaa, 
on se aina luvanvaraista. Toistai-
seksi olen saanut siihen joka kerta 
kalastusoikeuden haltijalta luvan 
ilmaiseksi niin sisävesillä kuin me-
rialueellakin. Vaikka luvan tietäisi-
kin saavansa ilmaiseksi, suosittelen 
varmistumaan aina erikseen täky-
verkon käytön luvallisuudesta. Sil-
loin suhteet pysyvät kunnossa eikä 
tule kalastettua väärästä paikasta 
väärään aikaan.

Kalastuslain 39§:n mukaan ka-
lastusta harjoitettaessa on vältet-
tävä aiheuttamasta rannan omis-
tajalle tai haltijalle tarpeettomasti 
haittaa tai häiriötä. Onkimista, pilk-
kimistä ja viehekalastusta ei saa il-
man erityistä oikeutta harjoittaa 
viittäkymmentä metriä lähempä-
nä selvällä merkillä varustettua, 
pyynnissä olevaa kiinteää tai verk-
kopyydystä eikä niin lähellä asut-
tua rantaa, laituria, uimarantaa, jää-
tietä tai muuta niihin verrattavaa 
aluetta, että siitä aiheutuisi edellä 
tarkoitettu seuraus.

Lisäksi on vältettävä aiheutta-
masta haittaa tai häiriötä vesialu-
eella harjoitettavalle muulle kalas-
tukselle.

Muistetaan vielä lopuksi, et-
tä onkiminen ja pilkkiminen ovat 
kiellettyjä lohi- ja siikapitoisten ve-
sistöjen koski- ja virtapaikoissa ja 
vesialueilla, joissa kalastus on kiel-
letty muun säädöksen tai määrä-
yksen nojalla.

Oikeudellisia ongelmia

F Täkyverkko on tyypillisesti kymmenen metriä 
pitkä ja noin metrin korkuinen tiheäsilmäinen 
pintaverkko ja sillä voi saada parissa minuutissa 
yllin kyllin syöttejä koko päivän ongintaa  
varten.

H Olli nostaa täkyverkoin kaloineen suoraan 
sumppuna toimivaan suureen kylmälaatikkoon. 
Täyt säilyvät virkeinä, kun vesi pidetään viileänä 
ja sitä hapetetaan koko ajan.
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150-grammaista ahventa, joka oli 
niellyt täyn syvälle kurkkuunsa. 
Seuraavan kalan nosti laitojen vä-
liin Olli haspelivapaan kiinnittämäl-
lään liukukoho-ongella.

Sitten tuntui minullakin nykäisy. 
Maltoin Ollin opastamana odottaa 
ja tein tartutuksen vasta, kun nyki-
miset muuttuivat jatkuvaksi jum-
putukseksi.

Kala jäi kiinni ja aloin kelata sitä 
veneeseen. Kelaamalla nostami-
nen oli tietenkin virhe, mutta min-
käs teet, kun heittokalastajan vais-
tot tekevät tepposensa.

Jatkossa lapoin siiman oikea-
oppisesti käsin veneeseen, jolloin 
saatoin laskea seuraavan täyn no-
peasti samalle syvyydelle vain heit-
tämällä siiman yli laidan. Näin on-
ginta nopeutui ja ennen kaikkea 
tehostui.

Saaduilta ahvenilta taitettiin vä-
littömästi niskat ja ne pantiin äm-
päriin verestymään. Näin käsitelty 
ahven on parempaa syötävää kuin 
sumpussa vähitellen kuoliaaksi 
riutuva kala. Kalat eivät pilaannu 
viileänä päivänä parituntisen on-
kireissun aikana. Lämpimällä sääl-
lä saaliskalat kannattaa kuitenkin 
panna välittömästi kylmään.

Saimme nopeaan tahtiin hyvän 
joukon pannukarkeita ahvenia. 
Eniten niitä tuli luodon kupeel-
ta, jossa pohja kohosi muutaman 
metrin ympäristöään ylemmäk-
si. Saaliskalat eivät olleet kokonsa 
puolesta sitä tasoa, johon Olli ja 
Matti ovat tottuneet, mutta minus-
ta 100–300-grammaiset raitapaidat 
näyttivät kerrassaan hienoilta. Tein 
niistä kotona komean kasan her-
kullisia � leitä.

Loistava kalastuspäivä, jonka 
mittaa opin paljon eräästä haus-
kimmasta ja tuottoisimmasta ka-
lastaa kansalliskalaamme ahventa.

Joka säällä ympäri vuoden

Myöhemmillä täkyongintareissuil-
lani olen oppinut, että hyvä ahven-
paikka on usein hyvän täkykalapai-
kan lähellä. Raitapaitoja on lähes 
aina paikalla, sillä ruokapöydän 
vieressä asuminen on energiata-
louden kannalta mielekästä.

Ruuan ylitarjonta ei haittaa edes 
kalastusta, sillä syönnillään olevat 
ahvenet iskevät ensimmäisenä 
hampaansa muista pikkukalois-
ta erottuvaan koukussa olevaan 
syöttiin.

Täkyonginta eroaa perinteises-
tä mato-onginnasta siinäkin, että 
kalastusta ei tarvitse ajoittaa aa-
muun tai iltaan. Saalista voi tulla 
todella hyvin keskellä kuuminta 
kesäpäivää, mutta silloin ottipai-
kat ovat usein hieman tavallista 
syvemmällä.

▲ Paristolla toimiva kaksinopeuksinen Zebco Pulsator -hapetin on 
edullinen ja kätevä täkykalastajan apuväline.

▲ Kiiltäväkylkinen tuore salakka on kookkaalle ahvenelle 
vastustamaton suupala.

▼ Olli pujottaa koukun varovasti täyn selkänahan alle siten, että kou-
kun kärki tulee hieman esiin kalan pääpuolelta ja kala jää 
vaakasuoraan asentoon.

Yhteystiedot: 
Tel: +358045 1269334, 
e-mail: jani@solvkroken.no
www.solvkroken.no
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Saimaalla olemme onkineet ah-
venta täyllä joskus jopa 20 metrin 
syvyydestä. Normaali hyvä onki-
syvyys keskipäivällä on kuitenkin 
4–10 metriä.

Kerran syvältä onkiessamme jy-
sähti vajoavaan täkyyn välivedes-
tä noin viisikiloinen järvilohi, joka 
valitettavasti irtosi hieman ennen 
koukkausta. Jatkossa päätimme li-
sätä kalamiehen lottovoiton mah-
dollisuutta ja vaihdoimme käyt-
tämämme tavalliset pilkkivavat 
kevyeen virvelivarustukseen.

Ahven ottaa täkyyn kaikkina 

vuodenaikoina, jopa talvella, mutta 
parhaimmillaan kalastus on loppu-
kesällä ja alkusyksyllä, kun kalat ko-
koontuvat suuriksi syönnösparviksi 
lihottamaan itseään talven varalle. 
Parasta tuossa ajankohdassa on se, 
että myös täkykalat ovat silloin hel-
posti tavoitettavissa.

Tyypillisiä ahvenpaikkoja ovat 
syvempien selkien keskellä ja tun-
tumassa olevat karikot ja pienet 
matalikot sekä ruovikoiden laita-
mat.

Kaikuluotain on mainio apuväli-
ne, mutta ilmankin pärjää. Tutuilla 
kalavesillä riittää usein pelkkä (pe-
rinne)tieto hyvistä ahvenpaikoista. 
Jos tietää esimerkiksi viisi tyypil-
tään erilaista hyvää ison ahvenen 
paikkaa, niiden kaikkien pettämi-
nen samana päivänä on todella 
harvinaista.

Monta kertaa olen osunut mi-
tä kiihkeimpään ahvenensyöntiin 
näkö- ja kuuloaistin avulla. Tyynellä 
säällä näkee jo kaukaa veden rik-
koutuvan, kun pikkukalat särähtä-
vät pintaan paetessaan alla vaani-
via petokaloja. Kun ahvenet iskevät 
saartamaansa syöttikalaparveen, 
läiskeen ja lotinan voi myös kuulla.

Pinnan tuntumassa häärivien ah-
venten keskelle ei pidä ajaa veneel-

giä tai lippaa tarjoten. Kun viehe ei 
tunnu enää kaloille kelpaavan, jat-
kan täyllä, yleensä vähintään koh-
talaisella menestyksellä.

Hyvälläkin täkyongintapaikalla 
ahventen syöntiaktiivisuus vaih-
telee melkoisesti. Kun aluksi hyvin 
alkanut syönti taukoaa, ei välttä-
mättä kannata heti vaihtaa paik-
kaa, sillä syönnösparvi saattaa vain 
kiertää lähistöllä ja ilmestyä koska 
tahansa takaisin.

Joskus syöntipuuskien väli kes-
tää jopa 15 minuuttia. Jos toime-
ton odotus kyllästyttää, voi karik-
koa kiertävää ahvenparvea yrittää 
seurata myös heitto-ongella, jol-
loin ankkuripaikkaa ei tarvitse vält-

tämättä vaihtaa.
Talvella ahvenen täkyongintaa 

haittaa eniten sopivankokoisten tä-
kyjen saanti. Riittävän pieniä täkyjä 
voi yrittää onkia vaikkapa ruovikon 
sisältä tai karikolta ohutta siimaa, 
pientä koukkua ja surviaistoukkaa 
käyttämällä.

Talvionkijan täkykalojen lajilla 
ei ole niin väliä, sillä kaikki alle 8 
cm täyt käyvät, myös pieni ahven. 
Esimerkiksi kiiski maistuu monilla 
järvillä ahvenille etenkin maalis–
huhtikuussa. Joskus täkykaloja saa 
pyydystettyä avautuneista virta-
paikoista kesken pilkkikaudenkin.

Vähin välinein

Kun käytössä on jo ennestään ve-
ne, pärjää ahvenen täkykalastaja 
halutessaan melko vähäisin lisä-
välinein.

Matalilla vesillä hupiin riittää jäy-
kähkö onkivapa, jossa on 0,20–0,30 
mm siima, 10–20 g Catherine-pai-
no ja nro 4–8 koukku. Virvelisii-
maan liitetyn liukuvan kohon käyt-
täminen laajentaa samoilta sijoilta 
kalastettavaa aluetta, koska syötin 
voi sen ansiosta heittää pidemmäl-
le. Isojen kalojen nostamiseen va-
raudutaan kunnon haavilla.

Yli kolmen metrin syvyisestä 
vedestä kalastettaessa tarvitaan 
enemmän siimaa, minkä vuoksi 
jonkinlainen kela alkaa olla pakol-
linen hankinta.

Edullisin ratkaisu on silloin ta-
vallinen pilkkivapa, jonka siimaan 
lisätään paino ja koukku. Lyhyellä 
pilkkivavalla ei yllä juuri veneen lai-
taa pidemmälle, mutta eipä ole tar-

Täkysumppua voi jäähdyttää joko jäillä tai pakastimessa jäädytetyillä 
mehukanistereilla kuten tässä. Viileällä säällä jäähdyttäminen ei ole 
tarpeen, jos vesi pidetään hapekkaana.

lä, sillä se pelottaa helposti parven 
hajalleen ja syönti tyrehtyy. Parvea 
on lähestyttävä varovasti soutaen 
tai sähkömoottorilla ajaen ja täky 
on toimitettava varovasti kuhinan 
keskelle matkan päästä.

Itse jätän näissä tapauksissa tä-
kyongen vähäksi aikaa rauhaan ja 
kopaisen paikan ensin virvelillä ji-

E Kookkaammat 
ahvenet nostetaan 
haavilla.

▼ Täkyonkijan 
ahvenet ovat 
keskipainoltaan 
selvästi mato-on-
kijan saaliskaloja 
suurempia.
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peenkaan, sillä usein kalat suoras-
taan viihtyvät veneen tarjoamassa 
varjossa.

Pilkkivavan voi virittää parem-
min täkyongintaan sopivaksi 
vaihtamalla siihen pidemmän ja 
notkeamman kärjen vanhasta UL-
vavasta.

Jos omistaa minkä tahansa ke-
vyeen tai keskiraskaaseen kalas-
tukseen sopivan virvelin, sitä voi 
mainiosti käyttää ahvenen täky-
onginnassa. Herkullisin peli on 
kevyt ja notkea haspelivapa, jos-
sa nykäisyt näkyvät ja tuntuvat 
todella hyvin ja joka pitää täpä-
rästikin tarttuneet kalat koukussa 
haaviin asti.

Täkyonginnassa voi erikoisen 
hyvin hyödyntää vavan, joka on 
osoittautunut turhan hennoksi ja 
notkeaksi esimerkiksi jigaamiseen. 
Sopiva vavan pituus 5–7 jalkaa.

Liukukoholla kalastamiseen tar-
vitaan pitempi ja jäykempi vapa, 
sillä heitettävällä yhdistelmällä voi 
olla painoa jopa yli 50 grammaa. 
Kela voi olla kooltaan hauenkalas-
tukseen soveltuva ja vavalla pituut-
ta 7–9 jalkaa. Jouheasti saattaen 
heittämällä pärjää kevyemmällä-
kin varustuksella.

Jos kalastaa tositarkoituksella, 
eli pyydystä ja pamputa -menetel-
mällä, ei vavan tartutuskyvyllä ole 
niin väliä. Ahvenen kiinnittyy kouk-
kuun ilman vastaiskuakin, kun sen 
annetaan niellä täky kunnolla. Sil-
loin koukku tarttuu usein syvälle 
kalan kurkkuun.

Olemme käyttäneet nro 4–8 pit-
kävartisia koukkuja. Pitkä varsi ei 
tunnu vähentävän ahvenen isku-
haluja ja se helpottaa koukun irrot-
tamista kalan kidasta.

Kokeilut kolmihaaraisilla VMC 
Sure Set -koukuilla, joissa yksi haa-
ra on muita pitempi, ovat antaneet 
vaihtelevia tuloksia. Täyn olemme 
kiinnittäneet pisimpään koukun-
haaraan.

Lyhyehkön kokemuksemme 

valossa suosittelemme Sure Set 
-koukkuja lähinnä hauen ja kuhan 
täkykalastukseen. Täkynä voi silloin 
käyttää myös vähän kookkaampaa 
ahventa tai särkeä. Kolmihaarakou-
kun ansiosta kala jää helpommin 
kiinni, joten kalan voi tartuttaa 
myös tekemällä vastaiskun välittö-
mästi tärpin havaittuaan.

Täkysumpuksi riittää tavallinen 
kookas kylmälaatikko, jonka sisä-
pinta on sileää muovia. Tarjoushin-
nat alkavat paristakymmenestä eu-
rosta. Halpa styroksilaatikko ei ole 
hyvä, sillä kalanlima imeytyy siihen 
ja aiheuttaa puhdistusongelmia.

Veden jäähdyttämiseen voi käyt-
tää jäätä tai pakastimessa jäädytet-
tyjä vedellä täytettyjä muovipullo-
ja.

Jos täkyjä käytetään vain pari 
tuntia niiden pyydystämisen jäl-
keen, ei sumppua tarvitse välttä-
mättä jäähdyttää, kun siihen ote-
taan riittävästi viileää hapekasta 
vettä ja käytetään hapetinta. Liial-
lista lämpenemistä hidastetaan pi-
tämällä sumppua varjossa ja sulke-
malla lämpöeristetty kansi.

Hapettimeksi riittää edullinen 
paristokäyttöinen malli, jollaisten 
hinnat pyörivät kympin ja kahden 
välillä. Käyttämäni Zebco Pulsator 
-hapetin toimii yhdellä isolla pyö-
reällä paristolla useiden onkireis-
sujen ajan.

Hapettimen ilmaletkulle voi po-
rata kylmälaatikon kylkeen pienen 
reiän tai painaa kuumennetun rau-
dan avulla uran laatikon kannen 
väliin.

Tiheäsilmäisillä täkyverkoilla on 
pituutta noin 10 ja korkeutta tyy-
pillisesti 1–1,2 metriä. Tavallisesti 
käytetään kookkailla kohoilla va-
rustettuja pintaverkkoja, mutta 
uppoaviakin on tarjolla. Sopiva 
solmuväli on 8–10 milliä.

Yksi vaihtoehto on 8,5-millinen 
Lindemanin Täkyverkko, jota on 
saanut postimyynnistä noin 15 eu-
ron hintaan.

Moraalisia mietteitä
◼ Monet eläintensuojelijat pitävät elävällä täkykalalla kalastamista eläin-
rääkkäyksenä. Muutamissa maissa elävän kalan käyttäminen syöttinä on jo-
pa kiellettyä.

Koska meillä Suomessa elävän täkykalan käyttämistä ei ole lailla kielletty, 
siihen liittyvät ongelmat ovat pitkälti moraalisia. Kalastaja voi oman ratkai-
sunsa mukaan käyttää tai olla käyttämättä eläviä syöttejä.

Yksi syy pitää täkykalat elävinä ainakin koukkuun pujottamiseen asti on 
niiden tuoreus. Petokala iskee hampaansa hanakammin tuoreeseen kuin 
pilaantuneeseen syöttiin. Koukussa pyristelevä täky lisää pedon iskuhaluja 
entisestään. Olen nähnyt omin silmin, kuinka hauki tai iso ahven valitsee 
poikkeavasti käyttäytyvän täkykalan vapaasti uivien pikkukalojen keskeltä.

Käytän itse täkyonginnassa eläviä syöttejä ilman moraalista krapulaa. Petojen 
haavoittamat pikkukalat kituvat lyhyen tai joskus pitemmän ajan ilman ihmisen 
vaikutustakin. Koukkuun varovasti selkänahan alta pujotettu täky räpistelee vain 
hetken ennen petokalan kitaan joutumistaan. Sen sijaan vaikkapa pitkäsiiman 
koukussa kaksikin viikkoa riutuvan ruutanan kohtalo mietityttää jo enemmän.

Jos moraali ei anna myöten käyttää elävää täkykalaa, voi täkyongintaa ai-
van hyvin harrastaa myös kuolleella kalalla. Silloin pienen lisäliikkeen antami-
nen syötille ajoittain vapaa liikuttamalla ei ole pahasta. Ahventen ollessa hy-
vällä syönnillä ei välttämättä edes huomaa eroa elävällä täyllä kalastamiseen.

Täkyjä voi myös pakastaa tulevaa käyttöä varten. Sulatettuna ne ovat kou-
kussa melko pehmeitä eivätkä kalasta tuoreiden veroisesti, mutta saalista voi 
silti tulla ihan kohtuullisesti.

Pehmeysongelmaa voi korjata pakastamalla täyt kylläisessä suolaliuok-
sessa. Suola lisää samalla suomujen pysyvyyttä ja salakan kyljen kiiltävyyttä.

Joku saattaa kyseenalaistaa myös kookkaiden ahventen kalastamisen, kos-
ka ne ovat petokaloina omiaan pitämään runsastuvia särkikalakantoja kurissa. 
On totta, että täkyonkijan ahvenet ovat keskimäärin selvästi suurempia kuin 
perinteisen mato-onkijan saaliskalat.

Isoja ahvenia kalastetaan kuitenkin myös verkoilla, johon verrattuna onkimis-
ta voidaan pitää helpommin säädeltävänä kalastustapana. Onginnan voi lopet-
taa heti, kun saalista on tullut sopivasti. Ja kun osa kookkaista ahvenista pois-
tuu, jää jäljelle jääneille lajitovereille enemmän tilaa ja ravintoa kasvaa suuriksi.

Salakasta irtoaa käsiteltäessä helposti suomuja, mutta se ei 
tunnu juuri heikentävän kalastavuutta. Koukun kärjen on 
tultava esiin syötin pääpuolelta. Pitkävartinen koukku 
helpottaa saaliskalan nopeaa irrottamista.
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tärppejä ja saalista, myös isoja, jos 
niitä on paikalla. Kun syötit ovat hy-
vin pieniä, koukuksi käy tavallinen 
ongenkoukku, esim. koko 10, kun 
se on riittävän ohutlankainen.

Pienen koukun sijoittaminen 
kalan keskiosaan selkäevän alle ei 
haittaa tarttumista, koska iso ah-
ven hotkaisee koko syötin kouk-
kuineen kerralla suuhunsa.

Pulmana pikkutäkyjä käytettä-
essä ovat ”liian pienet” ahvenet, 
jotka pöllyttävät täkyä tämän täs-
tä. Pienempi ahven ei aina tartu 
koukkuun, mutta irrottaa tai rikkoo 
syötin. Täkyjä saattaa kulua huimaa 
vauhtia, mutta tähtäimessä olevia 
isompia ei silti kerry saaliiksi.

Iso täky valikoi

Jos onkipaikalla on paljon ahven-
ta, täkyä suurentamalla pienempi-
en ahventen ei-toivotut tärpit vä-

◼ Polvikoukkuun pujotetun kuol-
leen, mutta tuoreen pikkuahvenen 
tai särjen paras ominaisuus onki-
syöttinä on syötin luonnollinen ul-
konäkö ja tuoksu.

Puutteena voi olla koukkuun pu-
jotetun täkykalan epäilyttävä asen-
to, jos koukku on vääränlainen tai 
väärin kiinnitetty. Ahven voi myös 
syöttiin iskiessään tuntea jykevän 
koukun tai siitä lähtevän tapsilan-
gan ja hylätä tarjouksen.

Näyttää kuitenkin siltä, että kun 
ahven on päättänyt iskeä täkyyn, se 
ei enää kovin helposti peru aikeitaan. 
Se saattaa tehdä jopa pari kolmekin 
yritystä, mikä parantaa onkijan mah-
dollisuuksia saada kala tarttumaan.

Pienet täkykalat

Täkykalan koko määrää onginnan 
luonteen. Silmäkooltaan perhos-
haavia vastaavalla täkykalahaavilla 
tai -liipillä saa rantavesistä 3–5 cm 
mittaisia pikkukaloja, jotka kelpaa-
vat syötiksi jo 10-senttisille ahvenille.

Näin pienten kalanpoikasten 
käyttäminen syöttinä antaa paljon 

henevät ja isommille jää enemmän 
aikaa iskeä syöttiin.

Pelkästään hyvä asia tämä ei sil-
ti mielestäni ole, koska useampien 
ahventen rynnistys syötin kimp-
puun laittaa muihinkin vipinää, jol-
loin kilpailu ehkä pitää paremmin 
syöntiä yllä ja jopa kiihdyttää sitä.

Veneestä ongittaessa vavan kan-
taman päässä oleva isompien ah-
venten parvi on kuitenkin lähes ai-
na liikkuvaa sorttia. Jos paikalla on 
myös pienempää ahventa, niiden 
onkiminen on hukkaan heitettyä 
aikaa isojen saamisen kannalta.

Siksi hyvin syövän parven sattu-
essa kohdalle on parasta käyttää 
sopivan suurta täkyä erottelemaan 
pienet pois täyn kimpusta. Hyvällä 
tuurilla parvesta saa nopeasti puo-
len tusinaa isompaa ennen kuin se 
katoaa.

Jos paikalla tuntuu olevan isom-

Kuollut, mutta tuore täkykala ongenkoukussa on 
isolle ahvenelle houkutteleva syötti, kun kohdalle 
sattuu hanakasti syövä parvi.

Ahvenia polvikoukulla
 Täkyonkijan vavat

◼ Täkyonkija tavoittelee isoja 
ahvenia, joita oleilee harvemmin 
mökkilaiturin ääressä. Siksi on-
gelle on paras mennä veneellä, 
jolloin vavan pituudeksi riittää 
4–5 m. Viisimetrinen vapa on ve-
neessä pitkä, mutta kun ongitaan 
melko syvästä, 2–3 metristä, pi-
tuudesta alkaa olla hyötyä.

Täkyongen kärkiosan pitäisi ol-
la tanakka, että väkäsen tienoilta 
paksuhko polvikoukku uppoaa 
ahvenen suuhun. Siksi halvimmat 
onkivavat ovat tähän kalastustyy-
liin kärjestään usein liian löysiä.

Omista vavoistani paras täky-
ongintaan on Trabucco Nexia -se-
koitevapa, joka on vain hieman 
perusvapoja kalliimpi. 

Hauska on myös onkia puuva-
valla, jonka tein kapeasta ja melko 
suorasta pajusta. Tämä 365 cm pit-
kä luomuvapa painaa 675 g, mutta 
se on kärjestään tanakka ja toisaal-
ta mahtavasti kokotoiminen.

Koivusta, haavasta tai pihlajas-
ta ei saa yhtä kevyttä vapaa.

RISTO JUSSILA
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pia ahvenia, mutta ne ovat passii-
visia, pienempi täkykala tai elävä 
mato saattaa pelata isoa täkyä pa-
remmin.

Polvikoukku isolle täylle

Painoltaan 150–300 g järviahven 
kelpuuttaa suurenkin täyn. Mitä 
parempi syönti, sitä isommat täyt 
kelpaavat. Peruskooksi sopii noin 
6–12 cm mittainen pikkusärki, sa-
lakka tai ahven.

Mutu on luksussyötti, mutta nii-
tä tuntuu olevan nykyisin harvassa. 
Myös tuore, solmuväliltään 10–12 
mm verkolla saatu pikkumuikku 
kuuluu samaan sarjaan, jos niitä 
malttaa törsätä syöteiksi.

Ruutana on sitkeähenkisenä pe-
rinteinen elävä täky. Koemielessä 
olen onkinut elävällä ruutanalla 
heittokohon kanssa ahvenia, mut-
ta korkeana kalana ruutana mah-
tuu huonosti ahvenen suuhun ja 
tartutukset epäonnistuvat turhan 
usein, vaikka käyttäisi pientä on-
genkoukkua.

Itse käytän mieluiten Mustad 
7724 -polvikoukkua ja siinä kuol-
lutta, mutta vasta koukkuun lai-
tettaessa kolkattua pikkukalaa. 
Elävälle täylle polvikoukku ei ole 
lainkaan sopiva koukkytyyppi.

Polvikoukun paras ominaisuus 
on, että sen avulla täkykalan saa 
luontevaan vaakatasoon ja koukun 
kärjen pistämään ulos täyn niskas-
ta. Lisäksi koukun varsi kiertää ka-
lan sisällä kauemmaksi etupäästä, 
eikä estä syötin painumista syväl-
le kalan suuhun. Ahven todellakin 
haukkaa täkykalan usein suoraan 

pää edellä ja tarttuu siksi hyvin pol-
vikoukkuun.

Mustad 7724 -koukkua myy-
dään kolmena tai neljänä eri koko-
na, joista kaksi pienintä ovat ahve-
nen täkyongintaan sopivia. Koukut 
maksavat runsaan euron kappale ja 
niitä maahantuo ainakin Kalastus-
kolmio Oy. Netissä polvikoukkuja 
myy mm. Motonet.

Ellei polvikoukkuja ole saatavilla, 
myös pienen jigikoukun ilman lyi-
jypainoa saa viritettyä täkykalan si-
sään hieman polvikoukun tapaan.

Peruke tarpeen

Tuoreen täkykalan takia hauilta on 
mahdotonta välttyä. Vaikka täkyyn 
iskevä hauki painaa useimmiten al-
le kilon, sekin saa onkisiiman poik-
ki. Siksi taipuisa, teräsvahvisteises-
ta perukelangasta tehty tapsi on 
tarpeen.

Pääasiassa olen käyttänyt Fort-
ress Predatoria ohuina vahvuuksi-
na. Mitaksi riittää 20–35 cm.

Siimana toimii hyvin monikuitu, 
vaikka tärppi onkin sillä raju. Jous-

toa syntyy vavasta. Perukelangan 
ja monikuitusiiman liitos on helppo 
tehdä mikrokoon leikariin, joka toi-
mii samalla osana painotusta.

Polvikoukku ja luja monikuitu-
siima ovat niin vankka yhdistelmä, 
että periaatteessa varttikilon ahve-
nen voi nostaa ilmassa veneeseen. 
Mutta hätäily on turhaa. On pa-
rempi vetää kala pintaan ja katsoa, 
kuinka hyvin se on kiinni.

Jos koukku on syvällä, ahvenen 
voi yleensä nostaa suoraan. Jos 
koukku on vain suupielessä, on 
parempi myötäillä vavalla kalan 
riuhtomista ja hivuttaa se pintoja 
myöten haaviin.

Haukia ei pitäisi nostaa vavalla 
lainkaan suoraan veneeseen, sillä 
kalan rimpuillessa ilmassa peruke 
rispaantuu sen hampaissa usein pi-
lalle. Haavilla nostettaessa saman-
laisia vaurioita ei niin synny.

Jos koukku on vain hauen suu-
pielessä, peruke ei rispaannu. Sil-
loin kalan irrotus voi onnistua niin-
kin, että siiman annetaan löystyä 
vedessä useita kertoja, jolloin lui-
sessa kohdassa oleva koukku pää-
see itsekseen irti.

Koho ja painotus

Koska polvikoukku on luonnostaan 
melko painava ja kuollut täkykala 
vajoaa itsestään, kevyehkö paino-
tus riittää. Jos mitään painoa ei ole, 
täky vajoaa parin kolmen metrin 
vedessä turhan hitaasti.

Kantavuus on paras kuolettaa 
hauleilla niin vähäiseksi, ettei koho 
vastusta, kun ahven lähtee viemään 
sitä viistossa kulmassa veden alle.

Täkykalojen  
pyyntiniksejä

L Tiheäsilmäinen verkko on no-
pein väline pikkukalojen pyyntiin. 
Täkyverkon nimellä on saatavilla 
solmuväliltään 9–10 mm pohja- ja 
pintaverkkoja, jotka ovat yleensä 
1–1,2 m korkeita ja 10 m pitkiä. 
Liina on täkyverkoissa usein kier-
rettyä 110/2-nailonia, joka on tä-
kyverkkoon turhan paksua ja näky-
vää, mutta toimii, kun pikkukaloja 
on pilvin pimein. 

Paremmin liinana toimii mono-
fiili, mutta sitäkin on yleensä saa-
tavana vain lankavahvuutena 0,15 
mm, kun 0,10–0,12 mm olisi sopi-
vampaa tavaraa.

Täkyverkon puutteita voi korva-
ta käyttämällä suurempaa verkko-
pinta-alaa. Muikkuverkkojen pie-
nimmät silmäkoot ovat 9–10 mm 
ja lankavahvuus 0,15 mm. Tällai-
nen verkko 1,8 m korkeana ja 30 m 
pitkänä antaa selvästi täkyverkkoa 
nopeammin pikkukalaa.

Heittoverkko sopii parvessa, lähellä 
pintaa liikkuvien pikkukalojen pyyntiin. 
Heittoverkon lanka on yleensä paksua 
kierrettyä nailonia, mutta se ei haittaa, 
koska tällainen verkko sulkee saaliin si-
säänsä. Saatavilla on solmuväliltään 6 ja 
9 mm heittoverkkoja.

Tiheäsilmäinen katiska on verkkoa 
hitaampi pikkukalojen pyytäjä ja saa-
liin saaminen edellyttää yleensä, että 
pyydys on laitettu veteen jo edellisenä 
päivänä. Täkykatiskat ovat erityisen ti-
heäsilmäisiä, mutta pyytävät pimeinä 
pyydyksinä yleensä paremmin ahventa 
kuin särkeä tai salakkaa.

Pitkävartinen täkykalahaavi on par-
vessa elävien pikkukalojen pyydys, jo-
ta parvi osaa kuitenkin hieman varoa. 
Virtavedessä haavipyynti onnistuu pa-
remmin. Tietyistä virranosista läheltä 
rantaa voi löytää suuria pikkusärkien 
parvia, joissa kalojen pää on aina sa-
maan suuntaan. Rantakiviä myöten 
parvea on helpompi lähestyä kuin ve-
neellä. Vaikka kaloja koukkii haavilla, ne 
palaavat pian samaan paikkaan päin-
vastoin kuin avovedessä.

Liippi on erityisen tiheäsilmäi-
nen täkykalojen pyydys, joka las-
ketaan narun varassa pohjaan. 
Muodoltaan liippi on yleensä ne-
liömäinen ja sivut ovat metrin mit-
taisia tai vähän alle. Liippiverkko 
on kiinni tukevasta metallilangas-
ta tehdyssä kehikossa.

Kun liippi on laskettu pohjaan, 
sen päälle pudotetaan syöttiainet-
ta. Kalojen mentyä liipin päällä se 
nostetaan ylös, ensin hitaasti ja sit-
ten kiihtyvällä vauhdilla.

Liipistä voi saada kerralla hyvin-
kin tusinan verran täkykaloja, mut-
ta liippejä olisi syytä olla pyynnissä 
pari kolme, että täkyjen saatavuus 
on varmempaa.

Liipin voi nostaa tukevan puu-
seipään avulla laiturilta tai rannalta. 
Jos liippi nostetaan veneestä, vettä 
saisi olla alla useampi metri, ettei-
vät pikkukalat säiky.

Syöttiaineita voi käyttää myös tä-
kyjen verkko- ja katiskapyynnissä. 
Normaalit syöttiaineet ja mäskit hou-
kuttelevat kuitenkin vain särkikaloja.

Kesän vanhoja, 10 mm verkkoon 
jääneitä hottamuikkuja.

Puuvapa, täkykala polvikoukussa ja isot saalisahvenet muodostavat 
tunnelmallisen yhdistelmän.
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Täkykalan asettaminen 
polvikoukkuun

A Työnnä polvikoukun kär-
ki kolkatun kalan peräaukon 
seudulta suoraan sisään niin, 
että kärki uppoaa suoliston ta-
kaosaan.

B Käännä koukku oikeaan asen-
toon, jolloin koukun kärki 
osoittaa suolistossa ylöspäin.

C Työnnä koukku suolistoa 
myöten niin pitkälle kuin se 
menee, kiduksiin asti. Paina tä-
kyä päästä alaspäin niin, että 
koukun kärki väkäsineen pis-
tää niskasta esiin. Iso ahven 
syö täkykalan mieluiten pää 
edellä ja koukun kärjen paras 
sijaintipaikka on siksi täyn nis-
kassa.

•

•

•

A

C

B

Järviahvenen  
kalastusopas

L Erä-lehden järviahvenen kalas-
tusopas, jossa käsiteltiin ison ah-
venen elinpaikat, pyyntivälineet 
ja pyyntitavat venepilkinnästä 
heittokalastukseen ja katiskois-
ta nirhoihin, ilmestyi useampi-
osaisena numeroissa 7–2009, 
8–2009, 9–2009, 10–2009 ja  
12–2009.

Hauki syöksyy täkyyn usein 
vauhdilla sivulta, jolloin kohokin 
heilahtaa ensin sivulle. Tämä voi 
yllättää onkijan pahemman ker-
ran. Kun isku näyttää kohossa vain 
pienehkön kalan nykäisyltä, onkija 
vastaa vavan reippaalla nostolla. Ja 
samassa vapa on raskaasti kaarella 
ja hauki potkaisee rajut ensi pot-
kunsa.

Alimpien pikku haulien luonte-
va sijoituspaikka on peruketapsin 
ja monikuitusiiman liitoskohdassa 
ja pääpainotus voi olla noin 20 cm 
sen yläpuolella.

Perinteinen styroksikoho kelpaa 
riittävästi painotettuna ahvenen 
täkyongintaan, mutta mielestäni 
paremmin pelaa ala-antenniltaan 
pitkähkö koho, jonka liikkeet ovat 
vakaampia. Sellainen paljastaa hy-
vin nimenomaan ison ahvenen tär-
pin, kun se lähtee upottamaan ko-
hoa 45 asteen kulmassa.

Selvää tietysti on, ettei kohon 
vastus saa olla niin suuri, että ah-
ven huomaa sen. Aallokossa joutuu 
kuitenkin käyttämään vähemmän 
syväytettyä kohoa.

Ilman kohoa

Ongittaessa täkyä ei kannata pel-
kästään seisottaa paikoillaan ko-
hon varassa, sillä vavalla pientä lii-
kettä tekemällä täky houkuttelee 

ahventa paremmin.
Sopiva liike löytyy kokeilemalla. 

Pienen nypytyksen lisäksi täkyä voi 
vetää hyvin hitaasti, jonka jälkeen 
tehdään lyhyt nykäisy ja täyn an-
netaan palautua paikoilleen. Otti-
haluttoman ahvenen tärppiä voi 
odotella heti nykäyksen jälkeen 
täyn laskeutuessa.

Kun parvi on otillaan, pelkkä alas 
laskeutuva täky saa kalat iskemään 
usein jo vauhdista.

Paljon tavallisempaa kuitenkin 
on, että syönti on nihkeää. Silloin 
täyn liikuttelu on usein välttämä-
töntä, että edes jotain rupeaa ta-
pahtumaan.

Tällaisessa tilanteessa kohosta 
tuntuu olevan enemmän haittaa 
kuin hyötyä. Ilman kohoa täkyä on 
kätevä uittaa portaattomasti lä-
hellä pohjaa niin, että täky liikkuu 
koko ajan, mutta ei liian vauhdik-
kaasti.

Tämän tehokkaan tekniikan 
ongelmana on, että nuoret eivät 
yleensä jaksa onkia näin, koska 

homma vaatii pitkää pinnaa. Mut-
ta kun on tottunut kalastamaan 
koskilla perhovavalla kuulapäisellä 
liitsillä tai larvastaen, tulokseen on 
luottoa, eikä vavan paino haittaa.

Täkykala jigipäähän

Kun kalastetaan ilman kohoa, pol-
vikoukun sijasta tapsin päähän voi 
sitoa painopäällä varustetun jigi-
koukun, johon pujotetaan jigipyrs-
tön sijasta kuollut täkykala.

Viritystä uitetaan vavalla lähel-
lä pohjaa. Normaalin jigausteknii-
kan lisäksi uittoon voi yhdistää tä-
risyttämistä ja raahaamista pohjaa 
myöten, nostoa ja pudottamista.

Jigikoukun vähäinen paino ja 
ohutlankaisuus ovat tärkeitä omi-
naisuuksia, jotta tulosta syntyisi. Ke-
vyenkin jigipään tuntuma pohjaan 
on onkivavalla todella helppo säilyt-
tää tavallisessa 2–4 metrin vedessä.

En voi kehua käyttäneeni tätä jigi-
pään ja täkykalan yhdistelmää vielä 
kovin paljon, mutta sen verran kui-
tenkin, että luottoa on kertynyt.

Varsinkin loppukesällä iltapäivän vaihtuminen illaksi saattaa virkis
tää syöntiä. Myös tyynellä kelillä veneen ajelehtiminen yleensä paran
taa saumoja osua parveen.

Isoja ja tunnelmaa

Mutta miksi onkia täkykalalla, kun 
mato-onginta ja jigaus on keksitty?

Paras peruste on, että isot ahve-
net haksahtavat helpoimmin juuri 
täkyyn. Täkyonginnassa on jotain 
samaa kuin raksiuistelussa.

Kompastuskivenä on toisaalta 
löytää alueet, joissa isot ahvenet 
oleilevat. Tältä osin täkyonginta 
edellyttää hyvää paikkatuntemus-
ta.

Toisaalta tunnelma on melko rai-
lakas, kun isot ahvenet kiskotaan 
osin ilmoja myöten ylös ja ajoittain 
otellaan siiman päässä tempovan 
hauen kanssa.

Puolenkym
mentä isompaa  
ahventa on  
täkyonkijalle  
järvivesistä jo 
kohtalainen 
saalis.




