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� On oikeastaan pienoinen ih-
me, että komeat siianköriläät
ovat saaneet lounastaa ranni-
kollamme niinkin pitkään ilman
laajempien kalamiesjoukkojen
häirintää. Verkoillahan niitä on
toki poimittu iät ajat, mutta vas-
ta 1990-luvun loppupuolella
alettiin puhua yleisemmin siiko-
jen onkimisesta. Erimerkiksi
Ruotsissa lajia on harrastettu jo
vuosia.

Siian onginta täyttää monet
”helppoa kalastusta” arvosta-
vien toiveet. Pelipaikkojen ää-
relle pääsee useissa tapauksis-
sa autolla, venettä ei tarvita, ei
myöskään kalliita erikoisvälinei-
tä. Tekniikan oppii kuka tahansa
nopeasti. Ja mikä parasta, saa-
liit voivat olla todella runsaita
sekä lukumäärältään että pai-
noltaan.

Lövön lossilla

Lövön lossiranta on yksi tunne-
tuimmista – joidenkin mukaan
myös parhaista – siikaonkipai-
koista etelärannikollamme. Mai-
nittu lossi liikennöi muutaman
sadan metrin levyisessä sal-
messa Dragsfjärdin kunnan ete-
läosassa. Samassa salmessa
liikennöivät keväisin myös puls-
kat siiat, joita usein jopa moni-
kymmenpäinen onkijajoukko
yrittää noukkia.

Mekin päätimme piipahtaa
tässä paljonpuhutussa kalapai-
kassa. Tietynlaista rauhaa ra-
kastavina sieluina taktikoimme
viikonpäiväksi maanantain, kos-
ka oletimme, että silloin suurin

osa porukasta pakertaisi töissä
tai olisi muuten vaan kurkkuaan
myöten täynnä viikonloppuista
siianongintaa. Lauantaisin ja
sunnuntaisin rannat ovat kuule-
ma onkijoita piukassa, koska
autolla pääsee aivan viereen.

Huhtikuu herkisteli vasta läh-
tösuoralla. Silti keväiset kelit oli-
vat hellineet maatamme jo vii-
kon parin ajan. Suojaisemmat
lahdet ja selät olivat vielä heive-
röisen jääkuoren peitossa, mut-
ta Lövön salmesta ne olivat vii-
meistä hilettä myöten häipy-
neet. Eikä ihme, käyhän siinä
melkoinen virta.

Taktikointimme onnistui. Ka-
lastajia ei kököttänyt ongella
kuin hieman toistakymmentä,
enimmät heistä Kasnäsin puo-
leisella rannalla. Valtaosa onki-
joista näytti olevan eläkeläis-
kaartin edustajia, joita eivät työ-
kiireet enää painaneet. Leppoi-
saa jutustelua vieruskaverien
kanssa, kasvoja hyväilevästä
kevätauringosta nautiskelua,
kahvin hörpiskelyä ja aivolohko-
jen pohjimmaisena tietenkin
unelma suursiian erehtymisestä
omaan matopyydykseen. Vai
oliko silläkään nyt niin väliä.

”Viime vuonna sain yhtenä
päivänä 18 siikaa. Suurin niistä
oli kaksipuolikas, ja oli siinä pari
muutakin kaksikiloista”, kertaili
siniseen sadeasuun sonnustau-
tunut mies siikauransa koho-
kohtia.

”Minulla paras päivä toi 30 sii-
kaa”, kuittasi toisella puolella is-
tuksinut tummahaalarinen ja la-
teli heti perään joukon kiloluke-

mia, joita ei kai ollut edes tarkoi-
tettu uskottavaksi.

”Ihme juttu. Aamulla tässä
onki kaksi kaveria, jotka molem-
mat saivat siikoja jatkuvasti. Sit-
ten toinen katsoi kelloa ja totesi,
että lähdetään. Sen jälkeen ei
ole tärpännytkään”, loihe sade-
takkinen lausumaan.

Niinpä, olimme onkineet jo
pari kolme tuntia, ja vain Tapani

oli onnistunut koko porukasta
yhden siian narraamaan. Hy-
vänkokoisen tosin, miltei maito-
tölkin painoisen.

Niin hauskaa kuin pelkkä ran-
nalla nyhjöttely, auringosta nau-
tiskelu ja tärpin odottelu onkin,
pitemmän päälle ongenkärkien
hievahtamattomuus alkaa ottaa
pattiin. Olimmehan sentään
ajaneet tänne liki 300 kilometriä.

Koukussa 
kevätsiika
Koukussa 
kevätsiika

JARI TUISKUNEN

Kevään myötä niin kalat kuin 
kalastajat vilkastuvat ruoanhakuun.
Pyyntitapojen kirjossa on havaittavissa
jopa lievää ylitarjontaa. 
Eräs ehdottoman hauskoista ja 
leppoisista kevätkalastuslajeista on
viime vuosina kosolti lisää harrastajia
saanut siian onginta rannikolla.
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Mukava olisi saada jotain kotiin-
viemiseksi ja jutun raaka-aineik-
si. Että sattuikin taas kevään
kehnoin ottipäivä kohdalle.

Päätimme vaihtaa rantaa.
Reppu selkään, onki käteen ja
lossiin. Muutaman minuutin
päästä rantauduimmekin jo poh-
joispuolelle. Paikkoja oli jaossa
hyvin rajallisesti privatområdejen
ulottuessa liki maantiehen saak-

ka. Onneksi niitä jakamassa ei
ollut kuin yksi muu kalastaja. Se-
kaan sopi mainiosti.

Reipas sivuvastainen tuuli te-
ki onkimisesta tavallista hanka-
lampaa, sillä paino tahtoi liikkua
pohjalla ja niputtaa lähekkäin
olevia siimoja yhteen. Toisaalta
tuuli saattoi olla myös hyvä
merkki. Ainakin monet muut ka-
lalajit hakeutuvat tähän aikaan

vuodesta tuulen alapuolisille
rannoille, minne lämmennyt pin-
tavesi pakkautuu. Ehkä sama
pätisi siikoihinkin.

Melkein heti alkoi vapani
tanssia. Ensin kaksi amatööri-
mäisen hätäistä vastaiskua ja
karkuutukset palkaksi, kolman-
nella kerralla maltoin jo parem-
min. Puolikiloinen siika oli mi-
nun.

Nyt oli toimittava ripeästi. Sii-
at uivat parvissa ja yhden saa-
minen saattoi merkitä alkua pi-
temmällekin putkelle. Avauskala
oli nielaissut koukun syvälle
kurkkunsa uumeniin, joten pa-
nin suosiolla tapsin poikki ja si-
doin uuden tilalle.

Jännityksestä tärisevin sor-
min yritin pujottaa haisevaa tun-
kiolieroa koukkuun, mutta tus-
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kastuttavan kauan siinä meni
ennen kuin villisti piehtaroiva
mato antoi piikittää itsensä. Lo-
pulta pyydys oli jälleen iskukun-
nossa ja losautin sen suunnil-
leen sinne, mistä edellinenkin oli
napannut.

Toinen siika iski miltei heti,
kun olin ojentanut onkeni pys-
tyyn telineeseensä. Ja kolmas.
Neljäs. Viides. Myös Erkki kar-
tutti kalakassinsa sisältöä parilla
hopeakylkisellä herkkupak-
kauksella, mutta Tapanin kohta-
loksi koituivat pelkät karkuutuk-
set.

Kymmenkunta minuuttia ar-
motonta säpinää, sitten oli taas
aikaa hengittää. Vapakärjet vä-
rähtelivät enää tuulenpuuskien
tukistuksista.

Parin kolmen tärpittömän tun-
nin jälkeen alkoi ruoho jälleen

näyttää vihreämmältä aidan toi-
sella puolella. Ei muuta kuin los-
silla yli. Väki oli harventunut sii-
nä määrin, että ”vapatelineissä”
riitti valinnan varaa. Huonosti
kuului kala liikkuneen silläkin
puolella, mutta iltasyönnin toi-
veissa elettiin.

Meitä oli seitsemän kalamies-
tä sillä rantakaistaleella. Kello
18 maissa kalat hieman virkosi-
vat, ja seuraavan tunnin aikana
saimme jokainen siian tai pari
vaivanpalkaksemme. Pienim-
mät painoivat n. 300–400 gram-
maa ja suurin kilon.

Emme jääneet enää odottele-
maan auringonlaskun myötä
saapuvaa mahdollista syönti-
piikkiä, vaan päätimme lopetella

� Kun siika-
parvi saapuu
paikalle, riit-
tää rannalla
vilskettä.

� Puolikiloi-
nen perussii-
ka kiipeä-
mässä ravin-
topyramidin
rappusia
ylöspäin.

� Lövön 
antimia 
kymmenen
minuutin pi-
kasyönnistä.

ajoissa ja ajella majapaikkaam-
me Kasnäsin hotelliin, josta ka-
rauttaisimme huomenna uudes-
taan ongelle.

Purunpään pelipaikoilla

Kun kalastusopas Tarmo Maju-
rin vene nelihenkisine miehistöi-
neen kaarsi seuraavana aamu-
na sisälle tuttuun siikasalmeen
Purunpään edustalla, emme
voineet olla huokaisematta pet-
tymyksestä. Koko salmi oli ki-
pakan yöpakkasen jäljiltä sentin
paksuisen jään peitossa.

Kaksi urheaa onkijaa oli kui-
tenkin jo paikalla. Onget oli vis-
kattu veteen ja lyijypunttien pai-
no oli kuin olikin riittänyt teke-
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Kasnäsin hotelli
� Lövöhön tai Purunpäähän suuntautuvan kalareissun tukikohdaksi
sopii mainiosti Kasnäsin uusi hotelli viihtyisine rivitalomaisine huoneis-
toineen. 150-paikkaisessa ravintolassa voi lounastaa kupunsa kylläi-
seksi tasokkailla herkuilla, ja jos virtaa (& rahaa) piisaa, on vieraille tar-
jolla minigolfia, tynnyrikylpyä, saunomista sekä erilaisia ohjelmapalve-
luita mm. kalastukseen, purjehdukseen ja sukellukseen liittyen.

Muuten, siikoja saa myös hotellin saunan vieressä olevalta hiekka-
rannalta.

Lisätietoja numerosta (02) 521 0100, info@kasnas.com
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mään reiät jääkanteen, niin että
madot oli saatu pyyntiin. Entäpä
jos kala olisi sattunut tarttu-
maan? Minkäänlaisia mahdolli-
suuksia sen ylössaamiseksi ei
kyllä ollut.

Tarmo ryhtyi jäänmurtajaksi.
Muutama täydellä kaasulla tä-
räytetty lenkki salmessa edes-
takaisin sai jäänpalaset sinkoile-
maan, ja pian ei koko alueella
ollut jäljellä neliödesiä laajem-
paa jäälauttaa. Virtauksen an-
siosta loputkin hileet painuivat
vähitellen pois salmesta. Onki-
minen alkoi luonnistua.

Olosuhteet eivät tuntuneet
erityisen suotuisilta. Kirkas au-
ringonpaiste, peilityyni veden
pinta, salmen mataluus. Entä
mitä mahtoivat siiat tuumia äs-
keisestä jäänmurtoprojektis-
tamme? Tuskinpa kovin hyvää.

Tunnin verran seisoivat on-
kemme hievahtamatta paikoil-
laan. Edes kampelat, jotka ai-
kaisemmilla käynneillämme oli-
vat järsineet lierojamme haitaksi
asti, eivät nyt näyttäytyneet.
Kunnes!

Nuutunut tunnelma sähköistyi
kuin salamaniskusta. Äkkäsin
erään siimoista löystyneen ja
viistävän vanaa tyyneen pinta-
kalvoon. Huomasin siiman joh-
tavan omaan vapaani. Hyökkä-

sin kiinni keppiin ja tunsin jotain
kohtalaisen painavaa narun toi-
sessa päässä. Lyhyen väsytte-
lyn päätteeksi ylös räpelsi nätti
siika, jonka saatoimme arvioida
noin kilon painoiseksi.

Olin sattunut oikealle onkipai-
kalle, koskapa sain rantauttaa
neljä siikaa aivan peräperää.
Vieressä onkinut Erkki pääsi
kuittaamaan kaksi kalaa, mutta
muiden pyydykset olivat autta-
matta tapahtumakeskuksen ul-
kopuolella. Noihin kaloihin otti
sitten hiipuikin, pitkäksi aikaa.

Oikeastaan kunnon syöntiä ei
tullut enää sinä päivänä. Vain
yksittäisiä kaloja pitkien rauhan-
kausien välissä. Kuitenkin sen
verran, että saaliimme lihoi lo-
pulta 14 siikaan ja noin kymme-
neen kampelaan. Kello 16 mais-
sa päätimme lopetella, olihan
edessä vielä pitkänpuoleinen
kotimatka.

Siikaonkijan välineet

Siian onginta on loppujen lo-
puksi hyvin helppoa, eivätkä
tarvittavat välineetkään vaadi
suuria investointeja. Melko
herkkäkärkinen virveli, muuta-
ma koukku, painoja, leikareita ja
syöttejä riittää.

Vavaksi kelpaa mikä hyvänsä

Kasnäsin uusi hotelli-ravintola. Taustan rinteellä rivitalo-
tyylisiä majoitushuoneistoja.
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normaali virvelivapa, jolla pystyy
heittämään noin 20–30 g painoa
ja pahimmillaan jopa parimetris-
tä matolitkaa sujuvasti. Hento ja
lyhyt UL-vapa ei siis ole kovin
hyvä valinta.

Parhaita ovat herkkäkärkiset
erikoisvavat, joista pienetkin tär-
pit erottaa vaivatta. Tällaisia va-
poja käytetään paljon onkikult-
tuuriltaan vahvassa Keski-Euroo-
passa, mutta meillä niitä ei juuri
ole saatavilla. Vaan eipä huolta,
tavalliset pitkähköt (7–9 jalkaa)
1–2-luokan heittovavat käyvät
tarkoitukseen aivan hyvin.

Kelan mallilla ja merkillä ei ole
suurta väliä, mutta haspeleita
useimmat suosivat. Pääasia on,
että kela toimii eikä jarrukaan
hirtä kiinni tiukan tilanteen tullen.

Koska nämä välineet soveltu-
vat heittokalastukseen, on
18–64-vuotiaiden hankittava
paitsi valtion kalakortti myös
läänikohtainen viehelupa tai
paikallislupa.

Siiman paksuudessa pätee
sama suositus kuin kaikessa
muussakin kalastuksessa. Mitä
ohuempi, sitä parempi. Ohuella
siimalla onnistuvat pitemmät
heitot, siihen tarttuvat virta ja
tuuli huonommin ja se on kalo-
jenkin hankalampi havaita.

Huonopohjaisilla paikoilla ei
kovin ohutta parane käyttää,
mutta tasaisilla hiekkapohjilla
esimerkiksi laadukas 0,20 mm
monofiili riittää yleensä mainios-
ti. Itse olen käyttänyt hyvällä
menestyksellä myös 0,12 mm
mikrokuitusiimaa.

Lisäksi tarvitset painoja,
koukkuja ja leikareita. Painon
tulee olla riittävä, jotta tuuli ja
virta eivät pysty laahaamaan yh-
distelmää pohjalla, muutoin
vaarana on koukkujen sotkeutu-
minen leviin tai vierellä oleviin
siimoihin.

Hyvissä olosuhteissa 10–20 g
paino riittää, mutta hankalissa
tapauksissa puntti saa painaa
jopa 50 g. Varaa matkaan vali-
koima eri kokoisia ja suosi
pienintä mahdollista, jolloin on-
ginnan herkkyys säilyy.

Painoista parhaita ovat ns.
Bombetet, jotka muistuttavat
malliltaan suippoa kilpakohoa,
mutta ovat uppoavia. Ne eivät
tartu helpolla pohjaan eivätkä
aiheuta siimaan lenkkejä kuten
monet muut painot. Muutoin
asian ajavat yhtä hyvin vaikkapa
tavalliset päärynäpuntit.

Karisiika on lähinnä pohjaeläi-
miin ja planktoniin erikoistunut
pienisuinen kala, joten myös
koukut pitää valita tämän mu-
kaan. Liian kookkaiden koukku-
jen käyttäminen pienentää saa-
lista merkittävästi ja lisää pelkik-
si tärpeiksi tai karkuutuksiksi
jääneitä kalakontakteja. Sitä
paitsi pikkukoukku on helpompi
irrottaa kalasta ja siinä mato py-
syy elävämpänä.

Hyvä valinta on nro 10–12 pit-
kävartinen streamerikoukku, to-
sin isoa siikaa pyydettäessä jo-
pa 4–8-numeroisetkin menette-
levät.

Ota matkaan reilusti vara-
koukkuja. Kalat nielevät syötin
yleensä syvälle kurkkuun ja
koukun poistaminen ei onnistu
ilman apuvälineitä (suonipihdit
tai erityinen koukunirrotin) hel-
posti. Tapsin katkaiseminen ja
uuden koukun sitominen on kä-
tevin tapa saada pyydys mah-
dollisimman pian takaisin ve-
teen. Koukut voi poimia talteen
myöhemmin kaloja perattaessa.

Oikeanlainen onkilaite

Usein siika tarttuu mieluiten
pohjalla makaavaan syöttiin,
mutta toisinaan sille tuntuu kel-
paavan paremmin siitä irti roik-
kuva. Halutessasi voit rakentaa
kahden tai jopa useamman kou-
kun systeemin, joka tarjoaa ka-
loille kumpaakin vaihtoehtoa.

Sido liukupainon yläpuolelle
0,5–1 metrin päähän n. 10 cm
mittainen sivutapsi ja siihen
koukku. Sijoita toinen koukku

noin metrin tapsissa painon ala-
puolelle ja varusta leikarilla, joka
estää painon liukumisen kouk-
kuun kiinni.

On syytä huomioida, että täl-
lainen viritys ei enää kuulu lääni-
kohtaiseen viehelupaan (joka
sallii yhden vieheen + yhden
painouistimen käytön), vaan
tunnollinen kalastaja hankkii sil-
loin kalapaikkakohtaisen luvan
toimilleen.

Yleensä saalista saa aivan riit-
tävän hyvin tavallisella yhden
koukun taktiikalla. Koukku kan-
nattaa sijoittaa tällöin litkan pe-
rimmäiseksi noin metrin päähän
liukupainosta.

Mikäli kalastetaan hyvin sot-
kuisilla pohjilla, missä vaarana
on syötin hautautuminen leviin,
voidaan koukku kiinnittää pai-
non etupuolelle. Kun siima jän-
nitetään ja vapa tuetaan rannal-
la pystyyn, jää mato roikkumaan
pohjan yläpuolelle. Tällöin tosin
kalan tartuttaminen on vai-
keampaa, koska se ei pysty vie-
mään siimaa vapaasti.

Tässä yhteydessä lausutta-
koon kritiikkiä niitä kohtaan, jot-
ka virittävät hirmu määrän va-

poja pyyntiin ja varaavat tällä
toiminnalla isoja alueita omaan
käyttöönsä. Syrjäisissä paikois-
sa tämän vielä sulattaa, mutta ei
siellä, missä ongelle tulijoita on
paljon. Ahneudellakin pitäisi olla
rajansa. Jo kahden ongen hallit-
seminen on riittävän vaikeaa sii-
kaparven sattuessa kohdalle. Ja
lupa pitää olla jokaiselle vavalle!

Syötti on tärkeä

Mato on syöteistä ylivoimaisesti
käytetyin ja paras, mutta niiden
puutteessa voi kokeilla katkaa
tai pilkkireissuilta tähteeksi jää-
neitä kärpästoukkia.

Mato pujotetaan etupäästään
koukkuun siten, että pää kul-
keutuu koukun silmukan ja sol-
mun ylitse siimaan saakka. Näin
se ei pääse luistamaan ja pysyy
asennossa, jossa siian on se
helppo nielaista. Jos madot
ovat kovin pieniä, niitä voi pujot-
taa samaan nippuun pari kolme
syötin erottuvuuden parantami-
seksi. Sama koskee tietysti
myös kärpästoukkia.

Koukun kärkeä ei pidä piilot-
taa madon sisälle, vaan madon

� Siianonkijan pakissa on
bombette-painoja, koukkuja
ja leikareita.

� Bombette-painon ja kou-
kun välille sijoitetaan leikari. 
Kuvassa on kolmeosainen
erikoisleikari, mutta tavalli-
nenkin kelpaa. Leikari estää
painon liukumisen syöttiin
asti. Kalan vetäessä siima
liukuu painon läpi vapaasti.
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pitäisi olla melko suorana sii-
man jatkeena!

Tietenkin tuore, mahdollisim-
man eläväinen mato pyytää pa-
remmin kuin virttynyt raato, jo-
ten vaihda syötti tarpeen vaa-
tiessa. Heitä varovasti, sillä
eräät matolajit katkeavat hyvin
herkästi.

Alkukeväästä matojen saami-
nen voi olla ongelma. Etsinnät
on suunnattava aurinkoisilla
paikoilla oleviin komposteihin,
jotka mätänemisestä syntyvä
lämpö on kenties pitänyt jäästä
vapaan. Ellei onnistu, matoja
saa ostaa kalastustarvikeliik-
keistä. Ainakin rannikon kau-
poissa tunnetaan siianonkijoi-
den tarpeet.

Ongen viritys pyyntiin

Matokoukun heittämistä puntin
kanssa pitää hieman harjoitella.
Vähän ennen painon iskeyty-
mistä veteen on hyvä hieman
jarruttaa sormella puolasta sii-
man vauhtia. Painon molskah-
dettua veteen pyöräytetään
muutama kammenkierros sii-
maa sisälle, jotta paketti saa-
daan varmemmin oikenemaan.

Odotetaan hetki syötin ja pai-
non vaipumista pohjaan, asete-
taan vapa telineen, haarakepin
tai rantakivien varaan viistosti
pystyyn ja kelataan siimaa vielä
hiukan, että se jännittyy melko
kireälle.

Nyt kalan tärppi on helppo
havaita vapakärjestä. Asiaa voi-
daan vielä helpottaa erilaisilla
kulkusilla yms. tärpinilmaisimil-
la, jolloin välttyy vapojen jatku-
valta seuraamiselta.

Vaikkei tärppejä kuuluisikaan,
kannattaa onki tarkistaa vaikka-
pa vartin välein. Koukku saattaa
olla sotkeutunut levään, mato
on irronnut tai siihen on kiinnit-
tynyt kampela niin hissukseen,
ettei sitä ole kärjen liikkeistä
huomannut. Samalla voi olla ai-
heellista suunnata heitto hie-
man eri osoitteeseen.

Onkisiika on usein reipas ruo-
kailussaan, joten tärpin havait-
seminen ei ole läheskään sa-
manlaista arpapeliä kuin vaikka-
pa pilkinnässä. Kärjen alkaessa
täristä vapa voidaan ottaa kä-
teen ja laskea siima löysälle, jol-
loin kala saa sitä vedettyä liuku-
painon läpi esteettä. Vielä mal-
tetaan muutama sekunti ja vas-
ta sitten vetäistään vastaisku.
Yleensä siika jää kiinni todella
hyvin, eikä irtoamisen vaaraa
ole.

Paikan valinta

Keväällä siiat tavoittaa parhai-
ten loivasti syveneviltä hiekka-,
sora- tai kivikkopohjilta noin 2–4
metrin syvyydestä. Aina parem-
pi, jos tällainen paikka löytyy
virtaavasta salmesta. Virtaus
näet puhdistaa pohjaa levämös-
söstä, joka monissa tyynem-
missä poukamissa tekee ongin-
nasta lähes mahdotonta. Myös
aallokon pieksämät rannat aa-
vojen selkien äärellä voivat olla
otollisia onkipaikkoja.

Tarkemmat paikat selviävät
paitsi rohkeasti etsimällä myös
kyselemällä ja katselemalla,
mistä kaloja saadaan. Ja niitä
on kaikkialla rannikollamme, jo-
pa pääkaupungin lähivesillä.

Kannattaa myös tarkkailla,
kuinka kauas rannasta ja mihin
kohtaan saamamiehet onkensa
sinkoavat. Tietenkin pitää kun-
nioittaa muiden valitsemaa
paikkaa, eikä tunkea väkisin se-
kaan. Myös siimojen ristiin heit-
tämistä on varottava.

Ole kärsivällinen. Siiat liikku-
vat parvissa, ja tuntienkin mit-
taiset tärppitauot ovat yleisiä.
Ennemmin tai myöhemmin kalat
kuitenkin saapuvat ja ottavat
onkeesi, ellet nyt sitten ole aivan
paikasta harhautunut. Aamu- ja
varsinkin iltasyönti ovat tuttuja
käsitteitä, mutta aivan varmasti
tapahtumia riittää myös keski-
päivän tunneille.

Milloin siikaongelle?

Ensimmäiset etelärannikolle
suuntautuvat siikareissut voi-
daan usein tehdä jo maaliskuun
loppupuolella, jolloin virtasal-
met alkavat olla jäistä vapaita.
Paras aika koittaa kuitenkin
vasta huhtikuussa, etenkin kuun
loppupuolisko on keskivertoke-
väinä antoisin.

Myös toukokuun puolella voi
saaliskirjanpitoon kertyä komei-
ta lukemia, mutta vesien lämpe-
neminen tuo pelipaikoille vää-
jäämättä myös särjet, ahvenet,
lahnat ja monet muut vähem-
män toivotut lajit, joiden vuoksi
siikojen suhteellinen osuus no-
peasti laskee.

Toukokuun lopulla siikaongin-
nan voikin jo unohtaa, ainakin
etelärannikolla.

Kalalupa 
tarvitaan

� Siian onkiminen heittoka-
lastukseen soveltuvaa virveliä
apuna käyttäen ei ole joka-
miehen oikeus kuten onkimi-
nen yleensä.

Tämän vuoksi yli 18-vuo-
tiaiden ja alle 65-vuotiaiden
pitää aina hankkia valtion kala-
kortin lisäksi paikallinen kalas-
tuslupa, jossa ei mahdollisesti
ole vaparajoitusta, tai lääni-
kohtainen viehelupa, joka sallii
vain yhden vavan ja siinä yh-
den koukun käyttämisen. Ju-
tussa mainituilla Dragsfjärdin
vesillä pätee Länsi-Suomen
läänin viehelupa.

Hae omasi Lehtipisteistä

Kippari 6/2002

Vertailussa:

Coronet 21 DC
Flying Flipper

� Mercury 10 M
� Suzuki DT 9.9 S
� Tohatsu 9.8 S
� Yamaha FMHS 9.9

halvat mökkikoneethalvat mökkikoneet

Siisti paketti
mökkirantaan

Yamarin 4210Yamarin 4210

Testissä uudelleen syntyneet
klassikot

Testissä uudelleen syntyneet
klassikot

Trailerin valinta
Huoltokoulu

Suomen venebensa-asemat
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