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� Syöttikala eli täky on ko-
vaa valuuttaa kaikkien peto-
kalojen pyynnissä. Elävän ka-
lan liike on houkuttelevuu-
dessaan omaa luokkaa ja
kuolleessakin täkykalassa on
aito tuoksu ja maku, kunhan
täky on tuore.

Täkykalan parhaat puolet
tulevat esiin huonolla syönnil-
lä. Petokalalle täkysyötin si-
vuuttaminen kiinni iskemättä
sotii refleksejä vastaan.

Varsinkin vähän isompien
kalojen käyttäytymiseen tu-
lee koon ja iän myötä varo-
vaisuutta, jonka murtami-
seen täkysyötti on luonnon-
mukaisuudessaan katala
menetelmä. Kun syöttikalan
koko ja laji ovat kohdallaan, ja
täky on vielä elävä ja oikein
tarjottu, petokala ei näytä
pystyvän kieltäytymään.

Täkysyötin hyvä teho edel-
lyttää, että täky saadaan tuo-
reena kalan eteen. Mutta sen
eteen joutuu tekemään töitä.

Sopivien syöttikalojen
pyynti ei ole aina helppoa. Ja
kun syötit on saatu, niiden pi-
täminen elävänä tai ainakin
tuoreena vaatii lisää vaivan-
näköä. Kun täky on koukus-
sa, elävää täkyviritystä ei
pysty kovin monesti heittä-
mään, joten pyynti tapahtuu
paikallaan tai ajelehtien. Päh-
käilyä riittää myös pyyntisy-
vyyksien kokeiluissa.

Täkypyynnin huonot puolet

mitaan pätkä 0,30 mm sii-
maa kolmella, neljällä tavalli-
sella solmulla ja siimanpäät
katkaistaan muutaman millin
pituisiksi.

Näin syntyvää stopparia voi
kädellä vetäen siirrellä sii-
massa. Se ei mene liukuko-
hon pienestä reiästä läpi,
mutta kelautuu virvelin puo-
lalle ja sujahtaa heitettäessä
siimarenkaista.

Kun täkyviritys lentää, liu-
kukoho on pääpainossa kiin-
ni. Syöttikalan ja painon
osuessa veteen ne lähtevät
vajoamaan ja siima juoksee
liukukohon läpi. Kun siimaan
tehty solmu osuu liukuko-
hoon, siiman juoksu pysähtyy
ja syötti painoineen on sää-
detyssä syvyydessä.

Liukukohon etuna on, että
sillä täky voidaan heittää vaik-
ka 30–40 m päähän ja aset-
taa se pyytämään yhtä hyvin
metriin tai kymmenen metriin.

Liukukohon kantavuus vali-
taan niin, että siimaan voi-
daan asettaa tarvittavia heit-
topituuksia antava pääpaino.
Muuta merkitystä kantavuu-
della ei ole, koska kellutusvoi-
ma kuoletetaan joka tapauk-
sessa painolla niin vähäiseksi,
ettei kala tunne kohoa kuljet-
taessaan syöttiä.

Täky kiinnitetään koukkuun
selkäevän alta tai suusta. Sel-
käevän alla koukku pitää pa-
remmin, joskin kala vaurioituu
hieman. Heitto tehdään varo-
en ja pyynnissä pyritään
mahdollisimman vähiin täyn
paiskomisiin.

Paras syöttikala kelaongin-
taan kaikille petokaloille on
ruutana. Isolle kalalle isompi,
ahvenelle noin 3–7 cm mittai-
nen. Ahven on ruutanan ta-
paan kestävä ja kelpaa toi-
selle ahvenelle, hauelle ja ku-
halle. Särki ja salakka kuole-
vat kesällä syöttisaavissa hel-
posti, mutta ovat hyviä täkyjä
hauenpyyntiin.

Ahvenelle täky saa olla pie-
ni, mutta hauenpyynnissä on
syytä käyttää melko isoja
15–25 cm täkykaloja pikku-
haukien vähentämiseksi.

Parasta täkyonginnassa on
jännittävyys. On hauska seu-
rata yhtä tai useampaa ko-
hoa ja nähdä niiden lähtevän

säväyttääsäväyttää
kestää hauen hampaita. Pe-
rukkeen päähän solmitaan
haukea pyydettäessä kookas
4/0–4 koukku, ahvenjahdissa
riittävät koot 6–12. Koukku
valitaan pyydettävän kalan ja
täkykalan koon mukaan. Liian
suuri koukku tappaa tai hei-
kentää pientä täkyä.

Viritys viimeistellään paina-
malla perukesiiman puoleen
väliin tärppipainoksi pieni
hauli. Sen lisäksi leikarin ylä-
puolelle monofiilisiimaan sol-

vaikuttavat kaikki samaan
suuntaan. Harrastus vaatii ai-
kaa.

Vertailu heittokalastukseen
valaisee täkypyyntiä. Siinä,
missä viehettä nakellen ka-
lastaa vartissa isonkin lah-
den, vie saman alueen läpi
käyminen elävän heittotäyn
kanssa jopa kymmenkertai-
sesti aikaa.

Jos täkyjä käytetään pyy-
dyskalastuksen tyyliin, pyynti
on jälleen paljon hitaampaa ja

vaatii huomattavasti enem-
män toimeliaisuutta kuin katis-
kan tai verkkojen laskeminen.

Antoisinta täkykalastus on,
kun pyynnin luonne on tie-
dossa ja kalaan mennään
juuri sen houkuttelemana.
Erilaista kalareissua etsivälle
mahdollisuuksia on runsaasti
ja useimmissa täkypyynnin
muunnoksissa jännitystä on
tarjolla roppakaupalla myös
pyyntiin liittyvien näköhavain-
tojen myötä.

Elävä heittotäky

Täkykalastuksen jännittävin
muoto on ainakin omasta
mielestäni elävällä heittotäyllä
kalastus liukukohon avulla.
Välineiksi tarvitaan virveli, liu-
kukoho, painoja, leikari, peru-
kesiimaa, koukku ja täkykala.

Viritys tehdään työntämällä
siimaan ensin liukukoho, jon-
ka reikä on vain vähän siimaa
suurempi. Simaan työnne-
tään myös liukukohon kanta-
vuuteen sopiva pääpaino.
Jos liukukoho kantaa 15 g,
sopiva pääpaino on 11–14 g.
Onkivälineiden erikoisliikkeis-
tä löytyy painolajitelmia.

Seuraavaksi siimaan solmi-
taan leikari ja pääpaino luki-
taan pienellä haulilla leikariin
kiinni.

Leikarin toisessa päässä
käytän itse 40–50 cm pätkää
Predator-perukesiimaa, joka
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liikkeelle. Usein ihmetyttää,
kuinka hitaasti koho liikkuu
pedon napattua. Kohon liik-
keistä on vaikea päätellä, mi-
kä syötin kimpussa riehuu.

Ahven ei usein saa syötyä
elävää syöttiä kerralla, vaan
liikuttelee kohoa ennen kuin
koho sukeltaa lopullisesti.
Joskus syöttikala karkaa ah-
venelta tässäkin vaiheessa.

Hauen syöksy voi olla raju,
mutta kohta kohon liike hi-
dastuu ja lopulta hauki py-
sähtyy, jos saa siimaa va-
paasti. Pysähtyminen luulta-
vasti merkitsee, että hauki
valmistautuu kääntämään
kalaa suussaan, koska nielai-
see syötin pää edellä. Vas-
taiskun voi tehdä heti, jolloin
koukku ei mene hauen kurk-
kuun, vaan kala tarttuu suus-
taan. Tai irtoaa.

Toisinaan hauki lähtee vie-
mään kohoa hyvin hitaasti. Il-
meisesti kala on silloin ollut va-
rovaisella otilla ja haukannut
syötin ilman rajua syöksyä.

Usein on parempi antaa
petokalan kuljettaa syöttiä
ennen vastaiskua ja siksi
avokelan sanka pidetään au-
ki. Näin on varsinkin ahvenen
kohdalla, mutta saaliin laa-
tuahan ei voi pinnalta tietää.

Isoa polvikoukkua käytet-
täessä vastaisku on tempais-
tava pian, koska tätä kouk-
kua kala ei pysty koukun
muodon takia nielemään.

Elävällä heittotäyllä pyyde-
tään pääasiassa haukea ja
ahventa, mutta konsti puree
monen muunkin petokalan
pyynnissä. Täyn voi hivauttaa
pyyntiin veneestä, rannalta
tai laiturilta.

Kuollut heittotäky

Täkykalaa voi myös heitellä
virvelillä, jolloin käytetään
kuollutta täkyä. Pyynti on ka-
lastusta lyhyillä ja varovaisilla
heitoilla, jolloin täky pysyy
koukussa kohtalaisesti.

Eräs tapa on virittää täky-
kala jigipäähän. Koska kala ei
taivu joustavan jigipyrstön ta-
paan, täky säilyy paremmin
ehjänä, kun työntää koukun
kärjen kalan suusta sisään ja
toisen kiduksen takaa ulos.
Sen jälkeen koukku työnne-
tään keskiruumiin kohdalta
vatsan läpi ja selästä ulos.
Painopää mitoitetaan jää-
mään kalan suuhun virityksen
tukevoittamiseksi.

Kölikoukun avulla heittotä-

� Pieni ja virkeä ruutana saa
isonkin ahvenen iskemään.

� Liukukoho pysähtyy 
siimaan solmittuun stoppari-
solmuun, jota voi siirtää 
siimassa.

ky tehdään niin, että koukku
työnnetään kalan suun sisä-
puolelta alaleuasta läpi. Sen
jälkeen kärki työnnetään vat-
san tai peräaukon seutuvilta
koko kalan läpi niin, että se
pistää esiin selästä. Koukun
silmä jätetään kalan suuhun.

Kölikoukussa ei ole painoa,
joten siimaan koukun etu-
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puolelle viritetään sopivan
kokoinen luotipaino tai vas-
taava.

Kolmas tapa on solmia sii-
man päähän paino ja virittää
täkykala lyhyeen tapsiin 0,5–1
metrin päähän painosta.
Kuollut täky kiinnitetään
koukkuun esim. selkäevän
alta tai niin, että koukku pis-
tää toisesta silmästä sisään ja
toisesta ulos.

Viritys heitetään veteen ja
sitä kelataan hitaasti pohjaa
myöten tai sen tuntumassa.
Välillä voi pysäyttää kalan ja
nykiä vavasta.

Systeemi toimii hyvin myös
merellä virtapaikoissa ahven-
jahdissa. Paino pitää täyn
pohjan yllä ja virta liehuttelee
kalaa. Syötiksi käy kuollut,
5–10 cm pikkukala. Näin olen
pyytänyt mereltä monet pul-
leat ahvenet.

Suuri, kuollut heittotäky
lentää omalla painollaan ja
koukuksi valitaan silloin kol-
mihaaroja.

Kuolleella täkykalalla pyy-
dettäessä ei ole väliä, miten
täkykala kulkee vedessä. Ku-
ten raksiuistelussa, täky saa
vaikka pyöriä ympäri. Tämä
ns. invalidiuinti voi myös hou-
kutella petokaloja.

Torkkoaminen

Vanhan mallin torkkoamises-
sa käytettiin itse valettua lyi-
jysukkulaa, jonka painavam-
massa päässä oli kaksi kouk-

kua. Sukkulan jatkeena oleva
peruke vedettiin syöttineulal-
la kalan läpi suusta pyrstöön
niin, että lyijysukkula painui si-
suksiin asti ja vain koukut jäi-
vät näkymään suusta.

Jäykällä torkkovavalla etu-
painoista syöttiä uitettiin va-
van mittaisessa punotussa
langassa veneen ympärillä.
Lankaan vavan mitan päähän
täystä solmittiin pieni metalli-
rengas, joka asetettiin vavan
päähän naulaan. Renkaasta
jatkui edelleen lanka kalasta-
jan käsiin ja lanka pidettiin ki-

reällä. Lankaa oli lisäksi va-
paana veneessä.

Hauen napatessa rengas
tipautettiin vavan kärjestä ja
hauen annettiin kuljettaa
syöttiä. Vapaa ei enää tarvit-
tu. Pyytäjä odotteli useita mi-
nuutteja, että hauki oli pysäh-
tynyt ja syönyt täkykalan ja
veti vasta sitten saaliin ylös.
Vedon saattoi tehdä myös
heti kalan iskettyä.

Pyyntipaikkoja olivat vapaat
kohdat kasvillisuuden keskel-
lä, ruovikon reunat ja muut
selkeät hauen olinpaikat.

daan uittaa eloisasti. Täky liik-
kuu pyrstö edellä, mutta se ei
heikennä ottia. Kun kala nap-
paa, vastaisku tehdään heti.

Haukia saa tällä systeemillä
ruohikosta veneen vierestä-
kin. Kun kasvillisuusaluetta
käy läpi, tärppejä ja saalista
tulee enemmän kuin ruohik-
kouistimilla. Aikaa kyllä kuluu,
mutta homma on toisaalta
jännittävää ja siinä on käsin
pyytämisen tuntu.

Täkykala ongessa

Pieni ja virkeä täkykala on
mainio syötti onkivavassa pa-
remman kokoisille ahvenille.
Kohoa syväytetään lyijyhau-
leilla niin, ettei saaliskala huo-
maa kohon vastusta lähties-
sään viemään täkyä.

Pikkuruinen 3–6 cm ruuta-
na on tehosyötti ahvenelle,
mutta myös monet muut pik-
kukalat kelpaavat.

Haukisilla paikoilla täkyonki-
ja ei voi välttyä haukitärpeiltä.
Hyvä, teräsvahvisteinen pe-
rukesiima ei sanottavasti hei-
kennä ahvenen ottia.

Isomman napatessa pitkä-
vartinen haavi on tarpeen.
Kala vedetään pitkin veden
pintaa haaviin. Ilmaan nosta-
minen lisää irtoamisia.

Elävän syötin lisäksi on-
keen voi laittaa kuolleen pik-
kukalan. Syötin heiluttelu voi
parantaa ottia. Ongenkouk-
kuun kelpaa myös kalan evä
tai pyrstö. Sijoittamalla useita
painoja siimaan 20–30 cm
välein kohon alle, saa tiedon
tärpeistä yhtä suurta painoa
tarkemmin.

Myös pilkin koukussa pelaa
elävä tai kuollut syötti tai ka-
lan osa. Tämä systeemi toimii
parhaiten syksyllä, kun ahve-
net ovat painuneet syvem-
mälle.

Raksilla uistellen

Raksi on palannut unholasta
uuteen suosioon ja sitä käy-
tetään lohen, järvilohen, tai-
menen ja kuhan uistelussa.
Syöttikaloina suositaan me-
rellä silakkaa ja salakkaa, jär-
villä ja merellä muikkua, sa-
lakkaa ja särkeä.

Itsekin olen kahtena syksy-
nä opetellut raksin käyttöä ja
hyviä kokemuksia järvilohen
pyynnistä on kertynyt. Olen
käyttänyt mm. Anchovy-rak-
sia, jossa täyn pää kiinnite-
tään muovihuppuun ham-

� Elävä heittotäky pelaa 
hyvin liukukohon kanssa. 
Peruke on tehty haukien
hampaissa kestävästä 
Predator-siimasta.

� Ahvenen kalastus elävällä
heittotäyllä on hauskaa ja
jännittävää.

Tyynellä torkottiin yksin, tuu-
lella soutajan kanssa.

Olen kokeillut torkkoamista
lohiperhovavalla. Parhaiten
pelaa systeemi, jossa peru-
kelangan päähän kiinnitetään
iso kolmihaara ja perukesii-
maan sen eteen 8–15 g reiäl-
linen paino.

Syöttineulan avulla peruke-
lanka vedetään kalan suusta
sisään ja pyrstöpäästä ulos.
Kolmihaara jää näkymään
suusta ja paino vedetään pii-
loon kalan suuhun. Kolmi-
haara estää kalan ja painon
liukumisen ulos ja täkyä voi-
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mastikulla. Monia muitakin
raksimerkkejä löytyy.

Anchovy tekee uidessaan
laajaa tynnyrimäisesti pyöri-
vää liikettä. Leikari estää kier-
tymisen ja siimaan asetetaan
irrotettavia painoja halutun
pyyntisyvyyden saavuttami-
seksi.

Raksiuistelu ei ole sen vai-
keampaa kuin muukaan uis-
telu, vaikka siitä annetaan
usein monimutkainen kuva
kuten perhokalastuksesta ai-
koinaan. Kylmässä vedessä
selvänä etuna on, että raksi
kalastaa todella hiljaisessakin
vauhdissa. Samoilla nopeuk-
silla lusikka ja vaappu eivät
enää tahdo uida kunnolla.

Hauki ja ahvenkin nappaa-
vat raksiin, mutta niiden
pyyntiin raksi on liian työläs
väline.

Raksiuistelusta on luvassa
keväällä laajempi opas Erän
sivuille.

Täkysiima

Kun pitkäsiimassa käytetään
syöttinä täkykaloja, syntyy tä-
kysiima. Kokonaisen pitkäsii-
man sijasta veteen voi laskea
vaikkapa vain 15 täkyä kouk-
kuineen ja katkaista siitä koh-
taa siima. Vaiva vähenee, ei-
kä saalista tule liikaa. Pyytöä
nostettaessa pätkä solmi-
taan takaisin pääsiimaan.

� Polvikoukku pitää 
kuolleen heittotäyn elävää
kalaa muistuttavassa 
asennossa.

� Kolkatun ruutanan suuhun
perukesiimaan on työnnetty
paino ja uloimpana on 
koukku. Perukesiima on 
vedetty syöttineulalla 
pyrstön vierestä ulos. Kalaa
heilutellaan torkkovavalla.

� Kuollutta täkykalaa 
uitetaan torkotessa pitkällä
vavalla ottipaikan edustalla.
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Täkysiima toimii parhaiten
elävillä syöteillä ja sillä pyyde-
tään useimmiten haukea ja
ahventa. Haukikoukut on
syytä varustaa perukesiimalla
tai lukollisilla haukiperukkeilla.

Hauen pyynnissä on te-
hokkainta, että täkykalat viri-
tetään kohojen avulla pinta-
tai väliveteen. Pohjaan painu-
neita syöttejä hauki ei löydä
yhtä hyvin. Jos pohjassa kas-
vaa runsaasti vesikasveja,
myös ahvenenpyynnissä tä-
kykalojen pääsy vihreään pii-
loon pitäisi estää.

Runsashaukisilla paikoilla
täkysiimaan kertyy helposti
ylen määrin pikkuhaukia,
mutta kookkaita täkykaloja
käytettäessä niiden määrä
vähenee. Täkysiimaa ei tar-
vitse, eikä ole usein järkeä-
kään jättää veteen yön yli,
koska tuloksena voi muuten
olla turhan suuri haukisaalis.
Ahvenenpyynnissä taas on
usein tehokkaampaa selätä
siimaa ja poistaa saaliskaloja
koukuista tuoreeltaan.

Järvilohelle ja taimenelle tä-
kysiima esim. muikkusyöteillä
pintaan tai väliveteen viritet-
tynä on hyvä pyydys, mutta
uistelupaikoille se ei sovi. Tä-
kysiimalla pyydettiin muinoin
myös kuhia, mutta kannan
pitäisi silloin olla runsas.

Polakoukut

Polakoukku elävällä täkyka-
lalla on vastaava pyydys kuin
täkysiima, mutta koukut eivät
ole selkäsiimalla kiinni toisis-
saan, vaan kelluvat vedessä
yksittäin.

Polakoukun kohoksi riittää
litran tai puolentoista muovi-
pullo, jota isokaan hauki ei
pysty pitämään kuin hetken
pinnan alla. Kohoon solmi-
taan kalastajanlanka ja sen
päähän perukkeeseen paino
ja syötitetty koukku. Paino
estää syöttiä nousemasta
syvältä pintaan ja poistaa lok-
kitärpit.

Jos polakoukkuja ei ankku-
roida, niitä ei voi jättää pyyn-
tiin oman onnensa nojaan
kuin enintään pieniin lampiin,
jossa hukkaan joutumisen
vaaraa ei ole.

Polakoukussa on syytä
käyttää siimaluokkia. Hauki
rauhoittuu, kun se laukaisee
luokin ja pääsee pohjaan. Ko-
ho on silloin helpompi ottaa
veneellä kiinni. Jos pyyntipai-
kalla on pelkästään ahvenia,
siimaluokki ei ole välttämä-
tön.

Pieni tuuli on polakoukku-
pyynnissä eduksi. Kohot las-
ketaan ajelehtimaan tuulen
mukana vaikkapa syvältä

Kelluke, siimaluokki ja täkykala iskukoukussa on yksinkertai-
nen ja tehokas hauenpyydys.

Kisa-iskukoukussa on muista koukuista poiketen juotettu
rengas. Koska renkaassa ei juotoksen ansiosta ole teräviä
reunoja, kestää lanka rispaantumatta hauen rimpuillessa.
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päin kohden rantapenkkaa,
karin syrjää tai matalikkoa.
Pyytäjä tarkkailee tilannetta
veneestä ja varoittaa omalla
läsnäolollaan uistelijoita.

Hauki ja ahven ovat nor-
maaleja saaliskaloja polakou-
kulla pyydettäessä. Myös ku-
ha, taimen ja järvilohi nap-
paavat elävään, kooltaan ja
lajiltaan sopivaan täkyyn.
Ruutana on jälleen hyvä syöt-
ti, mutta myös pieni särki, sa-
lakka ja ahven kelpaavat.

Polakoukussa voi käyttää
myös kuollutta täkyä. Se pe-
laa ainakin hauen ja ahvenen
pyynnissä, mutta ei elävän

hintaan 12 euroa. Houkutus-
rakeisiin on käytetty 15 eri ai-
netta ja kaikki ainesosat ovat
valmistajan mukaan peräisin
luonnosta.

Rakeet annostellaan katis-
kaan syöttipussin avulla, jos-
ta aine liukenee verkkokan-
kaan läpi. Aine näyttää pe-
laavan, joten rakeilla on käyt-
töä myös täkykalojen pyyn-
nissä ongintaa myöten. Li-
säksi kuivuneet leivän- tai
pullanpalat katiskassa vetä-
vät särkikaloja. Pyyntiä te-
hostaa pieni katiskapaikalle
asetettu turo.

Katiskaa nopeammin syöt-
tikalat saa muikkuverkolla tai
täkyjen pyyntiin hankitulla, sil-
mäkooltaan 9–10 mm täky-
verkolla, joita myy ainakin

veroisesti. Haukijahdissa voi-
daan käyttää myös iskukouk-
kua, johon hauki tarttuu erin-
omaisesti ja kiidättää polaa
vauhdikkaasti koukun lauet-
tua.

Mökkiläinen voi kalastaa
polakoukuilla niin, että varus-
taa kohot asianmukaisesti
sopivilla lipuilla ja pyydysmer-
keillä, ja jättää ne mökin
edustalle yksittäin vapaa-
seen pyyntiin. Kohoja seura-
taan rannalta silmin ja kiika-
rein. Polakoukku mennään
kokemaan, kun merkkilippu
sähköttää pedon iskeneen.

Täkyjen pyynti

Täkykalojen pyynti käy hel-
poimmin katiskalla. Perintei-

sessä sinkityssä rautalanka-
katiskassa silmäkoko on 19
mm, joten sillä saadut täky-
kalat ovat sopivia lähinnä
hauenpyyntiin.

Weke-katiskan silmäkoko
on 12,7 mm ja siihen jää pie-
nempiäkin täkyjä. Jos pyyde-
tään muodoltaan korkeah-
koa ruutanaa, Wekellä saa al-
le viisisenttisiä, jotka ovat
ihanteellisia ahvenen täkyka-
loiksi.

Weke-katiskoiden tekijä
Veikko Hakala on tuonut
markkinoille myös särkikalo-
jen houkutusaineen, jota
myydään 15 kilon säkeissä

� Weke-katiskoiden tekijän
kehittämä syöttirehu ja 
annostelupussi lisäävät 
särkikalasaalista katiskassa.

� Pikkukalojen pyynti 
onnistuu myös tiheäsilmäi-
sellä perhoshaavilla, täkyka-
laverkolla tai pullokatiskalla.

� Yksinkertaisin tapa liipin
käyttöön on uittaa se pikku-
kalaparven alle.
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pietarsaarelainen Kivikangas
Oy. Täkyjen pyynti onnistuu
myös täkykalarysällä.

Vanha perinteinen keino on
tiuhasilmäinen liippi. Se voi ol-
la varren päässä haavin ta-
paan tai suurikehäisenä na-
run jatkeena, jolloin sitä las-
ketaan ja nostetaan venees-
tä. Liipin tyyliin käytetään
myös täkykalahaavia, jollai-
seksi sopii edullinen lasten
perhoshaavi.

Liipin tai haavin käyttäjä
kyttää pikkukalaa esim. laituri
alta tai rantaruovikoiden reu-
nasta. Ruovikoissa oleilee
kesäisin runsaasti pikkukala-
parvia, joiden pyytäminen
haavilla on helppoa venees-
tä, kun apuna on soutaja.
Pikkukaloja saa haavilla myös
virrasta.

Meillä oudompi menetelmä
täkykalojen pyyntiin on heit-
toverkko (ks. Erä 8–1996),
joita maahantuo mm. Kivi-
kangas Oy ja Nurle Oy. Heit-
toverkko on pussi, joka auke-
aa ennen veteen putoamis-

päähän kiinnitetään kokemis-
naru. Syöttiaine tai pullanmu-
rut houkuttelevat katiskaan
pikkukaloja ja myös mutuja,
missä niitä vain on.

Erikoisin täkykalojen pyyn-
tivälineistä on ruutanoiden
pyyntiin käytettävä kuokka-
mainen haavi. Haavin verkok-
si käy moninkertainen katis-
kaverkko ja vanne tehdään
niin vahvasta harjateräkses-
tä, että sillä kestää kyntää
lammikon pohjakasvillisuutta.
Kun rannalle tulee iso kasa
pohjasammalta, ruutanat löy-
tyvät sammalen sisästä.
Ruutanat menevät tosin hel-
posti myös katiskaan.

Täkyjen säilytys

Mökkiläinen selviytyy täkyjen
säilytyksestä vähimmällä, kun
nostaa ne pyydyksestä kalal-
le lähtiessä. Iso ämpäri tai

pieni saavi pitää täyt elävänä,
kun vettä vaihtaa.

Järvikaloista ahven ja kiiski
kestävät ämpärissä lämpöi-
sellä kelillä paremmin hengis-
sä kuin särki ja salakka. Särki-
kalat vaativat isohkon säily-
tysastian ja tiheää veden-
vaihtoa.

Kuolleella täyllä pyydettä-
essä ongelmat ovat vähäi-
sempiä. Hauen koukkupyy-
dyksiin kelpaa kohtalaisesti
pakastettu särki tai salakka,
raksiuisteluun mainiosti pa-
kastettu muikku tai salakka.

Säilyvyydeltään elävänä
ruutana on omaa luokkaan-
sa. Pari–kolmekymmentä
ruutanaa selviää kymmenen
litran ämpärissä kesälläkin
hengissä pitkään, mutta vesi
on silti syytä vaihtaa ainakin
kerran viikossa. Sade- tai jär-
vivesi on ruutanoille parem-
paa kuin vesijohtovesi.

taan, uppoaa paulan lyijy-
painojen vetämänä nopeasti
ja kuroutuu alareunasta um-
peen vetonarusta vedettä-
essä. Käyttö vaatii harjoitte-
lua.

Täkykalat voi myös onkia.
Jos tarvitaan oikein pieniä tä-
kykaloja, sopiva koukkuko on
14–18 ja koukkuun pistetään
murunen matoa. Särkikaloja
houkutteleva syöttimäski vä-
sätään leivän- ja pullanmu-
ruista. Hakalan houkutinaine
ajaa saman asian.

Särkikaloista varsinkin sala-
koiden pyynti onnistuu myös
heittopallon ja pikkuperhoista
tehdyn perholitkan avulla.
Tyynellä kelillä saalista saa
rannoilta helposti.

Oikein pienten täkykalojen
pyyntiin väsätään pullokatis-
ka kahdesta 1,5 litran limsa-
pullosta. Toisesta leikataan
pohja ja toisen katkaistu kau-
la työnnetään pohjasta suu-
puoli edellä sisään ja liima-
taan paikallaan vedenkestä-
vällä silikonilla. Avoimeen

Heittoverkko on nopea konsti täkyjen pyyntiin.
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Mökkikalaa 
pitkäsiimalla

Pitkäsiima madoilla ja täkykaloilla 
sekaisin syötitettynä on jännittävä 
pyydys. Matoon nappaa ahven ja lahna,
täkysyöttiin myös hauki, kuha ja 
alokalat. Saaliin sähkötyksen tuntee
sormiinsa kaukaa, joten mikäpä 
mukavampaa huvia mökkikalastajalle.

RISTO JUSSILA

� Pitkäsiiman syötitys ma-
doilla tehdään maissa juuri
ennen siiman laskua. Mato-
jen siirto hienoon hiekkaan
ennen syötitystä helpottaa
pujottamista koukkuun. Jos
hyttyset kiusaavat, voi syötit
laittaa myös sisätiloissa.

Isoille ahvenille suuret kas-
temadot ovat hyviä, koska
pikkusintit eivät silloin saa yh-
tä nopeasti syötyä matoa
koukusta. Ison kasiaisen voi
katkaista, pienemmät laite-
taan kokonaisina.

Jos osa koukuista syötite-
tään täkykaloilla, jonkinlainen
hauen hampaissa kestävä
peruke on tarpeen. Täkykalat
pujotetaan koukkuihin vesillä
sitä myöten kun siimaa laske-
taan. Elävä täkykala koukute-
taan selkäevän alta tai suusta.

Lasku aloitetaan kastele-
malla siima ja solmimalla sii-
man päähän muutaman sa-
dan gramman aloituspaino.
Kun paino on pohjassa, kiin-
nitetään siimaan kohollinen
merkkilippu.

Laskun edetessä selkäsii-
maan kiinnitetään kohoja, jos
siiman ei haluta painuvan
pohjaan. Verkkomuikun pin-
tapyynnissä käytettävä sy-
vyydensäätökoho mahdollis-
taa laskun kätevästi välive-
teen. Pitkulainen koho, vaik-
ka puukapula, voidaan kiin-
nittää suoraan selkäsiimaan
myös ilman solmua selkäsii-
maan pyöräytetyllä lenkillä.

Runsailla kohoilla siima
saadaan viritettyä lähelle pin-
taa tai väliveteen kutakuinkin
haluttuun syvyyteen. Aivan
pintakalvoon täkykaloja ei ole
syytä jättää lokkivaaran takia.

Myös siiman toiseen pää-
hän kiinnitetään paino ja se
varustetaan merkkilipulla.
Pienillä järvillä, joissa ei uistel-
la, vähäisemmät merkkiko-

hot riittävät.
Pitkäsiimaa ei ole pakko

laskea veteen kokonaan.
Kerralla voi laskea vaikka
puolet, sillä langan voi kat-
kaista. Nostovaiheessa lanka
solmitaan katkaisukohtaan ja
siima on jälleen kunnossa.

Osan siimasta, esim. kym-
menen koukkua, voidaan va-
rustaa metalliperukkeilla ja

tätä osaa käytetään haukisii-
mana, eikä muuta osaa vält-
tämättä aina lasketa. Elävä
täkykala on niin hyvä hauen-
pyydys, että hyvällä paikalla
saalista saa helposti vähilläkin
koukkumäärillä.

Ahventa pyydettäessä sii-
ma voidaan virittää kohojen
avulla kulkemaan vuoroin
pohjaan ja pintaan. Kovalta

pohjalta ahven nappaa poh-
jassa olevan madon. Sam-
maleinen tai voimakkaasti
vesikasvien peittämä pohja
on kuitenkin huono saaliin
kannalta.

Myös hauenpyynnissä pit-
käleukoja tulee parhaiten,
kun täkykala ei pääse poh-
jaan piiloon. Siksi siima virite-
tään lähelle pintaa tai välive-
teen.

Lahnaa pyydettäessä siima
lasketaan pohjaan vesistön
mataliin, mutapohjaisiin osiin,
joissa lahnojen tiedetään
syönnöstävän. Jos lahnakan-
ta on vähäinen, saaliin saami-
nen voi olla oikullista parvien
vaihtelevan liikkumisen takia.

Jos saaliiksi tavoitellaan vä-
hän isompia ahvenia tai hau-
kia, parhaita pyyntipaikkoja

Ahven on monen pitkäsiimakalastajan suosikkikohde. 
Sisävesien ahvenia pyydettäessä pitkäsiiman koukut eivät
saa olla liian suuria.
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ovat yleensä selkävesien ää-
rellä olevat karikot, matalik-
kojen reunustat ja penkat se-
kä syvänteiden rinteet ja laa-
ja-alaiset pakat. Merellä vas-
taavat paikat etsitään suurilta
sisäseliltä.

Selkävesien rinteille välive-
teen laskettuun siimaan, joka
on varustettu elävillä täkyka-
loilla, voi mennä myös kuha,
taimen tai järvilohi. Jos alu-
eella on uistelijoita, pitkäsii-
maa ei pidä laskea uistelupai-
koille.

Merellä heti jäiden lähdet-
tyä pitkäsiimalla ja matosyö-
tillä voi pyytää siikoja kelaon-
ginnan tapaan. Tarinoita erin-
omaisista siikasaaliista on
kuulunut, mutta koukkujen
on oltava melko pieniä ja te-
räviä.

Loppusyksyllä, kun ahve-
net ovat painuneet syvem-
pään 5–10 metrin veteen, ah-
vensiima lasketaan pohjaan.

Pitkäsiimasta tulee myös
särkiä, salakoita ja kiiskiä.
Made on kaikkialla yleinen
saalis pohjaan lasketusta sii-
masta, mutta keskikesällä se
oleilee syvänteiden pohjassa.
Toutainkin nappaa elävään
pikkukalaan, samaten pitkä-
siimaan jää paikoin järvihar-
juksia ja ankeriaita monista
vähemmän yleisistä särkika-
loista puhumattakaan. Merel-
lä siimalla voi pyytää lohta.

Siimaa koettaessa katso-
taan tuulen suunta ja valitaan
helpompi pää. Oikein kovalla
tuulella ja isolla veneellä ylös-
otto tehdään moottoria käyt-
täen. Kalan ylösotossa on
haavi tarpeen.

Pitkäsiiman nosto käsin te-
kee siitä aktiivikalastusta
muistuttavan pyyntimuodon.
Isojen kalojen ryntäilyjä pitää
myötäillä ja koukkujen kans-
sa saa olla tarkkana.

Ylösotto koukku kerrallaan
tuo siimakalastukseen jänni-
tystä. Kalojen sähkötykset ja
näköhavainnot nostavat tun-
nelmaa, jota riittää kaikille ve-
neessä oleville.

Jos koukussa on syvälle
syönyt ahven, sen suuhun
työnnetään sormi ja niskat
väännetään nurin. Koukku
otetaan voimakkaalla vedolla
näkyviin ja väännetään irti.
Kokenut pyytäjä saa minkä
tahansa ahvenen päättä-
väisillä otteilla nopeasti irti.

Jos hauki on syönyt syväl-
le, siimalanka katkaistaan ja
koukuton tapsilanka paine-

taan lankauraan odottamaan
koukkua. Tai hauen päähän
annetaan pulikkaa ja koukku
rassataan irti vetäen ja pih-
deillä vääntäen.

Kun siima on nostettu, ma-
tojen ja täkykalojen jäänteet
poistetaan koukuista ennen
niiden kuivumista kiinni.

Koukkuja 
voi vaihdella

Selkäsiiman pituus on yleen-
sä 400 metriä. Pääsiimassa
on neljän metrin välein run-
saan puolen metrin pituinen,
selkäsiimaa ohuempi tapsi,
jonka päässä on koukku. Sel-
käsiima lapetaan siimalaati-
kon keskiosaan siimapesään
ja jokaiselle koukulle on laati-
kon uralaudassa ura, johon
se painetaan.

Yksinkertaisen pyydyksen
ongelmana on selkäsiiman
meneminen sekaisin, jos laa-
tikko pääsee putoamaan.
Järvelle on turha suunnata

myttyisen siiman kanssa.
Joskus aallokko ja kalatkin ai-
heuttavat sotkuja. Pahoja
sotkuja ei selvitellä, vaan sii-
ma katkaistaan ja jatketaan
selvästä kohdasta. Mytty sel-
vitellään vasta rannalla ja liite-
tään aikanaan siiman pää-
hän.

Siimaa valittaessa koukku-
koko merkitsee paljon. Jos
pyynnin pääkohteena on ah-
ven ja pyyntiveden assut
ovat pienehköjä, myös kouk-
kujen pitää olla pieniä. Merel-
lä vähän isompikin koukku
toimii.

Jos tähdätään hieman
isompaan kalaan, isompi
koukku estää pikkusinttejä
tarttumasta kiinni. Toinen
vaihtoehto on valita pieni-
koukkuinen siima ja käyttää
ahvenelle syöttinä elävää pik-
kukalaa.

Koukkuja voi tarpeen vaa-
tiessa vaihdella. Jos pyynti-
paikka pysyy aina samana,
siimaan voi viritellä sekoituk-

sen eri koukkukokoja pyynti-
reitin varrella olevilla paikoilla
esiintyviä kalalajien mukaan.
Tällaiseen täsmäpyyntiin
kuuluu, että myös siiman eri
osat kenties lasketaan eri sy-
vyyksiin.

Jos kokemuksesi siima-
pyynnistä ovat huonoja, kou-
kuta siima elävillä 5–10 cm
ruutanoilla. Pienimmät viisi-
senttiset ruutanat ovat loista-
via täkyjä, mutta koukku ei
saa olla niille liian iso. Ruuta-
nat pysyvät elävinä laskusta
nostoon, ellei petokala iske.
Täkykaloja käytettäessä sär-
jet, salakat ja kiisket eivät syö
syöttejä ennen ahvenia, ku-
ten matosiiman kanssa usein
käy.

Viritä ruutanasiima heinä-
kuussa selkävesien äärelle
väliveteen ja pinnan tuntu-
maan matalikkojen rinteitä,
kareja, pakkoja ja syväntei-
den penkkoja kierrellen. Me-
rellä vastaava pyyntipaikka
löytyy suurilta sisäseliltä.

Mene kalaan pilvisellä ja vä-
hätuulisella säällä ja jätä siima
pyyntiin yöksi. Hyvissä kala-
vesissä myönteinen yllätys
odottaa ja saaliin lajikirjo voi
olla suuri. Syyskylmillä mah-

� Kivikan-
kaan toisessa
siimamallissa
tapsi on 
irrotettavissa
lukon avulla.

� Selkä-
siimoja. Kivi-
kangas (vas),
Nurle ja 
Ukko-Verkko.

� Ukko-Ver-
kon uralauta
ulottuu 
pohjaan asti
ja estää
koukkujen ja
selkäsiiman
kosketuksen
toisiinsa.

dollisuudet jalokaloihin vielä
kasvavat.

Vertailtujen pitkäsiimojen
koukkukoko vaihteli ja vaikut-
ti usein ratkaisevasti ahven-
saaliiseen. Koukun sopiva
koko on järvikohtainen asia ja
riippuu myös siitä, mitä kalaa
ja minkä kokoisena siimalla
tavoitellaan. Koukkukoko ei
ratkaissut tuloksia, paino oli
yleisarviossa ja käsiteltävyy-
dessä.
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Nurle
Hinta: 53 €
Pituus: 400 m
Koukkukoko: 1/0
Laatikko: Puinen, kyllästetty,

61 cm x 38 cm
Luonnehdinta: Vahvarakentei-

nen laatikko, jossa vertailun
suurin selkäsiiman pesä. Pak-
su selkäsiima käsiteltävyydel-
tään vertailun paras. Lan-
kaurat sopivan harvassa ja
tapsien uralauta vankka,
koukku terävimmältä tuntuva.
Kookas, ei kaadu helpolla sy-
listä veneessä. Tapsien ura-
lauta saisi olla hieman lap-
peellaan koukkujen näkyvyy-
den parantamiseksi.

Kiitämme:
+ paksun selkäsiiman käsiteltä-

vyyttä
+ kookasta selkäsiimapesää
+ tukevaa laatikkoa
+ lankaurien harvuutta uralau-

dassa
+ koukun terävyyttä ja hyvää

yleiskokoa
Moitimme:
– tapsien uralaudan asentoa

Erän suositus: Nurle on tukeva,
kestävä ja käsiteltävyydeltään
erinomainen pitkäsiima yleis-
kalastukseen.

� � � � �

Ukko-Verkko
Hinta: 54 €
Pituus: 400 m
Koukkukoko: 2/0
Laatikko: Puinen vanerikannel-

la, 67 cm x 34 cm
Luonnehdinta: Vahvarakentei-

nen laatikko, jossa pitkulainen
ja tilava selkäsiiman pesä.
Selkäsiima vahvaa palmi-
koitua polyesteriä. Lankaurat
sopivan harvassa ja tapsien
uralauta vankkaa tekoa. Sel-
käsiima ja koukut pysyvät eril-
lään. Kookkaana ei kaadu hel-
polla sylistä veneessä. Tap-
sien uralauta saisi olla hieman
lappeellaan koukkujen näky-
vyyden parantamiseksi.

Kiitämme:
+ kookasta selkäsiimapesää
+ tukevaa laatikkoa
+ lankaurien harvuutta uralau-

dassa
+ kaatumisessa sekaantumisen

estävää kantta
+ uralautaa, joka estää koukku-

jen ja selkäsiiman kosketuksen
Moitimme:
– tapsien uralaudan asentoa

Erän suositus: Ukko-Verkko on
tukeva, kestävä ja käsiteltä-
vyydeltään hyvä pitkäsiima
yleiskalastukseen.

� � � � 1/2

Kivikangas, 
lukollinen tapsi

Hinta: 69 €
Pituus: 400 m
Koukkukoko: 1/0
Laatikko: Puinen, kyllästetty,

51 cm x 31 cm
Luonnehdinta: Pieneen tilaan

pakattu, kevyt kokonaisuus.
Selkäsiima palmikoitua po-
lypropeenia, jonka käsiteltä-
vyys hyvä. Tapsien uralauta
hieman lappeellaan ja kouk-
kujen näkyvyys erinomainen.

Lankaurat tiuhassa, minkä
vuoksi koukut takertuvat
ajoittain toisiinsa. Uralauta
ohut ja saattaa haljeta urien
välistä. Tapsissa leikari ja vie-
helukko, irrotettava. Tapsin ja
selkäsiiman solmussa kankea
ja kova langanpää, joka taker-
telee joskus.

Kiitämme:
+ kevyttä kokonaisuutta
+ selkäsiiman käsiteltävyyttä
+ tapsien uralaudan asentoa
+ koukun hyvää yleiskokoa
+ irrotettavaa tapsia
Moitimme:
– tapsien lankaurien tiheyttä
– uralaudan alttiutta lohjeta lan-

kaurien välistä
– tapsin solmun langanpään ta-

kertelevuutta

Erän arvio: Lukollisella tapsilla
varustettu Kivikangas on ke-
vyt ja pieneen tilaan mahtuva
pitkäsiima yleiskalastukseen.
(Huom! Kuvassa oleva laatik-
ko on hieman pienempi ja sel-

käsiima eri materiaalia kuin
vakiona.)

� � � �

Kivikangas
Hinta: 49 €
Luonnehdinta: Muuten sama

kuin edellä oleva Kivikankaan
pitkäsiima, mutta tapseissa ei
lukkoa, eikä leikaria. Tapsilan-
ka pehmeämpi, eikä solmu
takertele.

� � � �

Kalastuskolmio
Hinta: 54 €
Pituus: 400 m
Koukkukoko: 2–4/0
Laatikko: Muovia, pehmeä

muovikansi, halkaisija 35 cm
Luonnehdinta: Pieneen tilaan

pakattu kevyt kokonaisuus.
Selkäsiima palmikoitua poly-
esteriä. Tapsien uraväli riittä-
vä, mutta tapsilangan pysy-
vyys muoviurassa ei ole kovin
hyvä. Selkäliimavyyhti heilah-
telee helposti liukkaalla muo-
vipohjalla. Muovikansi vai-
keahko avata. Koukkujen nä-
kyvyys parantuisi, jos muovi-
seinä niiden alla olisi hieman
lappeellaan.

Kiitämme:
+ kevyttä kokonaisuutta
+ koukkukoon hyvää valikoimaa
+ laatikon pitkäikäisyyttä
Moitimme:
– siimavyyhdin alttiutta heilah-

della liukkaalla muovilla
– tapsien pysyvyyttä muoviurissa
– kannen avaamisen hankaluutta
– lankaurien muoviseinän asentoa

Erän suositus: Kalastuskolmio
on kevyt ja pieneen tilaan
mahtuva pitkäsiima yleiska-
lastukseen.

� � � 1/2

PitkäsiimatPitkäsiimat

� Ukko-Verkon kannellinen pitkäsiima (vas) ja Nurle.

� Kaksi Kivikankaan pitkäsiimaa puulaatikoissa (vas) ja 
Kalastuskolmion muovilaatikollinen siima.

Kysy lähintä
myyjää:

Kalastuskolmio: Kalastus-
kolmio Oy, (03) 644 1220

Kivikangas: Kivikangas Oy,
Pietarsaari, (06) 781 2900

Nurle: Nurle Oy, Nastola, 
(03) 762 4199

Ukko-Verkko: Ukko-Verkko
Oy, Siilinjärvi, 
(017) 462 2160
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Täkyvirvelö

� Täkyyn nappaavat rannik-
kovesistä hanakasti hauki,
ahven, kuha ja made ja sattu-
masaaliina tulee myös kirjolo-
hia, kampeloita, simppuja ja
jopa meritaimenia.

Pyydä ja päästä intoilijat ar-
vostelevat rajusti täkypyyntiä
väittäen, että kaloja ei voi tä-
kykoukusta vapauttaa yhtä
helposti kuin vieheistä.

Väitän itse paljon täkyjä
käyttäneenä, että kelaongen
kolmihaarakoukku tai parin
koukun raksiviritys on usein
helpommin irrotettavissa ka-
lan leukaperistä kuin mag-

TAPANI LOISA

Viime kesän hellejaksot viimeistään
opettivat monille heittokalastajille, 
että hankalissa olosuhteissa ei 
luonnollisen täkykalan voittanutta ole. 
Painon kopsahduksesta pohjaan 
ei yleensä ehtinyt kulua minuuttia
enempää, kun täkyä jo vietiin. 
Ongelmana oli lähinnä vain syöttien
pyytämisen hitaus.

numvaapun kolme kolmihaa-
rakoukkua tai ankan syvälle
nielaistu trailerikoukku.

Täkypyynnin haittapuolena
ovat työläys ja suttaisuus. En-
sin on aina pyydettävä syötti-
kalat ja syöttiä viritettäessä ei
voi välttyä siltä, että kädet al-
kavat haista kalalle. Niinpä
kaikki eivät oikein jaksa pereh-
tyä tähän kalastusmuotoon.
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löintiä merellä

Elävät syötit merellä

Elävää syöttiä ahvenen ja
hauen pyynnissä käyttäessä-
ni liukukoho on ollut tehok-
kaampi kuin kiinteät kohot.
Liukkarin voi painottaa niin,
että syöttiä ahmiva peto tun-
tee mahdollisimman vähän
kohon vastusta.

Liukukohon suositeltava

monenlaiset kalat (ks. tauluk-
ko). Isohko syötti on viisainta
kiinnittää kolmihaarakouk-
kuun selästään ja pienet
syöttikalat niin, että kaikki
haarat pujotetaan sen suu-
hun. Liian iso koukku uuvut-
taa houkuttelijana touhuavan
täyn turhan nopeasti.

Rannalta kalastava hakeu-
tuu niemenkärkiin, joista viri-
tyksen saa tuulen matkassa
uitettua haukien näkösälle.
Saariston ehdottomia hauki-
hotspotteja ovat kaislikot, joi-
den edustalla on rakkolevä-
vyöhyke.

Paras elävä täkykala Saa-
ristomeren ahvenelle on sa-
lakka. Se kiinnitetään yksi-
haaraiseen, ohutlankaiseen
koukkuun (nro 4–8) paina-
malla koukku ensin salakan

malla täkyä pintaa syvem-
mälle.

Liukuva antennipaino eli
bombette pujotetaan pääsii-
maan niin, että antenni osoit-
taa ylöspäin vapaa kohti. Pai-
non alle viritetään leikari, sii-
hen 60–80 cm perukesiima
(0,20 mm) ja perukkeeseen
ohutlankainen koukku (nro
4–8). Syöttikala kiinnitetään
koukkuun ala- ja yläleuan läpi.

Syyskesällä merelliset ah-
venet alkavat hakeutua virta-
paikkoihin, jolloin täkykalasta-
ja virittää reilun kokoisen pää-
rynäpuntin liukuvaksi pohjaan
päästäkseen. Siinä peruk-
keen leikariin kiinnitetään
ylimmäksi uistinrengas, joka
ei pääse lipsahtamaan pai-
non lenkin läpi.

Kolmas tapa tarjota elävää

kantavuus hauestuksessa on
20–30 g, kuhastuksessa
15–20 g ja ahvenjahdissa
10–20 g. Stopparisolmun te-
kee näppärästi paksuhkosta,
punaisesta puuvillalangasta
kohon yläpuolelle unisolmul-
la. Solmu liukuu jouheasti tar-
peen mukaan, eivätkä langan
päät rapise vaparenkaissa.

Merihauelle syötiksi käyvät

alaleuan läpi ja sitten sierain-
ten välistä yläleuan läpi.

Kesäisin ahvenet paljasta-
vat ruokailualueensa, kun ne
ajoparvina hotkivat pinnasta
pikkukaloja. Parvet eivät
yleensä liiku kovin isolla alu-
eella, joten ajoparvea ehtii
ensin harventaa vaikkapa ji-
geillä ja iskun lakattua syöntiä
voi jatkaa vielä pitkään tarjoa-

täkyä on ns. pater noster -
onki. Alimmaiseksi pääsii-
maan kiinnitetään paino,
20–80 senttiä sen yläpuolelle
solmitaan sivuperuke ja sen
koukkuun syötti uimasille.

Pater noster on pyytänyt
hyvin Saaristomerellä syksyi-
sin kuhia ja ahvenia ve-
denalaisista jyrkistä rinteistä
ja pakkojen reunamilta. Kun

Kuusikiloisen hauen 
kitusiin sopii isokin täky.

ahvenet ovat ahmintatuulella,
pelittää myös kiinteäksi viri-
tetty pohjapaino.

Pääasia on, että koukussa
on tuore ja virkeä täky.

Ahvenen pyynnissä parhai-
ta täkykoukkuja ovat lattapäi-
set, ohutlankaiset, nro 4–8
onkikoukut. Kuhalle ja hauelle
täkyä tarjotaan ohutlankaisilla
koukuilla, joiden koko on
1/0–2. Syöttien ongintaan tai
litkaukseen käytetään kouk-
kukokoja 10–20.

Kolmihaaroista isoimmat
1/0-koukut sopivat ison täky-
kalan kanssa hauen pyyntiin.
Rakseissa ja pienillä syöttika-
loilla ongittaessa kolmihaara
saa olla kokoa 2–8. Ahvenelle
tarjottava salakka voi tarvita
jopa 10 koon koukkuja.

Koukkujen terävyys on tär-
keä, joten teroitustyökalun
on kuuluttava vakiovarustuk-
seen. Koukkujen lisämaus-



33

teeksi raksi- ja drachkokalas-
tuksessa voi sitaista taka-
koukkuun punaista villalan-
kaa.

Kuollut täky merellä

Kuolleeseen täkyyn haksah-
tavat merellisistä lajeista hel-
poimmin hauet ja kuhat. Niille
riittää jopa kalan pala syötiksi.
Ahven on nirsompi ja sille pi-
tää tehdä kuolleella syötillä
houkutusliikettä.

Liukukoho on perus-
menetelmä ja täky kiinnitetään
selästä, jolloin pedon mieliku-
vaksi muodostuu heikossa
kunnossa oleva saaliskala.

Kun syöttikalan uimarakko
on ehjä, ei painotuksessa tar-
vitse laskea syötin painoa
mukaan kohon kantavuu-
teen. Silti virityksen toimivuus
on aina testattava ennen var-
sinaista kalastusheittoa.

Mielenkiintoinen kalastus-
tapa on kohojojo (katso piir-
ros oikealla), jossa kohtuulli-
sen kookas koho toimii il-
maisimena ja aaltojen muka-
na myös syötin uittoliikkeiden
avustajana.

Parikymmentä senttiä syö-
tin yläpuolelle kiinnitetään sii-
maan painohauli. Siima juok-
see kohon alalenkin läpi. Jo-
jo-kohon voi rakentaa sty-
roksipallosta, johon tehdään
teräslangasta alalenkki.

Syötit ja syöjät merellä
syöttikala hauelle ahvenelle kuhalle mateelle taimenelle
ahven k/e – – – –
salakka k/e k/e k/e/p k/p k/e
särki k/e k/e k/e/p k/p –
muut särkikalat k/e – – k/p –
norssi k/e k/e k/e/p k/p k/e
silakka k/e k/e k/e/p k/p k/e
piikkikalat – k/e – – k/e
tuulenkalat – – – – k/e

k = kuollut täky, e = elävä täky, p = kalan pala

Särki viritettynä raksiin.

ko, jolloin kokonaisuudesta
tulee hitaasti uppoava. Kun
täky painaa 50–100 gram-
maa, sitä voi heittää helposti
ilman painoa.

Pohjalla liikkumatta makaa-
va kuollut täky pyytää lähinnä
mateita ja kampeloita.

Kun vapaa nostetaan, nou-
see syötti niin pitkälle, että
stopparihauli osuu lenkkiin.
Kun vapaa lasketaan, leijaa
syötti alaspäin. Vakuutan, et-
tä kesäisten ahventen jojot-
telu on tosi hauskaa puuhaa!

Joskus riittää, että pelkkä

kalan pyrstö kiinnitetään
koukkuun esim. matikan
pyynnissä ja pater nosterin
kanssa kuhaa rekatessa. Ve-
neen annetaan ajelehtia tuu-
len tai virran mukana. Jos
vauhti kasvaa liian kovaksi,
käytetään ajoankkuria. Paino
laahaa pohjaa ja syötti liikkuu
pohjan yläpuolella. Jos tuulta
ei ole, sylky kämmeniin ja ai-
rot käyttöön.

Hauen syöttipyynti onnis-
tuu ilman lisäpainojakin. Rak-
siin kiinnitetään yläkoukuksi
kolmihaarakoukku, jonka
kaikki haarat pujotetaan ka-
lan suuhun. Peräkoukku kiin-
nitetään kalan kylkeen lähelle
pyrstöä. Neulalla tai puikolla
puhkaistaan syötin uimarak-

Drachkovitch

Monenlaisia järjestelmiä on
kehitetty syöttikalan tarjoami-
seen heittovälineillä, mutta
varmaankin tunnetuimman
niistä kehitti herra A. Drachko-
vitch 60-luvulla (ks. Erä 11–02). 

Drachkovitch-rakseja val-
mistetaan kaupallisesti yh-
deksää eri kokoa. Pienimmät
painavat neljä grammaa. Ne
on tarkoitettu taimenen, ah-
venen ja kuhan pyyntiin ja

syöttinä käytetään 5–8 cm
pikkukaloja. 8-grammaisia
kokoja varustetaan kahdella
eri pituisella keskikaralla.
Hauen ja kuhan pyynnissä
niihin pujotetaan 8–14 cm
syötti. 12-grammaisia kokoja
käytetään hauen pyynnissä
ja niihin tarvitaan 14–16 cm tai
18–20 cm täkykala.

12-grammainen kolmos-
koon raksi (14–16 cm syötti)
on ainakin merellä ollut pyy-
tävin hauelle.

Drachkovitchia uitetaan ku-

Raksin rakennusohje

Kohojojo
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silikonihelmi 
stopparina

liukukoho

pääsiima

pääsiima

apuhauli

painot kohon 
kantokyvyn mukaan, 
esim 10-30g

lukkoleikari

perukesiima 20–50 cm

koukku ja syötti

Liukukohon kokoamisohjeten kalajigiä. Nosto, pudotus,
löysien kelaus ja uudelleen
samat liikkeet. Syöttikaloista
kestävin on pieni ahven, mut-
ta kaikki särkikalat, silakat ja
norssit pelittävät hauestuk-
sessa ja norssilla höystetty
toimii hyvin myös kuhan ajo-
pilkinnässä.

tettua käsin.
Kahden ämpärin järjestel-

mää tarvitaan vaihdettaessa
paikkaa. Vesi pysyy ehjän
ämpärin ansiosta syöttiäm-
pärissäkin, eivätkä täkykalat
stressaannu liikaa.

Kuolleet syötit säilytetään
kylmälaukussa. Jos syötti on
jo jäykkä, voi sitä notkeuttaa
rapsuttamalla hieman suo-
muja pois pyrstön juuresta.
Kätevät kylmävaraajat synty-
vät pakastetuista litran me-
hutölkeistä. Kun syöttikalat
on vielä pakattu omiin pus-
seihinsa, haju ei tartu tölkkei-
hin ja kalastaja voi lopuksi
nauttia sulaneen mehun.

Rantakalastajan mukavuut-
ta parantaa reppujakkara tai
lepakkotuoli, joilla istuskellen
on mukava odotella kukun

Erikoiskalustoa

Vavat valitaan kalastettavan
kalalajin painon mukaan ja
keloiksi käyvät niin hyrrät,
haspelit kuin umpparitkin.

Pääsiimaksi riittää joko
0,20–0,35 mm monofiili tai
0,12–0,20 mm monikuitu. Ah-
venen ja kuhan pyynnissä riit-
tää kärkiperukkeeksi
0,15–0,20 mm monofiilisiima.
Haukiperukkeen on kestettä-
vä terävien hampaiden viil-
toa, joten suosittelen Preda-
toria, Canellia ja Hard Monoa,
joihin voi tehdä tavallisen uni-
solmun. Vetolujuuden tulee
olla 8-20 kiloa. Näistä peru-
kesiimoista voi rakentaa
myös rakseja.

Syöttiastian vettä voi ha-
pettaa paristokäyttöisellä ha-
pettimella, jotta täkykalat säi-
lyisivät paremmin elävinä.
Jos sellaista ei ole, on vettä
vaihdettava jatkuvasti. Täky-
kalan saa pyydettyä astiasta
näppärästi pienellä akvaario-
haavilla.

Kätevän täkysumpun saa
rakennettua kahdesta ämpä-
ristä, jotka sopivat sisäkkäin.
Ulompi astia (10–12 l) pide-
tään ehjänä. Sisempään asti-
aan (8–10 l) porataan pieneh-
köjä reikiä joka puolelle, myös

kanteen. Kalat laitetaan pie-
nempään, reiälliseen ämpä-
riin ja sisäkkäiset ämpärit kiin-
nitetään narulla veneen ulko-
puolelle. Vesi vaihtuu reikien
kautta koko ajan ja näin kalat
pysyvät virkeinä. Kun sisä-
ämpäri nostetaan ylös, vesi
valuu pois ja syötin saa nos-

hukkumista tai vavan kärjen
notkahdusta.

Jokainen vastuunsa tunte-
va kalastaja pyytää täkykalat
samasta vesistöstä, missä ai-
koo kalastaakin niillä. Hyvä on
muistaa, että pelkkää onki-
mista lukuun ottamatta täky-
jen pyyntiin tarvitaan vesialu-
een omistajan lupa. Ahve-
nanmaalla tarvitaan ongitta-
essakin vesialueen omistajan
lupa. Litkojen käyttö on lääni-
luvalla hieman rajatapaus, jo-
ten vesialueen omistajan lu-
pa on hyvä pyytää tähänkin.

� Drachko-ahven lähdössä
houkutusuinnille.

� Kun syönti on heikkoa ja
tavalliset vieheet eivät toimi,
saattaa täkysyötti pelastaa
kalareissun.




