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� Kaikki kalat eivät ole hyviä tä-
kyjä tai eivät ainakaan kaikille saa-
liskaloille aina ja kaikkialla. Pik-
kusalakka on usein oivallinen hou-
kutin ahvenelle ja kuhalle, mutta
kookas hauki haukkaa mieluum-
min tukevaa särkeä tai lahnatäkyä.

Joillakin kaloilla on lisäksi selvä
mieltymys tiettyihin ravintokaloi-
hin. Voimakastuoksuinen kuore
tunnetaan perinteisesti mainiona

Ennen kuin täkykalastuksessa pääsee 
alkuun on hankittava täky tai mielellään
useampikin. Tämä on usein täkykalastajan
hankalimpia pulmia. Täkykalojen elin-
tapoihin perehtymällä ongelma pysyy 
poissa ja täkysumppu täynnä.

RISTO JUSSILA

Mistä täkyk
kuha- ja madesyöttinä.

Vikkeläliikkeinen mutu on hyvä
ahvensyötti ja kivisimpun ohella
myös parhaita syöttejä pienem-
mille lohikaloille.

Englannissa on suurhaukia on-
gittu menestyksellä rasvaisilla ja
vahvasti tuoksuvilla kuolleilla
syöttikaloilla, kuten sillillä, makril-
lilla ja ankeriaalla – Saarivaltakun-
nan taimenjärvillä on haukisyöt-
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ykalat löytyvät?

pimässä ja tyynessä vedessä sekä
toisaalta pintakalvossa syvem-
mänkin veden päällä. Suuria par-
via kertyy myös sileisiin vir-
ranosiin.

Salakat viihtyvät lisäksi kaiken-
laisten rakennelmien äärellä, sil-
tojen alla, laitureiden ympärillä ja
venesatamissa veneiden väleissä
tyynessä ja pinnaltaan sileässä ve-
dessä. Näistä paikoista salakoita
saa kätevästi pyydettyä heittover-
kolla.

Syyskylmillä järvilohen ja tai-
menen suosituimpana uisteluai-
kana salakoita ei löydä yhtä hel-
posti kuin kesällä.Rantamatalan ja
pintaveden jäähtyessä salakat pai-
nuvat syvempään ja vetäytyvät
rannoilta.

Varmimmin niitä löytää kyl-
mään vuodenaikaan syvänteiden
reunapenkoilta, jonne ne parveu-
tuvat myöhäissyksyllä, mutta syk-
syn edetessä parvet ilmeisesti ha-
joavat tai ainakin pienenevät.

Särki

Mateen kudun päättyessä kevät-
talvella särkiparvet ilmestyvät ku-
tupaikoille mätiä syömään ja olei-
levat rantojen tuntumassa kier-
rellen koko lopputalven aina jäi-
den lähtöön. Syöttiaineella varus-
tettu riittävän tiheäsilmäinen ka-
tiska antaa tällöin mahtavia saa-
liita.

Jäiden lähdettyä särjet oleilevat
aavistuksen verran ranta-alueen
ulkopuolella, yleensä lähellä poh-

tinä käytetty paljon myös pikku-
taimenta.

Seuraavassa kuitenkin hieman
vinkkejä tavanomaisimpien koti-
maisten täkykalojen hankkimi-
sesta.

Salakka

Salakoita etsiessä huomaa,että se
pitää lämpimästä ja tasaisesta ve-
destä, onpa se sitten seisovaa tai

virtaavaa.Varhain keväällä salakat
ovat hajallaan,mutta nousevat vä-
hitellen kevään ja alkukesän tyy-
ninä ja lämpöisinä päivinä pinta-
kalvoon pistelemään etenkin ilta-
päivällä ja illalla.

Salakan kutu alkaa toukokuun
lopussa ja jatkuu pitkälle kesä-
kuulle. Kutu tapahtuu matalassa
vedessä, jopa aivan rantaviivassa.
Salakkaparvet tulevat kudulle jak-
soissa, eikä varsinaista kutuhuip-
pua esiinny. Tämä vaikeuttaa ku-
tupyyntiä ja myös kutupaikan löy-
täminen voi tuottaa vaikeuksia.
Usein kutusalakat löytyvät kovil-
ta ja kivisiltä pohjilta.

Kudun jälkeen koko kesän ajan
salakat viihtyvät matalassa, läm-

� Salakan solakka ja jäykähkö ruumis tekee siitä
kestävän täkykalan raksiin.

� Hauen koukkupyytäjälle särki on tavallisin täky,
mutta salakkakin kelpaa.

� Järvillä kuoretta saa useimmissa vesissä vain nuo-
talla. Rannikolla isot kuoreet jäävät usein hampais-
taan siikaverkkoihin.

jaa. Yksi muikkuverkko rantavii-
vasta kohti syvää ei ehkä anna yh-
tään särkeä,mutta sen jatkoksi las-
kettu toinen voi sen sijaan pullis-
tella kaloista. Koivunlehtien vi-
hertyessä hiirenkorville särki ku-
tee rannoilla.Tämä tapahtuu mel-
ko nopeasti, kutu voi mennä ohi
muutamissa päivissä.

Kesäajan särjet oleilevat kasvil-
lisuuden joukossa ja rantojen tun-
tumassa laajoille alueille levittäy-
tyneinä. Katiska ei ole kesällä hy-
vä särkipyydys edes syöttiaineel-
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la varustettuna,verkko kalastaa sil-
loin paljon paremmin. Parikym-
mentä sopivaa täkysärkeä ui ta-
vallisesti järvessä sopivaan paik-
kaan laskettuun muikkuverkkoon
usein 1–10 minuutissa.

Syksyllä vesien jäähdyttyä sär-
jet loittonevat jälleen ranta-alueil-
ta hieman syvempään veteen.
Muikun kutu kerryttää särkiä ku-
tualueille, mutta veden kylmene-
minen ajaa ne jälleen kohti sy-
vempää vettä.

Salakoiden tapaan särjet par-
veutuvat myöhäissyksyllä monis-
sa järvissä syvänteiden reuna-
alueille, mutta talven edessä par-
vet hajoavat pienemmäksi. Keski-
talvella särkiä menee syväntees-
sä muikkuverkkoon usein sekä
jään alta että pohjasta.

Muikku ja kuore

Muikkujen liikkumisessa on järvi-
kohtaisia eroja ja myös kannan
vahvuus ja vallitsevien vuosiluok-
kien koko sanelevat raamit täky-
muikkujen pyyntiin.Yleensä muik-
kuja rupeaa saamaan verkoilla sy-
vänteiden pohjasta,välivedestä tai
yöaikaan pinnasta kesäkuun puo-
livälissä tai viimeistään elokuussa.

Syvän veden eri kerrokset ovat
koko loppukauden muikkujen
elinaluetta lukuun ottamatta ku-
tua, joka koittaa myöhään syksyl-
lä talven tehdessä tuloa. Muikut
kutevat 1–10 metrin syvyisessä ve-
dessä,yleensä laajoilla alueilla.Ku-
tumuikku,varsinkaan mätimuikku,
ei ole hyvä raksikala,mutta kelpaa
erinomaisesti syötiksi koukkuka-

lastukseen.
Kuore on järvillä täkykalastajal-

le vaikea pyydettävä. Keväiseltä
kudulta tunnetuilta paikoilta,
usein virtavesistä,saa helposti saa-
lista esimerkiksi lipolla, mutta sen
jälkeen kuoreet painuvat koko
loppuvuodeksi syviin vesiin. Jär-
villä kuoreet ovat monissa vesissä
lisäksi niin pieniä, etteivät ne jää

edes solmuväliltään normaaleihin
13–17 mm:n muikkuverkkoihin
kuin satunnaisesti.

Merikalat – silakka 
ja kuore

Silakoita saa kaupan hiletiskiltä
sen verran helposti ja edullisesti,
että harva viitsii kalastaa niitä tä-
kykaloiksi. Helpoimmin tämä on-

nistuu keväällä touko- ja kesä-
kuussa, kun silakkaparvet nouse-
vat kudulle.

Kesällä silakkaparvia liikkuu jon-
kin verran ulkosaaristossa.Parem-
pi pyyntiaika koittaa vesien kyl-
metessä, kun silakat uivat jälleen
sisemmäksi saaristoon.Vähäisem-
pi osa silakoista on syyskutuista,
mutta kutupaikoilla hopeakylkiä
riittää jälleen runsaasti.

Rannikolla kuore eli norssi kas-
vaa parinkymmenen sentin mit-
taiseksi ja parvet voivat olla suu-
ria. Kuoreet jäävät hampaistaan
usein esim. siikaverkkoihin. Täky-
kaloiksi kuoreita ei juuri pyydetä,
mieluummin verkotetaan silak-
kaa, joka kelpaa paitsi täkykalak-
si, myös ruokapöytään.

Kuore on monelle tuttu ke-
väisiltä siian pilkkipaikoilta, joista
sitä tulee joskus riesaksi asti.

Ahven

Oman kokemukseni mukaan ah-
ven ei ole erityisen hyvä täkykala,
mutta kyllä sekin petokaloille kel-
paa. Hyvin ahven maittaa esimer-
kiksi toiselle lajitoverilleen, kun-
han täky on pieni.

Ongenkoukussa kesänvanha,
muutamien senttien pituinen pik-
kuahven on maittava syötti, jota
löytää kesällä rannoilta matalasta
vedestä ja varsinkin kasvillisuus-
alueilta. Pyynnissä tarvitaan pit-
kävartista täkykalahaavia.

Pikkuahvenia on usein runsaas-
ti myös virtapaikoissa, mutta täl-
löin ne suosivat miedompaa vir-
taa.

vänpalat houkuttelevat ruutanoita.
Aseta katiska lammikkoon niin, et-
tä se jää kokonaan veden alle. Jos
lammikko on iso,jotkin sen osat voi-
vat antaa saalista muita alueita pa-
remmin.

Sammalpohjaisissa lammikoissa
ruutanat ovat usein pohjakasvien
seassa, jolloin niitä voi pyytää tar-
koitusta varten tehdyllä ruutana-
haavilla. Siinä on pitkä varsi, harja-
teräksestä pyöräytetty kehä ja ha-
vaksena tiheää metalliverkkoa tai
normaalia katiskaverkkoa useam-
man kerran päällekkäin asetettuna,
jotta havas on riittävän tiheää.

Ruutanahaavi toimii kuokan ta-
voin.Se lasketaan pohjaan ja vede-
tään rantaan niin, että pohjakasvil-
lisuutta tulee runsaasti mukaan.
Rannalla sisältö levitetään ja ruu-
tanat nypitään kasvillisuuden seas-
ta talteen.

Jos kanta on tiheä,voi yhdellä ve-
dolla tulla parikymmentäkin ruu-
tanaa. Tällä konstilla täkykalat saa
heti ilman odottelua.

� Ruutana menestyy ruskeaveti-
sissä, vähähappisissa vesikuopissa
ja lammikoissa, joissa on syvyyttä
ainakin joissakin kohdissa vajaat
pari metriä ja pituutta vähintään vii-
si.Vesikasvillisuus on eduksi ja osan
vuotta kuoppaan lirisevä vesinoro
parantaa olosuhteita edelleen.

Jos lammikon vesi on niin hape-
kasta, että muutkin kalat elävät sii-
nä, ruutanat eivät ehkä menesty.
Muut kalat syövät ruutanoiden poi-
kaset pois. Siksi parhaassa ruu-
tanalammikossa ei ole muita kaloja.

Kaikkein tiheäsilmäisin Weke-ka-
tiska, joka on tarkoitettu juuri täky-
kalojen pyyntiin, on hyvä pyydys
pienille  onkisyöteille. Tavallisella
Wekellä ja Kivikankaan Teholla saa
myös melko pieniä ruutanoita.

Jos tavoitellaan hauensyöttejä,
solmuväliltään perinteistä sinkittyä
rautalankakatiskaa vastaava pyy-
dys antaa sopivia täkyjä.

Katiskaan laitetut pullan- tai lei-

Ruutanat talteen

Hyvästä ruutanalammikosta yksi katiska antaa kerralla kymmeniä
täkykaloja.

Ruutanahaavi lasketaan pohjaan ja vedetään pohjasammalineen 
ja kaloineen rantaan.
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� Täkykalaverkkojen nimellä kul-
kevien verkkojen solmuväli on
yleensä 9–10 mm, korkeus 1–1,2
m ja pituus n. 10 metriä. Täky-
verkko voi olla tyypiltään tavalli-
nen uppoava pohjaverkko tai kel-
luva pintaverkko.

Kaikkien näkemieni täkyverkko-

Täkykaloja on hauska pyytää ongella.
Jos kuitenkin tarvitaan nopeasti pidempää
pyyntirupeamaa tai monikoukkuista 
pyydystä varten riittävä määrä täkyjä,
on tehokkaampi täkypyydys käytännössä
ainoa vaihtoehto.

Täkyverkot 
ja täkykatiskatRISTO JUSSILA

jen liinat ovat rakentuneet ainakin
kahdesta toisiinsa kierretystä
ohuesta langasta.Kierretty lanka ei
ole kovin herkkää sotkeutumaan
pikkukalojen kosketuksesta ja
etenkin pintavedessä se lanka
myös näkyy melkoisen hyvin.

Edellä mainituista syistä joh-

tuen en pidä kierrettyjen täky-
verkkojen pyyntikykyä yhtä hyvä-
nä kuin tavallisen ohutlankaisen
monofiililiinaisen. Monofiilin pa-
remmuus tulee ehkäpä parhaiten
esiin, kun tavoitellaan pintakal-
vossa uivia salakoita.

Perinteinen ohutlankainen,sol-
muväliltään 10 mm:n verkko, jolla
on korkeutta parisen metriä ja pi-
tuutta normaalit 30, on mielestä-
ni paljon parempi ja nopeampi
kaikkein pienimpien täkyjen pyyn-
nissä. Parin metrin korkuisena se
yltää rannoilla hyvin pintaan ja
verkon normaali pituus lisää pyyn-
tipinta-alaa.
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Jos pikkukalaa on runsaasti ja
tarvitaan vain muutamia täkyjä,ti-
heäsilmäistä 30 metrin verkkoa ei
tarvitse laskea suoraksi koko mi-
talta.Muutenkin on usein tarpeen
välttää pitkää pyyntiaikaa, koska
pikkukalat kuolevat nopeasti,me-
nettävät tuoreuttaan ja saaliin
määrä voi yllättää.

Hyvä niksi on laskea verkko ja
nostaa välittömästi ylös. Se näyt-
tää, mitä on luvassa ja kuinka no-
peasti.

Tiheäsilmäisen monofiiliverkon
huonona puolena on hinta. Sol-
muväliltään 10 mm:n verkko, jon-
ka korkeus on 1,8 m, maksaa ny-
kyään 55–60 euroa, kolminkertai-
sesti lyhyisiin täkyverkkoihin ver-
rattuna.Sama monofiiliverkko kol-
me metriä korkeana maksaa vielä
parikymppiä enemmän,mutta toi-
saalta sillä voi sitten jo pyytää neu-
lamuikkuja, jotka ovat paitsi hyviä
täkyjä, myös maittava herkku.

Vähän isompien täkykalojen
pyyntiin on 1,8 m korkea muikku-

verkko mainio pyydys. Sopiva sol-
muväli on esim. 13, 15 tai 17 mm
riippuen tavoiteltujen täkyjen
koosta.

Kaikkien verkkojen huonona
puolena on, että esim. salakoista
irtoaa jo verkossa suomuja ja vie-
lä lisää, kun kalaa irrotetaan.Tästä
syystä raksipyytäjät käyttävät mie-
luusti haavia,heittoverkkoa tai on-
kea. Tosin suomupeitteeltään
puutteellinen salakkakin kelpaa
jalokaloille, vaikka ei välttämättä
aina yhtä maittavasti.

Katiska ei ole kesällä hyvä pyy-
dys särkien ja salakoiden pyyntiin,
vaikka sen sisään syöttipussiin lai-
tettaisiin houkutusainetta. Eikä ti-
heäsilmäinen pikkurysä pyydä sen
kummemmin.Valmiit syöttiaineet,
leivänkannikat ja korput maistuvat
särjelle valtavan paljon paremmin
kevättalvella,kun luontaista ravin-
toa on niukasti tarjolla.

Kaikkein tiheäsilmäisimmät tä-
kykatiskat pyytävät parhaiten
pientä ahventa. Hiukan isommat
ahvenet menevät erityisen tiheä-

silmäisiin ja siksi pimeisiin täky-
katiskohin huonosti, mutta nor-
maaliharvuiseen Wekeen jo hyvin.

Jos särki on pienehköä, nor-
maaliharvuinen Weke kalastaa
esim. kudulta särkeä paljon pa-
remmin kuin harvuudeltaan pe-
rinteistä rautalankakatiskaa vas-
taava katiska.

Särjet tupaan ja sintit haaviin
� Pietarsaarelaisen Kivikankaan viime kauden uutuuksiin kuuluu pikkukalo-
jen pyyntiin suunniteltu ruotsalaismallinen, solmuväliltään 15 mm:n Särkitu-
pa.Se asetetaan veteen kohon avulla roikkumaan,mutta mieluiten aivan poh-
jan tuntumaan. Pyydyksen neljällä sivulla on pienet nielut ja pohja on säkki-
kangasta. Syöttiaine lisää houkuttelevuutta.

Kokeilussa Särkitupa ei herättänyt luottamusta ja saalis jäi vähiin.Särkien saa-
minen näyttää vaativan runsasta mäskäystä hyvälaatuisella mäskillä, mutta
pelkkänä passiivisena pyydyksenä Särkitupa ei toimi.Särki on tosin kesällä muu-
toinkin melko huono menemään katiskaan.

Kokeilin täkykalojen pyynnissä myös 12 mm:n havaksesta valmistettua Ah-
ti Superrapumertaa sekä Ahti Rapulaa, mutta ne tuntuvat sopivan nimensä-
kin mukaisesti paremmin ravustukseen.

Sen sijaan Kivikankaan Täkykalahaavi, jossa on 35 cm:n kehä, 2 mm:n havas
ja maksimissaan kaksimetrinen teleskooppivarsi, osoittautui käteväksi pik-
kusinttien pyynnissä.

Sillä kauhoo parvista nopeasti kaiken kokoisia täkyjä ja varressa on pituut-
ta niin paljon, etteivät kalat kovin säiky haavin käyttäjää. Haavi on mielestäni
kätevämpi kuin saman yhtiön Ahti-
täkykalaliippi.

Täkykalojen pyytäjä tarvitsee myös
tiheäsilmäisen sumpun, jossa täky-
aarteita säilytetään.Kivikangas on val-
mistanut kookkaan, kokoontaittuvan
sumpun,joka toimii samalla mekanis-
milla kuin kokoontaittuvat katiskat (ks.
Erä 14–2006).Väriltään sininen sump-
pu on kevyt ja mukava käsitellä.

Käytin sumppua kesällä elävien ka-
lojen varastoinnissa, kun saalista ka-
tiskoilla ei tullut kerralla kovin paljon.
Kun sumpun laskee kesällä syvään,
isommat ahvenet säilyvät siellä hen-
gissä katiskoiden seuraavaan koke-
miskertaan. Kun saalista on riittäväs-
ti, filetti viuhukoon.

� Rantaveteen laskettu verkko
osoittaa, että särjet liikkuvat
pääasiassa lähellä pohjaa.

Täkykala 
talviverkossa

� Kun suurisilmäiseen talviverk-
koon joskus sattuman summana
tarttuu pienempi kala, se houkut-
telee rimpuillessaan petokaloja pai-
kalle, jotka sitten jäävät verkkoon
pikkukalan lähettyville. Toisinaan
myös iso siika vetää haukia paikal-
le ja verkkoon.

Kuhan talvisessa verkkokalastuk-
sessa kuore on erinomainen hou-
kutin.Joissakin järvissä kuoreet kas-
vat 15-senttisiksi ja tarttuvat ham-
paistaan joskus harvaankin verk-
koon.

Kokiessa kuoretta ei kannata ir-
rottaa verkosta kuin vasta sitten,
kun se alkaa mädäntyä. Kuoreen
tuoksu houkuttelee kuhia ja van-
hakin kuore voi talvella vetää kuhan
kiertelemään liian lähelle liinaa.

Talviverkkoon takertunut
kuore on oiva kuhan-
houkutin. Kuva: Antti Koli

� Särkitupa toimi kokeilussa
kesällä kehnosti ja viritys on
lisäksi hieman hankalaa.

Kivikankaan
Täkykala-
haavi osoit-
tautui mai-
nioksi pelik-
si pikkusint-
tien pyyn-
nissä.



23T Ä K Y K A L A S T A J A N  O P A S E R Ä  3 – 2 0 0 7

� Kun muutaman yön jaksaa liot-
taa täkyverkkoja ja hankkia täky-
jen säilyttämistä varten kunnolli-
sen sumpun,on täkykalojen saan-
ti turvattu jokaiselle reissulle.

Lisäksi useimmat kalastajat tar-
vitsevat erillisen astian elävien tä-
kykalojen kuljettamiseksi kalapai-
koille.Kuljetukseen voi käyttää ta-
vallista ämpäriä, ”oikeaa” täkyäm-
päriä tai saavia.

Verkkosumppu

Pientä täkymäärää voi helposti säi-
lyttää kalastusvälineliikkeissä
myytävässä verkkosumpussa,jota
voi roikottaa yleisissä veneran-
noissa veneen takaknaapista.

Verkkosumpun parhaita puolia
ovat käytön keveys ja sumpun ko-

Täkyjen sumputtaminen on varteen 
otettava vaihtoehto sille, että niitä hankkisi
jokaista reissua varten erikseen.

NIKO SATTO

PETRI VARIS, kuvat Täkykalat tynnyriin

Myös legendaarista pesuko-
neen rumpua voi käyttää sump-
puna pienten täkymäärien koh-
dalla.Sen etuna verkkosumppuun
verrattuna on helpompi puhdis-
tettavuus, mutta miinuspuolena
puolestaan tilantarve silloin, kun
sumppua ei käytetä.

Tynnyrisumppu

Suurten täkymäärien säilyttämi-
nen onnistuu helpoiten,kun tekee
riittävän suuren tynnyrisumpun.
Joiltain säilyketehtailta voi ostaa
kannellisia 100–200 litran tynny-

reitä 5–10 euron kappalehinnal-
la. Pieni suolakurkun tms. haju
haihtuu äkkiä, kun sumppua lio-
tetaan vedessä.

Sumpun rakentaminen on yk-
sinkertaista. Tynnyriin porataan
reilusti pieniä reikiä ja pari suu-
rempaakin nostonaruja varten,sit-
ten pujotetaan narut ja lopuksi lai-
tetaan pohjalle kivi, jotta sumppu
pysyy pystysuorassa – siinä kaikki.

Reikiä kannattaa porata run-
saasti, jotta vesi valuu nostettaes-
sa mahdollisimman tehokkaasti
ulos ja sumppua on kevyempi nos-

luu pois. Pohja ja 5–10 senttiä ala-
reunasta kannattaa kuitenkin jät-
tää ehjäksi, jotta tynnyriä voi pi-
tää hetken laiturilla ilman,että täyt
sätkivät itsensä suomuttomiksi
kuivassa tynnyrissä.

Kun tynnyri lasketaan veteen,si-
tä ei ole syytä päästää ihan poh-
jaan, ettei alimmista rei’istä pääse
kerääntymään sisälle hiekkaa,mu-
taa tai roskia.

Tynnyrisumpun käyttäjän on li-
säksi syytä hankkia pitkävartinen
lasten haavi, jollaisia saa muuta-
man euron kappalehintaan.Täky-
jä on mahdotonta kaivaa syvästä
tynnyristä paljain käsin.

Kuljetusastia

Pienen täkymäärän kuljettamiseen
soveltuu tavallinen ämpäri, mutta
varsinainen täkyämpäri, jonka si-
semmän osan muodostaa muovi-
nen verkkokehikko, on vedenvaih-
don kannalta merkittävästi hel-
pompi vaihtoehto. Täyt nostetaan
hetkeksi verkkoämpärissä kuiville,
ämpäri tyhjennetään nopeasti ja
täytetään vedellä uudestaan.

Jos täyt ovat suuria tai niitä on
paljon, kannattaa hankkia vähän
suurempi täkyastia. Tällöin tosin
tarvitaan myös pientä haavia, jot-
ta kalat saa ämpäristä kastele-
matta hihoja.Tässä hommassa ly-
hytvartinen perhohaavi on usein
käyttökelpoinen ja sopivan kokoi-
nen kuljetettavaksi.

Myös kannesta on täkyastiassa
etua, sillä aallokossa ajettaessa
avoimesta astiasta loiskuu kalan-
hajuista vettä veneen lattialle,
kengille ja kalavehkeiden päälle.

Jos täkyastioita kuljettaa ve-
neen avotilassa trailerilla vedettä-
essä,kannattaa astia sitoa kiinni tai
pitää pohjalla vettä painona, ettei
astia lennä tien päällä ulos ve-
neestä.

Rannalta ongittaessa astian
ominaisuuksilla on luonnollisesti
paljon vähemmän merkitystä.

Hapetin

Hapetin on näppärä, joskaan ei
välttämätön apuväline. Sitä käyt-
täessä säästyy kuitenkin veden
vaihtamiselta ja täyt pysyvät var-
memmin elävänä koko kalastus-
päivän ajan.

Kaupoissa on sekä paristokäyt-
töisiä hapettimia että tupakansy-
tyttimeen kytkettäviä 12 voltin
pumppuja. Sähköpumppu on il-
man muuta parempi valinta, mut-
ta edellyttää tietenkin että venees-
sä on pistoke virtajohtoa varten.

� Jotta täkyjä olisi aina 
käytettävissä, niitä kannattaa
säilöä suureen astiaan, kuten
tällaiseen 200 litran tynnyriin.

� Aika ajoin on syytä 
tarkistaa, ettei pohjalla makaa
kuolleita täkyjä.Tätä sumppua
ei ole laskettu pohjaan, joten
sumppuun ei ole kerääntynyt
mutaa, hiekkaa tai roskia.

� Helppo perussetti täkyjen
säilytykseen ja kuljettamiseen
vesille on verkkosumppu ja
kannellinen muoviastia.

koon taitettuna vaatima pieni ti-
la.Se myös soveltuu paikallaan on-
gittaessa täkyjen säilyttämiseen
veneen laidan ulkopuolella.

Huonoja puolia ovat sen sovel-
tumattomuus suurelle täkymääräl-
le,verkon silmäkoosta riippuen kel-
paamattomuus myös pienemmille
täkykaloille sekä levän tarttuminen
verkkoon yhdistettynä hankalah-
koon puhdistettavuuteen.

Parhaiten verkkosumppu sopii
lyhytaikaiseen täkyjen säilyttämi-
seen.

taa. Särjille voi porata jopa kym-
menen millin reikiä, mutta salak-
kasumppuun ei juuri kuutta mil-
liä suurempia läpiä kannata puh-
koa.

Reiät porataan lähes alareu-
naan, jotta suurin osa vedestä va-
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� Ohuesta, kuoritusta ja kesän
lämmössä kuivatusta haavasta
vuoltu onkivapa on mahdottoman
kevyt, mutta muistuttaa silti tuh-
tia rautakankea italialaisen UL-va-
van rinnalla. Jopa osaa onkiminen
olla kevyttä, kun se tehdään to-
dellisilla höyhensarjan välineillä!

Trabuccon Team Italy Competi-
tion Fast -vapa on kuitenkin ni-
meltään sen verran kilpailuhenki-
nen, ettei mökkionkija ihan en-
simmäiseksi siihen tartu. Mutta ei
nimi vapaa pahenna. Onginta ja
myös kilpaonginta on Italiassa,ku-
ten monessa muussa Keski- ja Ete-
lä-Euroopan maassa suosittua,jos-
ta vavan nimi osaltaan kielii.

Koekäyttöön valitsin tämän ke-
vyen vapamallin lyhimmän tikun,jo-
ka maksaa 35 €. Hiilikuituisella va-
valla on mittaa tasan kaksi metriä ja
painoa olemattomat 51 grammaa.
Se on niin vähän, ettei onkiminen
yhdellä kädellä tunnu missään.

Vapa koostuu kahdesta osasta.
Kuljetusasennossa ulommaisen kar-
tion päässä pidetään tiukkaa tappia,
joka estää sisimmäisen sujahtami-
sen esiin. Onkea koottaessa sisim-
mäinen kartio vedetään ja tiuken-

Ultra Light on tuttua heitto- ja perho-
kalastajille, mutta myös onkiminen onnistuu
äärimmäisen keveästi. Parimetrinen,
vain 51 grammaa painava hiilikuituvapa 
ei rasita käsiä lainkaan.

Höyhenenkevyttä 
ongintaaRISTO JUSSILA

netaan normaaliin tapaan ulom-
maiseen sisäpintaan.Vavan tyvessä
on auki kierrettävä metallitulppa.

Vapa on tarkoitettu pienten ka-
lojen ongintaan. Meikäläisillä ve-
sillä sen erääksi käyttöalueeksi so-
pii täkysalakoiden onginta. Vapa
taipuu kärkiosastaan, joten sen
kanssa pitää olla varovainen, ettei
mahdollisen isomman kalan kans-
sa tule vahinkoa, ellei siiman kat-
keamisherkkyys suojaa vapaa.

Vavan kärjessä on stonfo, pieni
lukkolaite siiman kiinnitystä var-
ten. Siiman päähän tehdään sil-
mukka,se asetetaan stonfon lenk-
kiin ja lukkolaite suljetaan. Siiman
irrotus ja kiinnitys sujuu näin hel-
posti ja nopeasti.

Seitinohuella siimalla

Vapaa maahantuovan MH-Toimi
Oy:n (puh.040 588 9976) Mika Hei-

no Littoisista varusti vavan koeon-
gintaa varten kahdella onkilait-
teella.

Herkemmässä versiossa on kan-
tavuudeltaan 0,8-grammainen
Sensas-koho, jossa yläantenni on
nailonia ja ala-antenni metallia.
Pääsiiman vahvuus on 0,10 mm ja
sen kärkeen liitetyn parinkymme-
nen sentin mittaisen tapsin vah-
vuus vain 0,08 mm.

Tapsin ideana on, että siiman
katketessa koho, joka on onkilait-
teen kallein osa, säästyy.

Tärppihauli sijaitsee heti tapsi-
solmun yläpuolella ja pääpainon
virkaa toimittava viiden pienen
haulin rykelmä siitä vielä n. 15 cm
ylempänä. Koukkukoko on 20 ja
koukku on lapiopäistä mallia. Täl-
laisen koukun varteen solmunte-
kolaitteella pyöräytetty solmu pi-
tää varren aina siiman suuntaise-
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na. Koukku on pituudeltaan sel-
västi kärpäsentoukkaa lyhyempi.

Tiedoksi ensi kertaa näillä ko-
hoilla onkivalle, että painotuksel-
la upotetaan koho kokonaan tai
lähes kokonaan pinnan alle. Vain
antenni jätetään näkyville. Näin
kohon vastus on olemattoman
vähäinen,kun pieni salakka tart-
tuu syöttiin ja liikuttaa sitä.

Vaikka salakka on pienisuinen
ja nopealiikkeinen myös syötin
hylkäämisessä, näin herkällä
ongella sitä on helppo puija-
ta. Kala oikein imaisee pienen
koukun suuhunsa, eikä huo-
maa petosta ohuen siiman ta-
kia ennen kuin on liian myö-
häistä.

Edellytyksenä kuitenkin
on, että syöttinä on esim.
0,5–1 cm:n pätkä ohutta
matoa poikittain koukussa.
Kärpäsentoukka on vielä
parempi, ja joistakin liik-
keistä niitä saa läpi kesän.
Myös pikkuruinen pätkä
silikonista Power Bait -
toukkaa kelpaa, kunhan
se on kärpäsentoukan tai
survarin vahvuista.

Koska siima on näin
ohutta,kaloja ei voi tem-
paista ilmojen halki kä-
siin, vaan saalis noste-
taan ainoastaan pin-

taan ja otetaan sopivan mittaisel-
la ja painoisella onkihaavilla ylös.
Näin siima ei katkeile, eikä veny.

Ylösotto haavilla voi kuulostaa
konstikkaalta,mutta siihenkin op-
pii ja tottuu. Villisti rimpuileva sa-
lakka ei perinteisellä menetelmäl-
lä anna suosiolla vangita itseään
kouransilmään tai voi pudota il-
massa muuten vaan, joten haavi
jouduttaa pyyntiä.

Laiturin tai veneen ympärillä ui-
vat salakat eivät ole kovin säikky-
jä. Siksi parimetrinen vapa riittää,
kunhan onkija ei turhia heilu.

Näin herkällä välineellä ongit-
taessa on syytä olla skarppina,jot-
ta onginta olisi kivaa. Vapaa pitää
käsitellä kuin tahtipuikkoa ja niin
nostot kuin laskut on syytä tehdä
tarkasti. Kovin raskasnyrkkisen ja
tottumattoman käsittelyssä siima
voi silti napsahtaa poikki alta ai-
kayksikön.

Onkilaite pikkusärjelle

Toisen onkilaitteen Mika Heino va-
rusti samoin Sensaksen kanta-
vuudeltaan 0,80 g:n koholla, tosin
hitusen pulleammalla. Yläanten-
nia ei ole, vaan kohon pää on ly-
hyt ja tylppä, antennimainen. Ala-
antenni lienee hiilikuitua.

Pääsiiman vahvuus on 0,14 mm,
tapsin 0,12 mm ja koukkukoko 16.
Edellistä isompikitaisempi koukku
sopii vähän rotevammillekin ka-
loille,myös särjille ja ahvenille.Pai-
notus on muuten samanlainen
kuin herkemmässä onkilaitteessa.

Kun tämän kohon syväyttää
niin,että kärkiosaa jää runsas sent-
ti näkyviin, se kantaa vähän pai-
navammankin syötin.

Paksuilla ahvensiimoilla onki-
neelle 0,12 mm:n tapsi voi yhä tun-
tua huiman ohuelta.Herkempään
onkilaitteeseen verrattuna vahva-

siimaisempi versio on kuitenkin
paljon helpompi käsiteltävä.

Kaikkein pienimmät salakat,sär-
jet tai ahvenet voi tällaisella siimalla
nostaa suoraan käsiin, mutta toi-
saalta se rasittaa aikaa myöten tap-
sia ja vavan kärjenkin kanssa saa ol-
la varovainen.Tunto ohuella vaval-
la on tosin niin hyvä, että kalan ko-
koluokan tuntee kyllä kouraansa.
Haavin käyttö on silti järkevää.

Jos salakat eivät ole aivan pie-
niä, pelaa tämä vahvempisiimai-
nenkin onkilaite niille täyttä hä-
kää. Haavia käyttäen taltuttaa tar-
peen tullen isonkin kalan, kun ei
hätäile.Esimerkiksi suuren särjen-
roikaleen ylösotto on jännittävää
puuhaa tällaisilla välineillä, joskin
vapa on silti parhaimmillaan pik-
kukalojen onginnassa.

Onkimisen nautintoa

Kevyen ja herkän onkivavan erää-
nä ideana on, että onginta ei ra-
sittaisi käsiä,jolloin pääosaan nou-
see itse onkiminen,ei voimailu va-
van kanssa. Kovin pienille lapsille
herkkää UL-vapaa ei kuitenkaan
kannata antaa.

Koekäytössä ollut lyhyt vapa so-
pii ehkäpä parhaiten juuri sala-
kanongintaan. Samaan vapasar-
jaan kuuluu muitakin kevyitä,mut-
ta pitempiä vapoja. Näistä 3-met-
rinen painaa 93 g (42 €) ja 4,5-met-
rinen 154 g (45 €).

Laituri- ja veneonkijalle lyhyt
parimetrinen on äärimmäisyydes-
sään hauska kapine, jolla saalista-
kin tulee.Onginnan tehokkuudel-
la vavan hankkimista ei voi kui-
tenkaan perustella. Kevyt riisi-
puikko on tehty ilmavan kepeän
onkinautinnon saavuttamiseksi.

Siinä samalla kertyy vaikkapa
raksisalakoita pakkaseen.

� Trabuccon 
Team Italy 
Competition Fast
on kaksiosainen
hiilikuituvapa,
jonka lyhyin 
2-metrinen malli
sopii hyvin täky-
salakoiden 
ongintaan.

Kaksi onkilaitetta salakalle. Numerotiedoissa siiman vahvuus 
(ylinnä), tapsin vahvuus ja koukkukoko. Pääpainona molemmissa
viiden pikkuhaulin ryhmä.

� Stonfo-kärkiosa
auki vedettynä.
Siiman päähän
solmittu lenkki 
laitetaan stonfon
koukkuun ja luki-
tusosa työnnetään
koukun päälle.
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� Ajan veneeni tutun kaislikon
reunaan ja etsin täkyämpäristä so-
pivan kokoisen särjen. Kiinnitän
sen valmiiksi viritettyyn kohouis-
telusettiin, toisen koukun kalan
suupieleen ja toisen sen selkäevän
juureen. Heitän särjen kaislikon
viereen, kytken räikän ja laitan va-
van telineeseen.

Ehdin nipin napin korjata ajo-
suuntaa, kun räikkä parkaisee en-
simmäisen kerran. Vapautan räi-
kän ja tajuan kalan vetävän vauh-
dilla siimaa kohti kaislikkoa.Lukit-
sen saman tien puolan ja vedän
vastaiskun.Nelikiloinen hauki sin-
gahtaa ilmaan kaislikon reunassa
ja taistelu alkaa.

Ikivanhaa,
mutta jännittävää

Vaikka täkykalalla kalastaminen
on ikivanhaa hommaa, nykyaikai-
nen kohopyynti on maassamme

Keräsin tähän juttuun hauen koho-
kalastuksen perusniksit, joilla pääsee 
alkuun. Innokas yrittäjä oppii äkkiä uusia
taitoja ja on vain ajan kysymys, milloin 
Suomen ennätyslistat pullistelevat suurista
täkykalalla saaduista hauista.

Haukea koholla
NIKO SATTO

vielä varsin uutta. Länsinaapurin
kalastajat sen sijaan kiskovat tä-
kykaloilla vuosittain suurhaukia
aina ennätyskokoon asti.

Hauen kohokalastus on lisäksi
huippumielenkiintoista. Kun ta-
vallisessa heittokalastuksessa
tärppi koetaan yleensä vain tun-
toaistin avulla, pääsee kohokalas-
taja usein näkemään kohon su-
kelluksen, kuulemaan räikän päri-
nän ja vielä tuntemaan kalan en-
sipotkut tartutusvaiheessa.

Kohokalastus on myös tehokas
tapa pyytää suurhaukea.Ja mikä pa-
rasta, syötti ui yleensä oikealla uin-
tiliikkeellä. Jos vesi on kylmää, sär-
kikin potkii hitaammin.Etenkin jou-
lukuun lopun ja tammikuun alun
avovesillä täky on usein ylivoimai-
sesti tehokkain haukipyydys.

Lämpimän veden aikaan täky
taas tekee jatkuvia kevätjuhla-
eleitä ja hankkiutuu itse hauen nä-
köpiiriin napattavaksi.

1. Hanki täkykalat

Täkykalastusta pidetään vaivalloi-
sena,mutta käytännössä täkyjä voi
pyytää ja säilyttää kohtuullisen hel-
posti. Omassa koti- tai mökkiran-
nassa voi käyttää esimerkiksi mäs-
kipussilla varustettua Weke-katis-
kaa, pienisilmäistä täkyverkkoa tai
hankkia täyt urheilullisemmin on-
gen, pilkin tai täkyhaavin avulla.

valla ja haluaa käyttää useampaa
onkea, tulee keloiksi hankkia heit-
tämiseen soveltumattomia siima-
varastoja,esimerkiksi perhokeloja.

Kuitusiimalla vastaiskuun saa
riittävästi voimaa.

Täkyonki rakentuu samoista pe-
rusosista kuin tavallinen mato-on-
kikin.Tarvitaan koho,paino ja kouk-
ku.Täkykalastuksessa käytetään tar-
koitukseen sopivaa liukukohoa ja
kohon painolle sopivaa lyijykuulaa.
Olen käyttänyt nyrkkisääntönä sitä,
että paino on noin 5–8 grammaa ko-
hon kantavuutta kevyempi.

Koukkurakennelma muodostuu
hauen hampaat kestävästä tapsi-
materiaalista, kuten ohuesta me-
tallilangasta tai vaijerista ja yh-
destä tai kahdesta kolmihaara-
koukusta.

Valmiita täkyonkisettejä myyvät
ainakin suurimmat kalastustarvi-
keliikkeet.

Kalastaja,jolla on veneelleen lai-
turipaikka, voi onkia tai mahdolli-
sesti jopa verkottaa täkyjä vene-
paikaltaan ja säilöä niitä veneen
knaapista roikkuvassa sumpussa.
Hyvällä paikalla täkykalat verkot-
taa sillä aikaa, kun tekee alkuval-
mistelut tai pakkaa ja tankkaa ve-
neen, joten varsinaista kalastusai-
kaa ei siihen juuri tuhraannu.

Tiiviissä astiassa täyt saa pidet-
tyä hapettimen avulla hengissä,
joten venepaikaton kalastaja voi
hankkia täyt jo päivää paria ennen
kalastusta.

Särki on huippuluokan täkyka-
la. Sitä saa kohtuullisen helposti,
se säilyy hyvin ja jaksaa uida täky-
näkin varsin pitkään. Suurikokoi-
sena se on myös muodoltaan hau-
elle sopiva täkylounas.

Muita hyviä täkyjä ovat ahven ja
kuore (norssi). Särjen ohella myös
muilla särkikaloilla tulee haukia,
mutta esimerkiksi pasuri kuukah-
taa turhan nopeasti. Petokalojen
perusmurkina, silakka on tunne-
tusti toimiva haukitäky, joskaan ei
kestä kovin kauaa koukussa.

2. Kokoa onki

Kohokalastukseen soveltuu taval-
linen 8–12 jalan pituinen heitto-
vapa. Jos vapaa pidetään kädessä
tai ongintaan pelkästään ankku-
roidusta veneestä, kelaksi sovel-
tuu millainen tahansa. Telineessä
pidettävään vapaan kannattaa va-
lita räikällinen hyrräkela tai tais-
telujarrulla varustettu haspeli.
Näissä jarruvoiman voi säätää hel-
posti sopivaksi, mutta vastaiskua
varten sitä saa nopeasti nostettua.

Hyrräkelaa käytettäessä täky
heitetään tai lasketaan pyyntiin,
puola vapautetaan ja räikkä kyt-
ketään päälle, jolloin täky ei jaksa
vetää siimaa, mutta hauki ei kui-
tenkaan tunne tärpin jälkeen liian
suurta vastusta ja hylkää syöttiä.

Räikättömän hyrrän kanssa ka-
lastettaessa pitää akselijarru sää-
tää sopivalle kireydelle, ettei täky
vedä siimaa puolalta.Haspelissa ja
umpikelassa vetovastus sääde-
tään kitkajarrulla sopivaksi.

Jos on liikkeella yleisen onkioi-
keuden turvin tai kalastaa läänilu-

3. Säädä syvyys 
ja koukuta täky

Liukukoho säädetään oikealle sy-
vyydelle silikonistopparilla, joita
on mukana valmispakkauksissa.

Täky viritetään reilusti irti poh-
jasta, sillä pohjaa kyntävä täky ke-
rää paitsi roskaa, myös hyytyy no-
peammin. Mitä jyrkempi rinne on
veneen alla, sitä suurempaa sy-
vyysvaihtelua on mahdollista
käyttää eri ongissa.

Ongittaessa paikaltaan ylempi
koukku kiinnitetään vetopisteek-
si täyn selkäevän juureen.

Kohouistellessa sen sijaan ylem-
pi koukku tulee syötin suupieleen.
Jos vetopiste on uistellessakin sel-
käevässä,tulee täky veneen peräs-
sä 45 asteen kulmassa nokka poh-
jaan päin.Väärä uintikulma näyttää
hauen silmiin luonnottomalta ja
väsyttää nopeasti täkykalan.

Vapaan koukun voi kiinnittää
selkä- tai vatsaevän juureen.Myös
rintaevää voi hyödyntää, mutta
tällöin täkykalassa on enemmän
koukutonta pinta-alaa.

4. Viritä onki pyytämään

Täyn voi laskea pyytämään siten,
että se nostetaan vavan avulla lai-
dan ulkopuolelle ja annetaan löy-
sää siimaa,kunnes kala uiskentelee
10–20 metrin päässä veneestä.

Syötin voi myös heittää pyyn-
tiin, mutta jokainen heitto hei-
kentää täkyä ja silloin tällöin se ir-
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toaa heitossa.
Vavan heittopainoluokituksen

ja täyn koon olisi oltava jotenku-
ten linjassa.Jäykällä kepillä on vai-
kea heittää pikkutäkyä ja irtoami-
sia tapahtuu tämän tästä. Not-
kealla vavalla taas on vaikea heit-
tää suurta syöttiä.

Jos käytät vain yhtä vapaa, voit
pitää sen kädessä tai soutaessa jal-
kojen välissä. Jos kohouistelet
useammalla vavalla ja kalastat vie-
lä samanaikaisesti heittäen, kan-
nattaa käyttää vapatelineitä.Vaik-

� Mäskätty Weke-katiska on 
oivallinen täkypyydys.

� Tässä täkyonkena toimii 
hyrräkela, haukiluokan vapa ja
Darts-valmissetistä koottu 
onki.

� Vetopiste (eli ylempi 
koukku) huuleen ja taaempi
esimerkiksi selkäevään.

ka hauki saa siimaa melko va-
paasti, pieni lipsahdus lukitsee
puolan ja johtaa vavan häipymi-
seen kalan mukana.

5. Vie vene kalapaikoille
tai ankkuroidu

Kohouistelua ei pidä sotkea taval-
liseen vetouisteluun, jossa venet-
tä liikutetaan perämoottorilla. Ta-
vallinen perämoottori kulkee ni-
mittäin tyhjäkäynnilläkin ko-
houistelulle liian kovaa vauhtia.

Kun tavoitteena on antaa täky-

kalan uida mahdollisimman va-
paasti, tulee veneen liikkua joko
tuulen mukana, airoilla tai sähkö-
moottorilla.

Isoa pulpettivenettä ei juuri
soutaen liikuteta, joten jos käy-
tössä ei ole sähkömoottoria, aje-
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lehditaan tuulen mukana mah-
dollisesti ajoankkuria apuna käyt-
täen ja perämoottorilla silloin täl-
löin suuntaa korjaten.

Jos tarkoitus on onkia paikal-
laan olevasta veneestä, on syytä
käyttää ankkuria. Tuuli ja virtauk-
set liikuttavat venettä aina jonkin
verran ja se lipuu helposti pois ka-
lapaikalta.

Parhaiten ankkuroituminen so-
pii alkukesään, jolloin hauen ta-
voittaa matalikoilta. Monesti ma-
talikot ovat sen verran pieniä, et-
tä ne pystyy kalastamaan tehok-
kaasti paikaltaan parilla ongella.

Soutuveneellä tai sähkömoot-
torin avulla voi isompia matali-
koita kierrellä, mutta iso vene il-
man sähkövispilää kannattaa ai-
na ankkuroida kalapaikalla pysy-
miseksi.Täky liikkuu tavallisesti it-
se riittävästi.

6. Odota tärppiä 
ja tartuta

Jos käytössä on räikällinen hyrrä
tai haspeli, tärppi yleensä myös
kuuluu.Hitaassa vauhdissa tai ank-
kurista ongittaessa kala saattaa
kuitenkin uida kohti venettä tai
sopivasti sivulle, jolloin räikkä ei
ehdi ilmoittaa tärpistä. Kohoja pi-
tääkin tarkkailla, ettei hauki ehdi
vetää siimaa kaislikkoon tai nie-
leskellä täkyä kovin syvälle kurk-
kuunsa.

Mitä suurempi hauki, sen ra-

jumpi tärppi. Yleensä. Kala ei kui-
tenkaan läheskään aina iske tä-
kyyn samalla tavoin kuin uisti-
meen. Ilmeisesti luonnollinen
syötti ei ärsykkeenä saa haukea is-
kemään sydämensä kyllyydestä.

Varovaisesti nappaavan hauen
kannattaa antaa mutustella kalaa

Kohouistelun koreografiaa
� Kohouistelu on menetelmä, jossa täkykalaa vedetään kohon avulla hitaas-
ti veneen perässä. Vene liikkuu sopivalla vauhdilla joko soutaen, sähköperä-
moottorin avulla tai tuulen mukana ajelehtien. Ajelehtimisnopeutta voidaan
hillitä ajoankkurilla.

Kohouisteluvavat saavat olla yli 9-jalkaisia ja toiminnaltaan voimakkaita. Pi-
tuus helpottaa pitkätapsisen rigin heittämistä ja myös tehostaa vastaisku.Va-
pa voi olla joko hyrrä- tai haspelimallia.

Siimaksi valitaan punottu, jonka joustamattomuus auttaa jälleen osaltaan
tartutuksessa. Punottu siima kelluu, joten se ei myöskään muodosta tuntu-
maa haittaavaa siimapussia.

Uistelussa käytettävän liukukohon on oltava mallia, jossa siima kulkee kes-
keltä kohon pituusakselin läpi. Näin koho ei painu vetäessä pinnan alle. Kan-
tavuutta sillä saisi olla 20–40 g. Kantavuuden valintaan vaikuttavat täkykalan
koko, painotus sekä se, paljonko täyn halutaan liikkuvan.

Uintisyvyys säädetään silikonistopparin tai liukusolmun avulla.
Lyijypainon valintaa ohjaavat kohon sekä käytettävän täkykalan koko ja uitto-

syvyys. Painoa täytyy olla sen verran, ettei hauki tunne vastusta vetäessään ko-
hoa veden alle, mutta ei kuitenkaan niin paljon, että täkykala saisi sen avulla ve-
dettyä kohon uppeluksiin.Tilanteeseen sopiva paino löytyy vain kokeilemalla.

Tapsi rakennetaan sitomalla kaksi, mieluiten nelos- tai kuutoskoon kolmi-
haarakoukkua ohueen ja ryhdikkääseen, noin 50 sentin pituiseen teräsvaije-
riin.Koukkujen etäisyys riippuu täyn koosta ja siksi onkin syytä valmistaa useam-
pia erikokoisille täkykaloille sopivia tapseja.

Täyiksi sopivat kaikki särkikalat, silakka, muikku, norssi ja ahven. Muitakin
harvemmin saatavia pikkukaloja, kuten simppua ja kiiskeä voi kokeilla. Syötti-
kalan hyvä peruskoko on 15–20 senttiä.

Täky koukutetaan siten,että se on roikotettaessa yläviistossa asennossa.Ylem-
pi koukku eli vetopiste kiinnitetään täkykalan huuleen ja toinen joko selkäe-
vän alle tai vatsaevän juureen.

Syöttikala heitetään tai lasketaan veteen varovasti. Puola säädetään siten,
että hauki saa tärpissä vedettyä esteettä siimaa. Hyrräkelalla säätö tapahtuu
vapauttamalla puola ja kytkemällä joko räikkäsalpa päälle tai kiristämällä ak-
selijarrua hiukan, ettei täkykalan paino saa puolaa pyörimään.

Kun hauki nappaa täyn, on aika ottaa vapa käteen ja katsoa hetki, mitä ta-
pahtuu. Mikäli kala vie siimaa kelalta, voi vastaiskun tehdä heti. Mikäli hauki ei
ui täyn kanssa, tehdään vastaisku vasta sitten, kun kala lähtee viemään täkyä.

Liian kauan ei pidä kuitenkaan odottaa, mikäli aikoo vielä vapauttaa hauen.
Vastaisku tehdään siten, että löysä siima kelataan sisään ja heti siiman kiris-
tyttyä vedetään tiukasti vavalla.

� Perinteinen haukikaislikko,
onki vapatelineessä ja tuulen
mukana ajelehtiva vene ovat
kohouistelun avaimet.

� Liikuta venettä kalapaikoille
– tuulen, airojen tai sähkömoot-
torin avulla.
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David Lundqvist – suurhauen metsästäjä
� David Lundqvist on ruotsalainen haukifanaatikko, joka jahtaa suosikkika-
laansa vapavälinein väsymättä ja uskomattomalla sinnikkyydellä. Hänestä on
muutamassa vuodessa tullut kotimaansa arvostetuin suurhaukiekspertti.

Vaikka David kalastaa haukea monipuolisesti, ovat täkyonginta ja kohouis-
telu kalastusmenetelminä erityisen lähellä hänen sydäntään. Paneutuminen
näihin pyyntimuotoihin on palkinnut hänet useilla hienoilla hauilla. Davidin
ennätyskala painoi 19,8 kg.Tämä oli myös vuoden 2001 suurin hauki Ruotsis-
sa. Myös edellisen vuoden Ruotsin ennätyshauki lankesi hänen täkyynsä. Tä-
mä hauki painoi 18,5 kg.

David tunnetaan kalamiespiireissä
useista haukiartikkeleista, varsinkin
hauen täkykalastusta käsittelevistä
sekä filmistä ”Jakten på gammel-
gäddan”, joka on ilmestynyt myös
suomeksi nimikkeellä ”Haukijahti”.

Tässä Pan Visionin tuottamassa fil-
missä jahdataan suurhaukea mm.
kohouistelemalla ja ”oppipoikana”
on Fiskejournalen-lehden päätoi-
mittaja, kuuluisa kalastustoimitta-
ja ja -valokuvaaja Martin Falklind.

ennen vastavetoa. Älä kuitenkaan
odottele kymmentä sekuntia
enempää, ettei hauki niele täkyä
liian syvälle, jos haluat vielä va-
pauttaa kalan.

Rajusti täkyyn iskevän ja sitä vie-
vän hauen voi tartuttaa heti, jol-
loin ei ole pelkoa siitä, että hauki
nielisi koukut liian syvälle.

Joskus hauki tarttuu täkyyn ke-
vyesti ja jää itse paikalleen, jolloin
tasainen räikän ääni tai vain hiu-
kan tavallista syvemmälle painu-
nut koho antavat aiheen epäillä
pohjatärppiä. Silloin liian hätäi-

� Haukijahti-filmissä 
esitellään mm. kohouistelua
David Lundqvistin opastuk-
sella. Kannessa hauen kanssa
poseeraavat Martin Falklind
ja David Lundqvist (oikealla).

killinen puoli, että välillä se toimii
kuin tauti, välillä taas uistin kerää
useimmat kalat.

Joka tapauksessa täky kasvattaa
saalismäärää ja usein myös reissun
kalojen keskipainoa. Se antaa ka-
laa sellaisista paikoista ja sellaisi-
na hetkinä, jolloin uistimella ka-
lastaa täysin nollaa.

Lisäksi täkykalastus opettaa pal-
jon kalan liikkeistä, sillä kaislikko-
reunaa heittävä yllättyy monesti,
kuinka kaukana siitä uitettu täky
kerää kaloja.Vieläpä usein niitä vä-
hän vauraampia...

sellä toiminnalla täky tulee kis-
kaistua kalan suusta.

7. Väsytä kala

Kalan tartutuksen jälkeen sen vä-
sytys ei juuri poikkea muusta va-
pakalastuksesta.

Kun käytössä on kaksikoukkui-
nen tapsi,kiduskansiote eli liplock
on vaikeampi ottaa kuin vaapulla,
koska tapsin asennosta ei voi pää-
tellä toisen koukun tai koukkujen
sijaintipaikkaa suun sisällä.

Pienet neloskoon koukut var-
sinkin väkäsettöminä on kuitenkin
kohtuullisen helppo irrottaa sor-
mesta, vaikka sormitärppi tekee-
kin kipeää.

8. Vaiva on palkittu

Kun kala on saatu ja joko laskettu
takaisin tai otettu ruokavaroiksi,vi-
ritetään uusi täky ja jatketaan ka-
lastusta. Jos täkykala on vielä tär-
pin tai ylössaadun kalan jälkeen is-
kussa,se kannattaa jättää pyyntiin.
Haavoittunut särki on yleensä täy-
sin kunnossa olevaa tehokkaampi.

Täkykalastuksessa on se mer-

� Odota tärppiä...

ja tartuta. Koho-

uistelun jännittävin

vaihe; räikkä on 

parkaissut, kala vie

siimaa kelalta ja 

kalastaja odottaa 

oikeaa vastaisku-

hetkeä.
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on omiaan suurhauelle,
mutta vaatii järeämmät 
välineet ja tapsit.
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� Näen silmänurkastani toisen tä-
kyonkikohon liikkuvan. Käännyn
katsomaan, kun koho kaatuu en-
sin kyljelleen ja sen jälkeen pin-
nassa vilahtaa jättimäisen särjen
pyrstö. Samassa kohon taakse il-
mestyvät valtavat pyörteet ja nii-
den laajenemista säestää ylikier-
roksilla ulvova räikkä.

Kala pysähtyy ja nostan vavan
telineestä.Kun se lähtee uudelleen
uimaan, vedän rajun vastaiskun.
Kymppijalkainen Patriot taipuu lä-
hes koko pituudeltaan painavan
kalan potkuista.

Pitkän väsytystaistelun jälkeen
reilun metrin pituinen hauki saa-
daan veneeseen. Yhtäkkiä jätti-
mäisten särkien uittaminen suu-
relle syyshauelle tuntuu maailman
luonnollisimmalta asialta.

Hauen ruokaa

Loikoilin eräänä iltana sohvalla ja
lueskelin vanhan Tapiola-eräkirja-
sarjan ykkösosasta hauen biolo-
giaa. Pysähdyin hauen ravintoka-
lan koosta kertovan taulukon koh-
dalla.

Mietin, että jos kerran 65-sent-
tinen hauki syö normaalisti 17-
senttisiä ja maksimissaan peräti
29-senttisiä ravintokaloja, saatta-
vat meidän 15–20-senttiset täky-
särkemme sittenkin olla turhan
vaatimattomia syksyiseen suur-
hauen pyyntiin.

Siltä istumalta lähdin etsimään
varastosta appiukon vanhaa 40-
millistä verkkoa. Täkykalas-
tusurani alkutaipaleella se tuntui
aivan liian suurisilmäiseltä, mut-
ta nyt se oli muuttunut kokeile-
misen arvoiseksi täkypyydyksek-
si.

Soitin heti kaverilleni ja esitte-
lin uuden teoriani. Sain tukea aja-
tuksilleni,joten täkyverkkojen las-
ku sovittiin seuraavaan joulukui-
seen iltaan. Laskimme tosin var-
muuden vuoksi myös 25-millisen
täkyverkon.

Seuraavana iltana ihailimme ot-
salampun valossa verkosta nou-
sevia jättimäisiä, 26–30 sentin pi-
tuisia ja 300–400 gramman pai-
noisia särkiä. Ennen halveksi-
miamme kaloja tuli nyt otettua
verkosta harvinaisen hellävarai-
sesti ja – se myönnettäköön – par-
haita yksilöitä jopa pienellä haa-
villa.

Lauantaiaamuna kauhoimme

Vaikka täyllä kalastaminen on aina 
jännittävää puuhaa, alkavat haukivesillä
kalastajan puntit tutista kunnolla, kun 
syöttinä on 300-grammainen jättisärki ja 
hiljaisuuden rikkoo räjähtävä räikän pärinä.

Jättisärjillä jNIKO SATTO

suursärjet sum-
pusta paljuum-

me ja suuntasim-
me kohti haukivesiä.

Jättisärkien
pyynti

Luultavasti jokainen yleis-
verkoilla kalastanut on jossain

vaiheessa saanut suurikokoisia
särkikaloja,niin itse särkiä kuin sor-
via, pasureita, säyneitä tai pieniä
lahnoja.

Verkon lisäksi jättisärkiä voi pyy-
tää katiskalla. Katiska tuntuu pyy-
tävän keväällä ja kesällä kohtuul-
lisen hyvin erilaista särkikalaa,
mutta syksyllä rantamatalat taas
tyhjenevät ja katiskan liottaminen
on silloin jokseenkin turhaa puu-
haa.

Verkon etu muihin täkypyydyk-
siin tässä tapauksessa on sen va-
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ä jättihaukia

� Drennanin haukikohoja. Keskellä oleva
40-grammainen Piker soveltuu jättisärjille,
kun taas reunimmaiset, 20-grammaiset,
ovat pikkutäkyjä varten.Yleiskohoiksi 
käyvät 28-grammainen Piker tai 24-gram-
mainen Zeppler.

� Valmissettien sisältö on tarkoitettu 
perustäylle, joten jättisärkiä käyttävä 
joutuu hankkimaan sekä tapsimateriaaleja
että erikoisia painoja ja kohoja.

likoivuus.Kun monen kokoista pe-
rustäkyä tavoittelevalle katiskan ja
urheilupyydysten etuna on juuri
laaja kokokirjo, on jättisärkiä ta-
voittelevalle pikkukaloista pelkkää
riesaa.

35–40-millisten verkkojen ainoa
haittapuoli ovat täkykaloiksi so-
veltumattomat saaliskalat, kuten
kuhat. Niistä tosin saa kätevästi
myös ruokakalaa ikään kuin sivu-
tuotteena.

Jättisärjet, niin kuin särkikalat
yleensäkin, kestävät hyvin sum-
putusta, kunhan astia on riittävän
suuri. Parin sadan litran muo-
visaavi,johon on porattu reikiä,so-
veltuu täkyjen pitkäaikaiseen säi-
lyttämiseen viileissä vesissä.

Sen sijaan lämpöisillä keleillä tä-
kyjä on kalastettava jatkuvasti,jot-
ta joka reissulla on riittävästi tä-
kykalaa.

Suurten särkien hapentarve on
suurempi kuin pikkusärkien,joten
kovin pienessä astiassa jättisärjet
tuupertuvat sen puutteeseen.On-
gelman voi ratkaista hankkimalla
riittävän suuren täkyastian, paris-
to- tai tupakansytytinkäyttöisen
hapettimen tai vaihtamalla vettä
tarpeeksi usein.

Kalastaminen 
jättisärjellä

Täkypyynti jättimäisellä särkika-
lalla on perustekniikaltaan sa-
manlaista kuin muukin täkykalas-
tus. Kohon ja lyijypainon kokoja
täytyy tietenkin kasvattaa,jotta ko-
ho pysyy pinnalla ja särki sen alla.

Jättisärki saattaa välillä paeta
haukea pintaan, mutta siitä har-
vemmin lienee haittaa. Päinvas-
toin, tärpit ovat tavallista näyttä-
vämpiä.

Hyviä kohoja ovat esimerkiksi
28- ja 40-grammaiset Drennan Pi-
kerit ja vastaavaa kaliiperia olevat
balsakohot.

Todisteet tukevat uskoani, jon-
ka mukaan jättisärki pyytää kes-
kimäärin isompaa haukea kuin ta-
vallinen 15–20 cm:n särki, joten
tapsiin on kiinnitettävä hieman ta-

Sopivia koukkukokoja ovat 6–2,
sillä kymppihaukikaan ei yleensä
pysty hotkaisemaan jättisärkeä
niin syvälle, että koukkuja pitäisi
irrottaa kitalaesta.Yleinen 4-koon
kolmihaara on helppo irrottaa
hauesta ilman rumia jälkiä,eikä se
myöskään uuvuta täkyä.

Jättisärjen linkoaminen kalas-
tusetäisyyden päähän veneestä
vaatii vavalta tavallista enemmän.
Tähän asti käyttämistämme hyr-
rävavoista parhaiten jättisärjen
heittämiseen on sopinut 10-jal-
kainen Kunnan Millennium, mut-
ta sopivia on varmasti lukuisia
muitakin.

Sen sijaan esimerkiksi 10-jalkai-
nen Patriot on turhan notkea ja ko-
keiltavana käynyt 11-jalkainen
Shakespeare Spinfluga Special tar-
peettoman jäykkä ja kokonaisuu-
tena turhan raskas keppi.

räikkää lähes räjähdysmäisesti ja
vie siimaa välillä niin lujaa, ettei
räikkää uskalla edes siimasotkun
pelossa kytkeä päältä.

15–20-senttinen särki jalostuu
siiman päässä uitettuna tavallises-
ti 1–5-kiloiseksi ja vain satunnai-
sesti suuremmaksi haueksi.25–30-
senttinen särki sen sijaan keräilee
yleensä 5–10-kiloista haukea ja
vain harvoin pieniä.

Kun 5–10 kg:n haukea ei kui-
tenkaan uiskentele ihan joka kais-
lansyrjässä, saattaa päivä mennä
pitkälti tärpin odotteluun. Mutta
joskus kaikki natsaa, kuten kaveri-
ni viime syksynä lähettämä teksti-
viesti kertoo:

”Kyllä ne sun kanssa jättitäyllä
saadut pienet olivat tilastoharho-
ja.Tänään kolme täkytapahtumaa:
5,6 kg, 6,3 kg ja 9,74 kg.”

Ku
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ilu

o
to vallista enemmän huomiota.

Hyvää tapsimateriaalia on ryh-
dikäs, mutta notkea vaijeri. Peru-
kelangoista useimmat ovat niin
notkeita, että täky saa uitua tap-
sin sotkuun. Täkykalastukseen
suunnitelluista Drennan-vaijereis-
ta ohut ja ryhdikäs E-sox Super Wi-
re on parhaita.

Jättisärkeä jättihauelle

Jos tavoitteena on saada täyn
avulla haukea ruokapöytään, 15-
senttinen särki on hyvä yleistäky.
Siihen tulee kohtuullisen paljon
tapahtumia ja se pyytää satun-
naisesti myös isompaa kalaa.

Jos tavoitteena on kokea kalas-
tuselämyksiä, kannattaa sinttien
uittaminen unohtaa ja virittää tä-
kyonkeen vähintään 25-senttinen
särki.

Jättisärkeä uittava saattaa saa-
da päivän aikana vain muutamia
tapahtumia, mutta kevyesti räik-
kää pärisyttävien pikkunäpyjen si-
jaan tärpit ovat sitten varsin eri-
laisia. Jättisärkeen kuolettavan is-
kun tekevä suurhauki päräyttää



32 E R Ä  3 – 2 0 0 7 T Ä K Y K A L A S T A J A N  O P A S

� Testiä varten hankin Dartsin val-
miit onkisetit hauelle ja ahvenel-
le. Vastaavanlaiset systeemit voi
tietenkin koota myös ostamalla
kaiken erikseen, mutta ensikerta-
laiselle aloituskynnys on pienem-
pi, jos kaiken tarvittavan saa yh-
dessä ja samassa paketissa.

Hauen onkisetti pitää sisällään
vaijeriperukkeen, jossa on kaksi
kolmihaarakoukkua, lyijypainot,
kumistopparit ja kohon.Ahvense-
tissä on lisäksi tavallisia yksihaa-
raisia onkikoukkuja matosyöttiä
varten sekä kätevä koukunirrotin,
jolla saa helposti ronkittua irti sy-
vällekin nielaistun koukun.

Särkikalat 
maittavat hauille

Pakkauksen mukana tulleiden oh-
jeiden avulla virittelin ensiksi hau-
kiongen tavalliseen avokelaan ja
kolmimetriseen tukevaan vapaan.
Testipaikaksi valitsin suurehkon
joen kaislikkorannan,jossa uskoin
kudusta toipuvien haukien saalis-
tavan ohi uivia kalaparvia.

Syöttikaloiksi olin onkinut sär-
kiä ja salakoita, jotka laitoin ta-
pettuina koukkuun. Elävän syötti-
kalan käyttöön en kokenut olevan
tarvetta, sillä virta ja vavankärjel-
lä tehdyt houkutusliikkeet ovat
riittävän tehokkaita ärsykkeitä näl-
käisille hauille kuolluttakin täkyä
käytettäessä.

Paikalla oli vettä parisen met-
riä, joten säädin stoppareiden
avulla onkisyvyydeksi noin puoli-
toista metriä ja lisäsin painoja sen
verran, että syöttikala painui ve-
den alle.

Varovainen heitto viistosti ylä-
virtaan, jonka jälkeen annoin vir-
ran kuljettaa kohoa. Pompottelin
vavan kärjen liikkeillä syöttikalaa
ja samalla kelailin hiljakseen löy-
sät pois siimasta.

Ensimmäiset heitot eivät anta-
neet saalista, joten suuntasin seu-
raavat hieman lähemmäs rannan
kaislikkoa. Muutaman metrin kul-
jettuaan koho pysähtyi äkisti ja
lähti kulkemaan ylävirtaan.

Paketissa olleita ohjeita nou-
dattaen maltoin mieleni ja laskin
mielessäni hitaasti viiteen ennen

Miten onnistuu ensikertalaiselta
täkyonginta?

Ensikertalainen täk
VILLE VÄHÄ
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Kysy lähintä 
myyjää

Darts onkisetit: Fish On Oy,
(02) 439 9760,
www.kolumbus.fi/fish-on

äkyongella

kuin tein terävän vastaiskun.Hau-
ki iskee lähes poikkeuksetta saa-
liskalaan sivusuunnasta ja aloittaa
nielemisen vasta käännettyään
saaliskalan pään nieluun päin.An-
tamalla hauelle tähän aikaa, on
saaliin kiinni pysyminen varmem-
paa.

Räväkän taistelun päätteeksi
sain haavia reilun viiden kilon hau-
en. Ensimmäinen näyttö täkyon-
ginnan toimivuudesta oli saatu.

Salakoilla suurahvenia

Ahvensetin virittelin samaiseen
virveliin, mutta syöteiksi valikoin
nyt pienimpiä, alle 10 sentin mit-
taisia salakoita. Pyyntipaikkana
toimi keskellä jokea oleva ahven-
vitatiheikkö, jonka suojissa tiesin
suurahventen väijyvät ajeeseen
joutuneita salakanpoikasia.

Ankkuroin veneen ottipaikan
yläpuolelle ja laskin salakalla syö-

salakkatäkyyn ottaneiden ahven-
ten suuri koko yllätti. Kaikki ylös
saadut painoivat useamman sata
grammaa,suurimpia olivat 600- ja
850-grammaiset.

Iso yllätys oli myös kesken ah-
vensyönnin täkyonkeen iskenyt
parin kilon säyne. Olin kyllä aikai-
sempina vuosina saanut samai-
sesta joesta säyneitä mato-ongel-
la,mutta onkiahventen tapaan nii-
den koko oli ollut huomattavasti
pienempi.

Päivän päätteeksi ynnäsin tu-
loksen. Omat ennätykset rikkoon-
tuivat ahvenen ja säyneen osalta,
eikä yli viiden kilon haukikaan mi-
tään jokapäiväistä saalista ole näil-
lä nurkilla.

Lieneekö ollut ensikertalaisen
tuuria vai täkyongen tehokkuutta,
joka tapauksessa tämän hienon
ensikokemuksen johdosta minus-
ta tuli innokas täkyonkija.

Ensikertalainen pääsee parhaiten alkuun, kun hankkii valmiin 
täkyonkisetin. Saatavilla on eri kalalajeille tarkoitettuja valmis-
pakkauksia, jotka sisältävät myös kalastusohjeita.

titetyn täkyongen virran vietä-
väksi.

Heti ensimmäinen yritys tuotti
tulosta, salakkaa vietiin ja hetken
päästä veneen pohjalle kopsahti
pullea reilun 300 gramman ahven.

Kiinnostus salakkatäkyä koh-
taan jatkui seuraavillakin heitoilla,
mutta ongelmaksi muodostui ah-
venten karkailu. Haukiin verrattu-
na ahvenet tuntuivat ottavan va-
rovaisemmin ja vetävän herkästi
syöttikalan irti koukusta jäämättä
itse kiinni.Syötin huolellinen kiin-
nitys koukkuun paransi saalisvar-
muutta huomattavasti.

Mato-ongintaa harrastaneelle

� Vaikka säyneiden
pääravintoa ovat eri-
laiset pohjaeläimet ja
hyönteiset, niin isommat
yksilöt saalistavat myös
kaloja. Kuvan parikiloi-
nen säyne yllätti täky-
onkijan kesken ahvenen
kalastuksen.

� Hauelle ja ahvenelle
parhaimmiksi syöteiksi
ovat osoittautuneet 
särkikalat. Kuollutkin 
täky pyytää tehokkaasti,
kun elävöittää sen uintia
vavankärjen nypäytyk-
sillä.
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� Kaikilla eläimillä, kalat mukaan
lukien, on jonkinlainen järjestel-
mä, joka ottaa vastaan kehosta ja
sen liikkeistä tulevia aistimuksia.
Tällaisia somatosensorisia aisteja
ovat tuntoaisti (kosketus- ja pai-
neaisti),termiset aistit (lämpimän-
ja kylmänaisti) ja kipuaisti. Lisäksi
lihasten,jänteiden ja nivelpussien
reseptorit välittävät asento- ja lii-
keaistimuksia.

Kivun aistimus johtuu sellaisista
ärsykkeistä, jotka tuhoavat tai uh-
kaavat tuhota kudoksia tai elimiä.
Välttyäkseen vahingoittumasta
eläimille on kehittynyt kipuaisti.

Kaloilla on varsin kehittynyt kes-
kushermosto, joka on pääpiirteil-
tään samanlainen kuin muillakin
selkärankaisilla. Esimerkiksi kalo-
jen aivot koostuvat ihmisaivojen
tapaan viidestä osasta, mutta nii-
den merkitys ja kehittyneisyys
poikkeavat ihmisellä ja kalalla
oleellisesti toisistaan.

Kalastajien ja kalastuksen vastustajien 
vakiokiistan aiheena on kalan kyky aistia 
kipua. Perusteluja on esitetty vuosien 
varrella puolesta ja vastaan.

Tunteeko kala kip

Ihmisellä isot aivot (etuaivot)
ovat kehittyneet huomattavasti ja
niistä on evoluution myötä muo-
dostunut monimutkaisten psyyk-
kisten toimintojen, kuten tietoi-
suuden ja ajattelun,keskus.Niiden
voimakkaasti poimuttunut kuori-
kerros toimii lisäksi mm. koordi-
naatio- ja assosiaatiokeskuksena.

Kaloilla ja muilla alkeellisimmil-
la selkärankaisilla isot aivot sen si-
jaan toimivat lähinnä hajuaistin
palveluksessa ja niiden merkitys
kalan elämälle on suhteellisen vä-
häinen.

Kaloilla tärkeässä roolissa sen si-
jaan toimivat pienet ja keskiaivot.
Pieniin aivoihin on keskittynyt liik-

keiden, tasapainon ja koordinaa-
tion säätely. Keskiaivoissa puoles-
taan sijaitsee näkökeskus, joka on
varsinkin näköaistinsa varassa saa-
listavilla kaloilla erityisen pitkälle
kehittynyt.

Vaelluskalojen palaaminen ko-
tijokeen tuhansien kilometrien
päässä olevilta syönnösalueilta on
hämmästyttävä suoritus.Mutta se
ei vaadi kalalta ”ajattelua”,vaan on
pikemminkin usean vaistotoimin-
nan sarja.

Tutkimukset ovat osoittaneet,
että lohi leimautuu kotijokeensa
poikasvaiheessa ja merivaelluksen
jälkeen suunnistaminen takaisin
tapahtuu useiden eri menetel-

mien, kuten veden lämpötilaero-
jen, merivirtojen, maan magneet-
tikentän, auringon sijainnin ja ve-
den kemiallisten ominaisuuksien
perusteella. Kaikki tämä tapahtuu
periytyvien mekanismien avulla.

Onko reagointi 
vain refleksi?

Usein on väitetty, että kalat ja
muut alkeelliset eläimet eivät pys-
ty varsinaisesti tuntemaan kipua,
vaan niiden reagointi olisi pelkäs-
tään refleksinomaista.

Tätä on todisteltu mm. sillä, et-
tä petokalat syövät erittäin piikik-
käitä saaliskaloja. Lisäksi koukuis-
ta irrotettu kala saattaa heti va-
pauduttuaan ottaa uudestaan
kiinni samaiseen vieheeseen.

Neurobiologian professori Ja-
mes Rose Wyomingin yliopistos-
ta on puolestaan sitä mieltä, että
kalat eivät voi tuntea kipua, koska
niillä ei ole aivokuorta.
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ipua?

Ihmisillä kivun kokeminen on
varsin monimutkainen prosessi.It-
se aistimus syntyy vahingoittu-
neessa kohdassa ja kulkee siitä
hermoratoja pitkin aivoihin,missä
aivojen kuorikerros muuttaa ki-
puaistimuksen tuskan tunteeksi.

Rosen mukaan kivun tuntemi-
nen edellyttää kykyä käsitellä ki-
puaistimusta, ja koska kalat eivät
siihen kykene, reagoivat ne va-
hingoittaviin ärsykkeisiin vaisto-
maisesti.

Useissa muissa tutkimuksissa
on kuitenkin havaittu, että tämä
ei suoranaisesti pidä paikkaansa.
Esimerkiksi Edinburghin yliopis-
ton tutkimusryhmän mukaan kir-
jolohilla on aivoissa reseptoreita,
jotka reagoivat erityisen voimak-
kaasti kipuärsykkeisiin.

Tätä testattiin mm. ruiskutta-
malla koeryhmän kirjolohien suu-
pieliin happoa, kun taas vertailu-
ryhmän kirjolohet saivat laimeaa
suolaliuosta. Happoa saaneet ka-
lat alkoivat hieroa suupieliään al-
taan seinämää vasten.Ne olivat kä-
sittelyn jälkeen kauemmin syö-
mättä verrattuna suolaliuosta saa-
neisiin kaloihin ja osoittivat myös
muita selviä fyysisiä stressioireita.

Samanlaisia oireita saatiin ai-
kaan muillakin tavoin aiheutettu-
jen ärsykkeiden avulla.

Uudet tutkimukset ovat osoit-
taneet, että oppimisella on paljon
suurempi rooli kalojen elämässä

mattavan korkeaksi. Tämä on ha-
vaittu mm. Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitoksen Inarijärvellä te-
kemissä tutkimuksissa, joissa seu-
rattiin radiolähettimillä merkattu-
jen villien ja laitoksessa kasvanei-
den istutuspoikasten joutumista

Vältä tarpeettoman 
kivun aiheuttamista

Vaikka kalojen kokemat kiputunte-
mukset eivät ole saavuttaneet tie-
teellisen yhteisön yksimielisyyttä,
ovat kaikki kuitenkin samaa mieltä
siitä, että kalojen tuntoaisti toimii
ja vaikuttaa kalan käyttäytymiseen.

Kysymys siitä,edellyttääkö kivun
aistimus tietoisuutta tai ajatteluky-
kyä, on pohjimmiltaan filosofinen.

Suomen laki kieltää kalojen pe-
rusteettoman vahingoittamisen.
Eläinsuojelulain kolmannen pykä-
län mukaan ”tarpeettoman kivun
ja tuskan tuottaminen eläimille on
kielletty”.

Laki koskee kaikkia eläimiä sekä
luonnonvaraisena eläviä että ihmi-
sen huostassa olevia koti- ja tuo-
tantoeläimiä.Lain tarkoituksena on
sekä suojella eläimiä että edistää nii-
den hyvinvointia ja hyvää kohtelua.

Vältä siis kaikin tavoin sellaista
toimintaa, jonka voi olettaa tuot-
tavan kalalle kipua ja kärsimystä.

Koe käyttämäsi pyydykset riit-
tävän usein, mielellään päivittäin.

Tainnuta välittömästi otetta-

� Kalojen kipuaistin olemassaolon puolesta puhuu lukuisten kala-
lajien piikikäs ulkokuori. Isosimpun päässä, evissä ja kiduskansissa
on vahvoja piikkejä, jotka toimivat puolustuskeinona petokaloja
vastaan. Jos petokaloilta puuttuisi kipuaisti, olisi kyseisenlainen
varustelu turhaa.

kuin ennen on tiedetty. Edinburg-
hin yliopiston kognitiotutkijan Cu-
lum Brownin mukaan kalojen ai-
votoiminta on osoittautunut huo-
mattavan monimutkaiseksi.

Kalaparvilla on usein selvä so-
siaalinen rakenne ja parven jäse-
net oppivat tunnistamaan toisen-
sa. Ne tekevät yhteistyötä ruoan
etsimisessä ja ovat selvillä omas-
ta arvoasemastaan.Kalat myös op-
pivat asioita toisiltaan ja siirtävät
niitä yksilöiden välitykselle suku-
polvelta toiselle.

Helsingin yliopiston biotieteel-
lisessä tiedekunnassa on puoles-
taan tutkittu,miten kalanpoikaset
oppivat luonnossa varomaan pe-
tokaloja.

Kalaviljelylaitoksessa kasvaneet
poikaset eivät osaa varoa saalis-
tajia, joten jos esimerkiksi järvitai-
men istutukset tehdään haukien
suosimille alueille, voi istutuspoi-
kasten kuolleisuus nousta huo-

Siika tiedetään herkkäsuiseksi kalaksi, joka tunnustelee ja valikoi
tarkasti ravintokohteensa.Tuntiessaan koukun suussaan, se aistii
epäilemättä kipua, koska reaktiona on vieheen sylkäiseminen pois.

petokalojen saaliiksi.
Mikäli poikasille annetaan tilai-

suus vaarattomaan opetteluun eli
opetetaan ne viljelylaitoksessa
pelkäämään petokaloja, niiden
selviytymisen luonnossa on ha-
vaittu paranevan huomattavasti.

vaksi tarkoitetut kalat napakalla is-
kulla silmien taakse. Tainnuttami-
sen jälkeen laske veri pois katkai-
semalla sydämestä kiduksiin joh-
tavat verisuonet ja anna sydämen
pumpata veri pois. Verestys sekä
varmistaa kalan kuoleman että pa-
rantaa lihan laatua ja säilyvyyttä.

Jos aiot vapauttaa kalan takai-
sin veteen, käsittele kalaa varoen
ja älä koske siihen kuivin käsin,jot-
ta sen ihoa suojaava limakerros ei
vaurioidu. Mikäli mahdollista, ir-
rota kala koukusta nostamatta si-
tä pois vedestä.

Eläinsuojelulaki:
www.mmm.fi/el/laki/f/default.html

� Talvella avannosta
nostetut kalat saavat
herkästi paleltumis-
vammoja. Erityisen
herkkiä vaurioitu-
maan ovat silmät ja
ihoa peittävä ohut
limakerros. Saaliskalat
täytyy lopettaa 
välittömästi turhan
kärsimyksen tuottami-
sen välttämiseksi 
ja pyydä ja päästä 
-kalastusta ei tulisi 
harrastaa varsinkaan
kovemmalla pakkas-
kelillä.




