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� Pilkkikalastuksen maailmaan
pulahtaminen on aloittelijalle
kaikkea muuta kuin helppoa.

Eniten sekaannusta ja jopa pilk-
kimistä ”päin mäntyä”aiheuttavat
erilaiset pystypilkkityypit. Niiden
paras kalastavuus perustuu sopi-
vaan uittotapaan, joka on eri tyy-
peillä toisistaan poikkeava. Myös
vavan kärjen pitäisi olla tarkoituk-
seen sopiva. Jos kärki on väärän-
lainen,pilkin kalastava uittaminen
voi olla jopa mahdotonta.

Aloittelijan tien tasoittamiseksi
valitsimme markkinoilta läjän pilk-
kejä niin, että erilaiset pilkkityypit
ovat kattavasti edustettuina, ja
valkkasimme niille sopivan vavan
ja siiman. Lisäksi jokaisen pilkin
kohdalla kerrotaan, miten se ui ja
miten sitä uitetaan mahdollisim-
man kalastavasti.

Näillä vinkeillä ensi kertaa pil-
kille meneväkin osaa valita itsel-
leen tasapainoisen kokonaisuu-
den ja osaa uittaa viehettä juuri
tälle yhdistelmälle sopivalla taval-
la. Kaikkea ei aina tarvitse opetel-
la kantapään kautta.

Värinäpilkki, tapsipilkki, värikoukkupilkki,
tasapaino, liitsi, morri. Pilkkityyppejä 
riittää, mutta millaisella vavalla, siimalla 
ja liikkeillä eri tyyppisiä pilkkejä uitetaan?
Kävimme läpi läjän suosituimpia 
pilkkimalleja ja valkkasimme niille sopivan
vavan ja siiman.

RISTO JUSSILA

Uita pilkkiäsi
kalastavasti

Solmuoppia

Tuotepakkauksissa olevat merkin-
nät pystypilkin tyypistä eivät aina
pidä paikkaansa.Varsinkin värinä-
pilkeiksi mainostetaan toisinaan
pilkkejä, joissa ei ole kunnon väri-
nää, vaan ne ovat lähinnä vaihte-
levasti keikahtelevia tapsipilkkejä.

Paras tapa selvittää uinti on uit-
taa pilkkiä kotona riittävän suures-
sa altaassa,kesällä laiturin vieressä
tai talvella jään alla kirkkaassa ve-
dessä pilkkiavantoon katsellen.

Koeuitossa koukkuun pitää
muistaa laittaa syötti, tekotoukka
tai vaikkapa solumuovin muru-
nen. Vasta syötin kanssa pilkki
näyttää oikean uintinsa. Kolmi-
haaraisella värikoukulla pilkittä-
essä syöttiä ei käytetä.

Lenkkisolmu on mielestäni pa-
ras tasapainoille, kaikille pystypil-
keille ja liitseille. Kirurginsilmuk-
ka on hyvä ja helppo lenkkisolmu,
joka syntyy tekemällä siimalenk-
kiin kaksi tavallista umpisolmua
peräkkäin.Vedä lenkki sopivan ko-
koiseksi ennen solmun kiristystä.
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Lenkkisolmussa viehe pääsee
vapaasti liikkumaan ja tasapaino-
kin ui silloin oikeassa asennossa.

Viehelukko pilkkisiimassa mer-
kitsee ylimääräistä painoa ja ra-
joittaa pystypilkin liikkuvuutta.
Kuitenkin rannikolla suurehkoilla
tasapainoilla pilkkiessäni käytän it-
se viehe- tai perholukkoa varsinkin
silloin, kun vaihdan tasaria usein.
Ison tasarin uintia viehelukko tai
suuri perholukko ei heikennä ja
vaihto sujuu pakkasella nopeasti.

Jos tasari pyörähtää joka vedol-
la samalle puolelle,viehelukon lei-
kari vähentää myös siiman kierty-
mistä.

Pelkän siimassa olevan mor-
myskan solmin lenkkisolmulla tai
tiukalla solmulla. Jos morrissa on
vain reikä, eikä siiman kiinnitys-
lenkkiä, solmu tehdään koukun
varteen ja siima tulee reiästä. Sil-
loin solmu on aina kiinteä.

Lenkkisolmussa morri tärisee
voimakkaammin, mutta toisaalta
kiinteässä solmussa kalan pienikin
tärppi ja morria vääntävä liike nä-
kyy heti filmikärjessä, koska mor-
ri ei käänny solmussa lainkaan.So-

piva solmu on siksi myös maku-
kysymys.

Mormyskaa pelkässä siimassa
käytän mm. kirjolohipilkillä, siika-
pilkillä ja rannikolla etenkin ke-
vätjäillä ahvenpilkillä. Myös sär-
keä, lahnaa ja silakkaa pilkitään
pelkällä morrilla.

Eniten mormyskaa käytetään si-
sämaassa ja siellä erityisesti tap-
simorrina pystypilkin alla.

Pystypilkin siimatapsin yläpää-
hän solmin perholukon kiinteällä
solmulla, kuten yleisesti hyväksi
havaittuna tapana on.

Siimatapsin alapäähän kiinnitän
tapsimormyskan joko kiinteällä
solmulla tai lenkkisolmulla. Hyvin

pieneen tapsimorriin kiinteä sol-
mu on mielestäni parempi ja jot-
kut kilpapilkkijät jopa liimaavat sii-
man mikromorriin lukiten sen täy-
sin kiinteästi paikoilleen. Mutta
lenkkisolmuakin käytetään tapsi-
morrien kiinnityksessä.

Tasapainopilkit

Esimerkeiksi otamme Nils Master
tasapainot 80 mm/25 g ja 70
mm/15 g, jotka ovat rannikolla
suosittuja ahvenen pyynnissä. Si-
sämaassa ahvenet ovat yleensä
sen verran pienempiä, että Nil-
suista koko 45 mm/6 g on ottavin.

Uittoliike:Tasaria uitetaan muu-
taman sekunnin välein toistuvilla

� Ahven nappaa usein tasarin
värikoukkuun. Monikuitusiima
sopii hyvin tasaripilkintään 
syvässä vedessä.

� Valikoimaa tasapainopilkin
vatsan alle.

lyhyillä, terävillä vedoilla. Viehe
syöksähtelee eri suuntiin ja uusi ve-
to tehdään,kun viehe on palannut
takaisin. Ideana on pitää viehe ko-
ko ajan liikkeessä tai enintään sil-
mänräpäyksen paikoillaan. Väri-
koukku vatsan alla on tärkeä,usein
suurin osa kaloista tulee sillä.

Vapa: Hyvä tasarivapa on mel-
ko jäykkä ja suorakärkinen. Tär-
pinilmaisimia, herkistimiä tai fil-
mikärkiä ei tarvita, ne vain huo-
nontavat tuntumaa ja heikentävät
tarttumista. Pilkkijä tuntee kalan
tarttumisen kädessään. Myös sii-
maan voi katsoa, mutta se ei ole
välttämätöntä. Rytmin löytää ja
tärpit tuntee katsomattakin.

Siima: Sopiva monofiilisiiman
vahvuus 25 g Nilsulle on 0,28–0,30
mm. Näin painava viehe ui vielä
0,35–0,40 mm siimallakin ja kes-
tää silloin paremmin haukia. Nils
Master 70 mm/15 g pelaa
0,23–0,30 mm siimavahvuudella.
Asteikon yläpään vahvuuksilla ah-
venia saa kiskoa reiluin ottein. Ko-
ko 45 mm/6 g ui hyvin 0,20–0,25
mm vahvuudella.

Myös monikuitusiima sopii ta-
saripilkintään. Vahvuutta voi
ohentaa monofiiliin verrattuna,
koska monikuitu on kestävämpää.
Matalassa vedessä tärpit ovat mo-
nikuidussa joustamattomuuden
vuoksi rajuja ja isommat ahvenet
voivat repiä itsensä irti.Syvässä ve-
dessä kala tarttuu monikuitusii-
malla hyvin. Liian ohuella mono-
fiililla ja etenkin syvemmässä ve-
dessä siiman jousto heikentää
tarttumista.

Sopivat setit: Nilsun 25-gram-
maiselle vavaksi Rapala Teho 90,
jossa on pitkä ja tanakka kärki ja
suuri siimapuola. Siimaksi 0,30
mm monofiili tai hieman ohuem-
pi monikuitu. Vieheen pystyy ke-
laamaan isolla puolalla nopeasti
syvästä vedestä paikkaa vaihdet-
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taessa, joskin kookas vapa vie re-
pussa tilaa.

Nilsun 15-grammaiselle Kuusa-
mo 70 -vapa ja siihen lisävarus-
teena sininen 23 cm suora lasikui-
tukärki. Siimaksi 0,28 mm mono-
fiili. Keskikokoinen vapa sopii
myös pykälää suuremmalle Nil-
sulle.Lasikuitukärki on napakka ja
kevyellä vavalla vieheen uinnin
tuntee hyvin.

Nilsun 6-grammaiselle Rapala
Teho 50 -vapa, jossa on suora ja
kohtalaisen joustava kärki. Sii-
maksi 0,23 mm monofiili.

Tapsipilkit

Tapsipilkki on koukuton pysty-
pilkki, jonka alle solmitaan siiman
tai ketjun päähän mormyska tai

koukku. Tapsipilkintää voikin kut-
sua mormyskoinniksi pystypilkin
avulla.

Useimmat tapsipilkit keikahte-
levat vaihtelevasti alas vajotes-
saan. Tapsipilkeillä ei yleensä ole
varsinaista samana toistuvaa uin-
tia, vaan pelkkä vajoamisliike, jo-
ka vaihtelee vetojen jälkeen.

Painopilkeiksi kutsutut tapsipil-
kit vajoavat ilman mitään liikettä
ja niiden ainut tarkoitus on kul-
jettaa syötti nopeasti alas. Paino-
pilkit toimivat parhaiten hir-
musyönnillä, eikä hupipilkkijälle
ole niistä hyötyä,mutta haittaa voi
olla. Painopilkkejä on markkinoil-
la vähän.

Joillakin kookkailla tapsipilkeil-
lä alas vajoamisessa on enemmän

tai vähemmän selkeä liuku sivul-
le, jonka jälkeen pilkki palaa kes-
kelle. Näitä kutsutaan sivuliu-
kuisiksi tapsipilkeiksi.

Joillakin tapsipilkeillä vajoami-
sessa voi erottaa poimuilevaa lii-
kettä.Pilkki vajoaa silloin ensin ala-
kärki edellä,mutta keikahtaa ajoit-
tain vajoamaan hetkeksi yläkärki
edellä. Poimu-uintiin liittyy usein
muutakin keikahtelua.

Tapsipilkin alla on nimensä mu-
kaisesti siima- tai ketjutapsi, jon-
ka päässä on mormyska, vä-
rinapilla varustettu yksihaarainen
koukku tai pelkkä koukku.

Tapsipilkintää voi verrata mato-
ongella onkimiseen ja siksi se lie-
nee ensi kertaa pilkkivälle luon-
taisin ja helpoimmin opittava ta-
pa. Itä-Suomessa tapsipilkit ovat
erityisen suosittuja.

Uittoliike: Nykäise reilusti muu-
taman kerran kalojen houkuttele-
miseksi, jonka jälkeen pilkin an-
netaan vajota lähelle pohjaa.
Usein kala nappaa, kun pilkki on
pysähtynyt enemmän tai vähem-
män paikoilleen.

Jos kala ei nappaa pilkin pysäh-
dyttyä, pilkkiä liikautellaan, nypy-
tetään, nostetaan, sillä pölläyte-
tään pohjaa jne. Liikautusten vä-
lissä pidetään taukoja ja välillä
isommat kuulutusvedot uusitaan.

Tapsipilkillä pitää herkeämättä
tuijottaa tärpinilmaisimeen tai sii-
maan huomatakseen kalan nykäi-
syn. Kalan tartuttamiseksi pitää
tehdä vähäinen,mutta nopea vas-
tanykäisy.

Vapa: Perinteisessä tapsipilkki-
vavassa on tärpinilmaisin. Se il-
moittaa heilahduksellaan kalan
tärpin sekä helpottaa pilkin ja sen
alla killuvan syötin liikuttelua
isompien houkutusvetojen jäl-
keen. Tärpinilmaisimen pieni hei-
lautus saa pilkin ja syötin nytkäh-

Hopeasiipi 100 mm 
tapsipilkille sopii vavaksi 
Teho 90 Bumerang (ylh.),
Tuulihaukka 65 mm pilkille 
Delfin President ja Kuusamon
Prisma 60 mm pilkille Delfin 50.

Nils Master 25-grammaiselle 
tasapainopilkille sopii vavaksi Rapala Teho 90 (ylh.),

15-grammaiselle Kuusamo 70 ja 6-grammaiselle Rapala Teho
50, jonka kärkeä on tässä hieman jäykistetty lyhentämällä.

Isohko tapsipilkki vaatii tukevan tärpinilmaisimen.
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tämään.
Tarkkanäköinen tapsipilkkijä voi

katsoa tärpin siimasta, jolloin il-
maisinta ei tarvita.Tämä vaatii her-
paantumatonta keskittymistä ja
saattaa uuvuttaa pilkinnästä vä-
hemmän innostuneen turhan no-
peasti.Joidenkin mielestä vahtaa-
minen taas on koko homman suo-
la.

Siima: Suurille 8–10 cm tapsi-
pilkeille pääsiiman sopiva vahvuus
on 0,20–0,30 mm, keskikokoisille
5–8 cm pilkeille 0,18–0,23 mm ja
pienille 3–5 cm tapsipilkeille
0,16–0,20 mm. Monofiilin suosio
tapsipilkinnässä on vankka, mut-
ta syvässä vedessä monikuidun
venymättömyys parantaa tartut-
tamista. Mitä enemmän koke-
musta, sen ohuempaa siimaa voi
käyttää.

Pilkin alle tapsisiimaksi valitaan
yleensä pääsiimaa hieman
ohuempi siima. Se tuo syötin liik-
keisiin elävyyttä. Ja jos pilkki tart-
tuu pohjaan tai suuri kala katkai-

see siiman, menetetään vain mor-
ri tai koukku, mutta pilkki säästyy.

Tapsisiiman vahvuus asettuu
useimmiten haarukkaan
0,14–0,20 mm. Eniten käytetään
pienehköjä ja keskikokoisia tapsi-
pilkkejä,ja niiden kera pieniä mor-
myskoita tai värinapillisia yksi-
haarakoukkuja. Suosituin tapsisii-
man vahvuus lienee 0,16 mm.

Sopivat setit: Käytettäessä suo-
sittua 100 mm Hopeasiipeä tapsi-
pilkkinä vavaksi sopii Rapala Teho
90 Bumerang,jossa on välitys.Kär-
jen etuosa on taipumaton ja pääs-
sä on tuplakärki, jonka avulla pilk-
kiä on helppo väräytellä ja siitä nä-
kee myös tärpin. Pääsiimaksi 0,25
mm monofiili, pilkin alle kiinnite-
tään ketjutapsi ja siihen yksihaa-
rainen värinappikoukku, syötiksi
2–5 kärpäsentoukkaa tai pienen

ahvenen silmä (isolle ahvenelle).
Vetäisyn jälkeen Hopeasiipi te-

kee nopean ja varman sivuliu’un.
Vedä,anna palata,väräyttele,odo-
ta. Tee välillä vetoja peräjälkeen,
iso ahven voi napata jo pilkin pa-
latessa.

Kun tapsipilkkinä on Tuulihauk-
ka 65 mm,vavaksi Delfin President
702K,jossa Tirri-kärki.Siimaksi 0,18
mm monofiili, pilkin alle 0,16 mm
siimatapsi ja sen päähän pieni yk-
sihaarainen värinappikoukku.Syö-
tiksi kärpäsentoukka tai lisänä
myös survari.

Lyhyen vedon jälkeen Tuuli-
haukka ui sivuliukua kylkiä keiku-
tellen, reilulla vedolla poimu-uin-
tia ja ajoittain värinää. Etsi ottava
uinti vaihtelevilla vedoilla, väräyt-
tele kärkeä, odota tärppiä.

Kun tapsipilkkinä on Kuusamo

Prisma 60 mm, vavaksi sopii Del-
fin 50, joka on varustettu Näppy1
-kärjellä. Siimaksi 0,18 mm mono-
fiili, pilkin alle 0,16 mm siimatap-
siin pieni mormyska. Syötiksi kär-
päsentoukka tai lisänä survari.

Vedon jälkeen Prisma sujahtaa
sivulle keikahdellen. Uita rauhalli-
silla vedoilla,väräyttele morria sii-
man päässä paikoillaan ja/tai nos-
ta hitaasti, odota tärppiä.

Värinäpilkit

Värinäpilkit ovat pystypilkkejä,jot-
ka vapaasti vajotessaan keikahta-
vat vaakatasoon kylkiä tiheästi tai
hitaasti keikuttaen eli väristen.
Joissakin on lisäksi sivuhakua, jol-
loin pilkki ei vajoa alas kohti-
suorassa linjassa.

Jos pilkki pyörii akselinsa ympäri
alas vajotessaan, se ei ole värinä-

Kun ahven syö hyvin, värinäpilkin alle ketjuun
kelpaa mainiosti syötiksi jopa kymmeniä kaloja
kestävä pienen ahvenen silmä.

Tällä kiinnityksellä perholukon saa lähelle 
värikoukkupilkkiä.

Säkylä 70 mm värinäpilkille sopii 
vavaksi FY 60 (ylh.), Saukko 75 mm pilkille 
Wiggler 50, Pöysti 50 mm pilkille Delfin 50 

ja Reinikka 30 mm pilkille Wiggler-kevytvapa.
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Lisää tietoa pilkkivälineistä
� Erilaisten pystypilkkien uinnista on julkaistu Erä-lehden numerossa 2–2002
laaja Pystypilkkiparaati-juttu, jossa koeuitimme 75 suosituinta pystypilkkiä ja
jaottelimme ne uinnin perusteella tapsipilkkeihin, värinäpilkkeihin ja väri-
koukkupilkkeihin. Lisäksi jutussa kuvaillaan ko. pilkkien uintiominaisuudet ja
annetaan ohjeet erilaisten pilkkityyppien uittamiseen.

Juttu ”Pilkkivavan kärjen valinta” (Erä 2–2005) on puolestaan katsaus vapo-
jen kärkiin ja lisäksi mukana on vinkkejä, millaisia pilkkejä ja miten eri kärjillä
uitetaan.

Mormyskointia ja morreja esittelimme laajasti jutussa Oikein ottein morri-
jäille (Erä 1–2000).

pilkki. Pyörivä pilkki houkuttelee
ahvenia selvästi heikommin kuin
värisevä.

Värinäpilkin alla käytetään sii-
ma- tai ketjutapsia, jonka päässä
on mormyska, värinapilla varus-
tettu yksihaarainen koukku tai
pelkkä koukku. Monet pienimmät
värinäpilkit toimivat myös väri-
koukkupilkkeinä.

Uittoliike: Pilkkijän pitää tun-
tea pilkin uinti erilaisten vetojen
jälkeen. Uittamista voi verrata ta-
sapainolla pilkintään.Ahven iskee
värinäpilkin syöttiin kuten tasa-
painon värikoukkuun.

Vavalla tehdään sopivan mittai-
nen veto, pilkin annetaan vajota
väristen ja pysähtyä, mutta vain
ohimeneväksi tuokioksi. Jos pil-
kissä on sivuhakua, ahven usein
nappaa pilkin palatessa vajoami-
sen päätyttyä keskelle. Jos pilkki
vajoaa kohtisuoraan alas, ahven
nappaa usein välittömästi pilkin
pysähdyttyä.

Tapsipilkintään tottunut ei
yleensä osaa pitää värinäpilkkiä
riittävästi liikkeessä. Alas väristen
vajonnutta värinäpilkkiä ei nypy-
tetä paikoillaan,vaan tehdään uusi
veto. Jos värinäpilkkiä käytetään
kuin tapsipilkkiä, värinän syöntiä
kiihdyttävä ja/tai ylläpitävä vaiku-
tus menetetään ja pilkintä muut-
tuu tapsipilkinnäksi.

Vapa: Uitto onnistuu parhaiten
ohuehkolla ja suoralla kärjellä.Pak-
sut, kovamuoviset peruskärjet
ovat tunnoltaan huonoja värinä-
pilkin uittoon.Napakka lasi- tai hii-
likuitukärki tai näitä vastaava on
paras. Tärpin tuntee kädessä tai
sen voi katsoa siimasta.Vavan tun-
toa parantava keveys on eduksi.

Siima: Pää- ja tapsisiima kuten
tapsipilkeissä.

Sopivat setit: Säkylä 70 mm vä-
rinäpilkille vavaksi FY 60, jossa on
suora ja napakka kärki. Siimaksi
0,23 mm monofiili. Alkuperäinen
yksihaarakoukulla varustettu lyhyt
ketjutapsi vaihdetaan pitempään

ketjutapsiin, johon kiinnitetään
värinapillinen yksihaarakoukku.
Syötiksi kärpäsentoukka tai pie-
nen ahvenen silmä.

Säkylässä on voimakas värinä-
uinti ja hieman sivuhakua. Vedä,
anna vajota ja pysähtyä, tee välit-

tömästi uusi veto.Tee ajoittain 3–5
vedon sarjoja.

Saukko 75 mm värinapilkille va-
vaksi Wiggler 50, jossa on suora ja
napakka kärki. Siimaksi 0,23 mm
monofiili. Ketjutapsi vaihdetaan
0,16 mm siimatapsiin, jonka pää-
hän solmitaan värinapillinen yk-
sihaarakoukku.Syötiksi kärpäsen-
toukka.

Saukossa on tiheä ja varma vä-
rinäuinti sekä vaihtelevaa ja vil-
kasta sivuhakua. Vedä, anna vajo-
ta alas ja tee uusi veto,vaihtele ryt-
miä.

Pöysti 50 mm värinäpilkille va-
vaksi lyhytvartinen Delfin 50, jos-
sa on suora ja tukeva kärki. Sii-
maksi 0,20 mm monofiili. Ketjun
päähän värinapillinen yksihaara-
koukku tai 0,16 mm siimatapsiin
mikrokoon mormyska. Syötiksi
ketjun koukkuun pieni silmä,mor-
riin kärpäsentoukka alle ja surva-
ri päälle.

Pöystissä on varma ja voimakas
värinäuinti ja eloisaa sivuhakua.
Vedä ja anna pysähtyä vain het-
keksi,etsi syönnin käynnistävä ryt-
mi, leikittele rytmillä.

Reinikka 30 mm värinäpilkille
Wigglerin kevytvapa, johon vaih-
detaan alkuperäistä pitempi kär-
ki. Äärimmäisen kevyellä vavalla
pikkupilkin liikkeet tuntee hyvin.
Siimaksi 0,18 mm. Alkuperäinen
ketjutapsi vaihdetaan 0,14 mm sii-
matapsiksi, johon solmitaan mik-
rokoon mormyska. Syötiksi alle
kärpäsentoukka ja päälle survari.

Reinikka vajoaa melko kapeas-
sa putkessa rauhallisesti,mutta ti-
heästi väristen.Vedä rauhallisesti,
anna vajota, uusi veto heti pysäh-
dyksen jälkeen.

Värikoukkupilkit

Pilkkijän pitää tuntea tarkasti vä-
rikoukkupilkin uinti erilaisten ve-
tojen jälkeen. Värikoukkupilkintä
vaatii hieman herkempää kättä
kuin muut pilkinnän muodot ja
rytmitajusta on hyötyä.

Suosituinta värikoukkupilkintä
on Etelä-Suomen vähälumisilla
järvillä.Paksumman jään ja lumen
alueilla se toimii parhaiten alku-

� Pakkanen paukkuu ja kirjo-
lohi tulee pikku hiljaa ylös Max
6 -vavalla jatkuvasti kelaten,
koska sen antireverse-jarru 
antaa tarvittaessa siimaa 
syöksyvälle kalalle.
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ja lopputalvella. Värikoukussa ei
käytetä syöttiä.

Uittoliike: Useimmat värikouk-
kupilkit toimivat parhaiten ly-
hyellä uittoliikkeellä, jota toiste-
taan ilman taukoja.Pilkki tekee va-
jotessaan jonkinlaisia keikahduk-
sia tai vajoaa suoraan sivuviistoon.
Uintiliike päättyy usein sivulle tök-
käävään lyhyeen pistoon, josta
pilkki palaa pyörimättä keskelle.
Ahven nappaa heti piston jälkeen
tai pilkin palatessa. Värikoukku-
pilkkiä ei pidetä paikoillaan, eikä
sitä nypytetä kuten tapsipilkkiä.

Vapa: Kevyt ja tasapainoinen
vapa on välttämätön. Pilkin liik-
keet välittyvät parhaiten suoran ja
napakan, pilkin painosta hieman
joustavan kärjen välityksellä kä-
teen. Apuna voi käyttää myös tär-
pin katsomista siimasta.

Siima: Useimmat värikoukku-
pilkit ovat pieniä ja toimivat par-

haiten 0,16–0,20 mm siimalla ma-
talassa vedessä. Värikoukkupilkin
alla käytetään pientä kolmihaara-
koukkua lyhyessä ketjussa, jonka
molemmissa päissä on perholuk-
ko. Jotkut käyttävät pelkkää ha-
kasta. Pitkävartinen värikoukku
voi olla pilkissä kiinni myös suo-
raan perholukolla. Ainakin muu-
tama erilainen koukun väriyhdis-
telmä on tarpeen.

Sopivat setit: Pete 50 mm väri-
koukkupilkille vavaksi Kuusamo
50, jossa lisävarusteena ostettava
sininen 17 cm lasikuitukärki. Sii-
maksi 0,20 mm monofiili.

Pete tekee sivuliu’un kylkiä kei-
kutellen. Uita lyhyillä vedoilla, ei
repien, vaan sopivan pehmeästi.
Yritä tuntea tökkäävä liike ja hae
sopiva rytmi.

Reiman Velho 40 mm värikouk-
kupilkille omatekoinen ultrakevyt
vapa, jossa on tunnokas, taipuva
lasikuitukärki. Siimaksi 0,18 mm

� Pete 50 mm värikoukkupilkille
sopii vavaksi Kuusamo 50 (ylh),
Reiman Velho 40 mm väri-
koukkupilkkiä olen käyttänyt
omatekoisen ultrakevyen 
vavan kanssa ja E.V.1:lle sopii
Wigglerin kevytvapa.

� Morrivavoiksi sopivat 
filmikärjelliset Max 4 (alh.) ja
Wiggler-kevytvapa.

� Räsäsen Vitosta kelpaa 
heilutella kalojen houkuttele-
miseksi Kuusamo 70 -vavalla
(ylh), M.A.Leechillä pilkkiessä
antireverse-jarrulla varustettu
vapa kuten kuvan Max 6 on
erinomainen ja Mosarilla 
pilkkiminen onnistuu Jonttu 
50 -vavalla.
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monofiili.
Reiman Velho ottaa sopivalla ve-

dolla kylkiä elävästi keikuttavan
sivuliu’un. Pitkällä vedolla voi läh-
teä tiheään poimu-uintiin ka-
peassa putkessa. Uita lyhyillä ve-
doilla pieneen sivulle tökkäävään
liikkeeseen pyrkien. Jos ahven ei
ota, heitä sekaan sarja pitkiä ve-
toja, mutta ei repien.

E.V.1 värikoukkupilkille Wiggle-
rin kevytvapa, joka on keveydes-
sään mukavan tunnokas, joskin
kärjestä hieman jäykkä. Siimaksi
0,16 mm monofiili.

E.V.1:llä on pitkällä vedolla poi-
muileva, rauhallisesti värisevä uin-
ti. Lyhyellä vedolla se keikauttaa
muutaman verkkaisan värinäliik-
keen. Väärin päin asennettuna ly-
hyellä vedolla muutama rauhalli-
nen keikahdus ja sivulle tökkäävä
liike. Älä vaihda uittotyyliä jatku-
vasti,vaan kokeile riittävän pitkään.

taminen kunnolla kalan suuhun
onnistuu parhaiten melko jäykkä-
kärkisellä vavalla.

Siima: Tukeva 0,30 mm mono-
fiili kestää ja joustaa hieman ylös-
otossa. Monikuitu parantaa kou-
kun pureutumista kalan leukaan,
mutta venymättömänä vaatii
joustamista kädellä ylösotossa.
Koukun vaihto kemiallisesti teroi-
tettuun on eduksi.

Sopiva setti: Räsäsen Vitoselle
Kuusamo 70 vapa, jossa lisävarus-
teena ostettava 23 cm napakka la-
sikuitukärki. Siimaksi monikuitu
0,20 mm.Uittoliike ja mahdollinen
syötti kalalajin mukaan. Tee tärp-
piin nopea vastaveto.

Liitsit ja minitasarit

Liitsit ja minitasarit muodostavat
monenkirjavan pilkkijoukon, joita
käytetään mitä kummallisimmilla
tavoilla ja tyyleillä.

hyemmin. Kirjolohta pilkittäessä
minitasarin koukkuun voi laittaa
syötin, joka vie vieheen uinnin,
mutta kirjo nappaa myös paikoil-
laan tärisevään vieheeseen.

Vapa: Suorakärkisellä ja napa-
kalla vavalla uittoon saa eniten
tuntoa.Kirjolohta pilkittäessä por-
taattomasti siimaa antava jarru-
systeemi on tarpeen.Parhaiten sii-
ma kestää isoa kalaa, kun pilkki-
vavassa on kelatessakin kalan
riuhtaisuun siimaa antava antire-
verse-tyyppinen väsytysjarru.

Siima: Ohuehko 0,16–0,23 mm
monofiilisiima antaa pienten vie-
heiden uittoon ja nypytykseen
herkkyyttä. Kirjoa pilkittäessä vä-
sytysjarru on turvallisin ohueh-
kolle monofiilisiimalle. Myös mo-
nikuitusiima vahvuuksina
0,14–0,20 mm sopii näille vieheil-
le etenkin kirjolohta pilkittäessä.
Jos pilkkivavassa on väsytysjarru,

lä niin, ettei Mosari pyörähdä ve-
don jälkeen aina samalle puolelle
siimaa kiertäen. Uita jatkuvilla ly-
hyillä vedoilla matalassa vedessä.

Mormyskat

Mormyskointi sopii herkkänäppi-
selle ja pitkäpinnaiselle pilkkijäl-
le. Pelkässä ohuessa siimassa ole-
va mormyska syötin kera kelpaa lä-
hes kaikille tavallisille saaliskaloil-
le.

Ohuen siiman ja pienen mor-
myskan käyttöä ei kuitenkaan voi
suositella, jos pakkanen paukkuu
tai tuulee navakasti. Helpointa
homma on 1–2 metrin vedessä
nollakelillä tai lämpöasteilla,mut-
ta taitaja käyttää volframimorria
sujuvasti 4–5 m syvyyteen saakka
pienellä pakkasellakin.

Uittoliike: Perusliike on morrin
laskeminen pohjaan ja sen jälkeen
hyvin hidas nosto reilun metrin
pohjasta ylöspäin, jonka jälkeen
liike uusitaan. Liikevalikoimaan
kuuluu myös kaikenlainen morrin
liikuttelu harvasta napauttelusta
jatkuvaan täryyttämiseen.

Vapa: Morrivavan pitää olla ke-
vyt. Vaihtoehdoista paras on mie-
lestäni suora ja taipuisuudeltaan
kalan kokoa vastaava kärki, jonka
päässä on vielä säädettävä filmi-
kärki.

Siima: Pikkuahvenia mormys-
koidaan jopa 0,08 mm monofiili-
siimalla, mutta painavia kirjomor-
reja näkee tukevien monikuitusii-
mojen päissä. Vähemmän pilkki-
neelle monofiilin perusvahvuus
on pikkuahvenille 0,12–0,16 mm,
isommille ahvenille 0,14–0,18 mm
ja kirjolohelle 0,18–0,20 mm.Ohut
monikuitu sopii etenkin kirjomor-
riin. Niin monofiilin kuin moni-
kuidun vahventaminen heikentää
useimmiten saalista.

Sopivat setit: Kirjolohipilkin-
tään vavaksi Max 4, jossa on pitkä
lasikuitukärki ja päässä filmikärki.
Vieheeksi riittävän vahvakoukkui-
nen lyijy- tai volframimorri, sii-
maksi 0,12 mm monikuitu.Syötik-
si pala katkaravun pyrstöä, kärpä-
sentoukkia tms.

Uita nostamalla pohjasta hi-
taasti tai pitämällä paikoillaan ja
samalla vaihtelevasti nypyttäen.

Ahvenpilkintään Wiggler-ke-
vytvapa, jossa taipuisa kärki ja
päässä säädettävä filmikärki. Vie-
heeksi koukun varreltaan ohut-
lankainen lyijy- tai volframimorri.
Siimaksi isolle ahvenelle 0,16 mm
monofiili. Syötiksi 1–3 survaria.

Laske pohjaan ja nosta hyvin hi-
taasti metrin verran, kevätjäillä
matalassa avannon reunaan asti,
toista liikettä.Filmikärjen taipues-
sa kevyt, mutta nopea vastaveto.

Uittoliike: Liitsit ovat parhaim-
millaan kirjolohivieheinä. Leveää
ja littanaa liitsiä voi vedellä kuten
tasapainoa ja se syöksyilee sivul-
le. Jos tällaisen liitsin peräkouk-
kuun laittaa syötin, syöksyt lyhe-
nevät ja viehettä uitetaan enem-
män paikoillaan. Pyöreässä liitsis-
sä ei ole sivuliukuun auttavaa vas-
tepintaa ja sitä uitetaan paikoil-
laan vedellen, tärisyttäen tai nos-
taen.

Jos liitsin pyrstössä on paksu
tukko pehmeää ja elävää mara-
bouta, viehe kalastaa kirjoa mie-
lestäni parhaiten paikoillaan kar-
vatupsua nypyttäen ja syötin
kanssa.

Minikokoiset tasarit maittavat
kirjon lisäksi ahvenelle ja joskus sii-
allekin. Pikkutasaria vedellään ku-
ten isompaa tasapainoa,mutta ly-

monikuidun kestävyydestä ei ole
yhtä suurta hyötyä.

Sopivat setit: M.A.Leechille va-
vaksi antireverse-väsytysjarrulla
varustettu Max 6. Sen suora lasi-
kuitukärki on riittävän pitkä ja na-
pakka ja antaa hyvän tuntuman
vieheen uittoon 0,20 mm siimal-
la. Syötiksi palanen katkaravun
pyrstöä. Yhdistelmä on ”pakolli-
nen” hankinta ahkeralle kirjon-
pyytäjälle. Uita nypyttämällä
M.A.Leechiä sitkeästi paikoillaan,
jolloin pyrstökarvat hulmuavat.
Pelaa arallekin kirjolle. Vedoilla
syöksähtelee sivuille.

Mosarille vavaksi kevyt Jonttu
50, jonka suora ja sopivasti taipu-
va kärki antaa hyvän tuntuman
0,18 mm (kirjolohelle) tai 0,16 mm
(ahvenelle) siimalla. Tarvittaessa
viritä koukkuja sivulle kääntämäl-

Räsänen

Helmellä varustettu Räsäsen Vito-
nen (50 mm/11 g) lusikkauistin on
myös suosittu kirjolohipilkki. Sa-
maten Räsäsen Nelonen (40 mm/6
g) helmellä maustettuna kelpaa
pilkintään. Räsänen toimii myös
hauki- ja kuhapilkkinä.

Uittoliike: Vajoaa vaihtelevasti
keikkuen. Kaikenlainen uittami-
nen voi antaa saalista,kirjolle ja ku-
halle myös nypytys paikoillaan,
kun koukussa on syötti. Perustyy-
linä kirjolle ja hauelle rauhalliset
vedot, jolloin kala nappaa liikkee-
seen. Kuhapilkillä pidä syötillä va-
rustettu Räsänen aivan paikoillaan
ja värisytä varovasti, tai tee vetoja
ja värisytä sen jälkeen paikoillaan.

Vapa: Räsäsen kolmihaara-
koukku on suuri, joten sen upot-

Mormyska ja filmikärjellä
varustettu kevytvapa tuotti-
vat komean saaliin.

Mormyska ja filmikärjellä
varustettu kevytvapa tuotti-
vat komean saaliin.


