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� Useimpiin pilkkivapoihin voi
vaihtaa kokonaisia kärkiä tai pel-
kästään kärjen päähän painettavia
tärpin ilmaisimia.Tässä jutussa kär-
jellä tarkoitetaan koko vavan kärki-
osaa siimapuolasta kärjen päähän.

Kävin läpi kaikki löytämäni pilk-
kivälineiden tuoteluettelot,pilkki-
vapamainokset ja omat vapani.Va-
likoima on vuosi vuodelta vain pai-
sunut ja yhteenlasku osoitti, että
erilaisia kärkiä ja tärpin ilmaisimia
on olemassa jopa yli sata! Silti hy-
vää vavan ja kärjen yhdistelmää
madepilkille kaupoista ei vielä-
kään löydy, joten kunnon harjan-
varsi on siihen tarkoitukseen edel-
leen paras.

Monet kärjistä ovat samannä-
köisiä. Eniten yhdenmukaisuutta
on suorissa lasikuitukärjissä, joi-
den päässä on holkki ja keraami-
nen kärkirengas.Tarkasti syynäten
ne eroavat silti hieman toisistaan,
joten saman tehtaan samaa val-
mistuserää ne eivät näytä olevan.
Myös filmikärjissä on paljon mel-
ko samanlaisia.

Runsaalle kärkivalikoimalle löy-
tyy käyttöä. Kalalajeja riittää ja sa-
mankin lajin erikokoisia yksilöitä
pilkitään aivan erilaisilla vermeil-
lä.Lisäksi vieheet ovat eripainoisia
ja niitä uitetaan monin konstein.

Runsaan valikoiman varjopuoli
on,että vähemmän pilkkinyt saat-
taa kärkiviidakossa erehtyä käyt-
tämään esim. vieheeseen nähden
aivan vääränlaista kärkeä.Se pilaa
pilkkimisen ilon ja voi jarruttaa
saaliin saamista.

Jos joku harrastaa kutakuinkin
kaikkia pilkinnän lajeja merellä ja
sisävesillä kaikilla viehetyypeillä,
siihen tarvitaan melkoinen vapa-
läjä. Erilaisille kärjille on tarvetta,
että tuntuma kulloiseenkin vie-
heeseen olisi hyvä, tärppi näkyisi,
vastanykäisy tuottaisi toivotun tu-
loksen ja kalan ylösotto olisi tu-
loksellista.

Tietysti koko kuvatun savotan
voi hoitaa jotenkuten yhdellä suo-
ralla lasikuitukärjellä.Mutta silloin
mukavuus kärsii ja saalismääräkin
melko varmasti tippuu.

Kärkiä voi ostaa ilman vapaa,
mutta pilkkireissulla kärkien vaih-
taminen samaan vapaan on toi-
vottoman hidasta ja työlästä. Va-
vat ovat niin edullisia, että kärjille
on käytännöllisintä hankkia omat
vavat.

Pilkkivavan kärki välittää pyytäjän 
kädenliikkeet pilkkiin ja tärpit pilkkijän 
silmiin ja vapakäteen. Se myös tartuttaa 
kalan, joten kärkeen kärjistyy moni 
onnistumisessa tärkeä asia.

Pilkkivavan kärki välittää pyytäjän 
kädenliikkeet pilkkiin ja tärpit pilkkijän 
silmiin ja vapakäteen. Se myös tartuttaa 
kalan, joten kärkeen kärjistyy moni 
onnistumisessa tärkeä asia.

RISTO JUSSILA Pilkkivavan 
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Pilkkivapaa valitessa en itse lai-
ta ratkaisevaa painoa kahvalle tai
siimapuolalle.Oikein isoa hauki- tai
ahventasuria sekä jättikokoista
pystypilkkiä vedellessä tartun kyl-
lä mieluusti isohkoon ja pitkäkär-
kiseen pilkkivapaan ja syvässä ve-
dessä isopuolainen on joutuisam-
pana parempi, mutta ylivoimai-
sesti eniten kaapeistani löytyy pie-
nehköjä ja keskikokoisia vapoja.

Tämän kokoluokan välineitä
mahtuu pilkkijakkaran taskuihin
tarpeen vaatiessa monta, kunhan
niissä ei ole mahdottoman pitkiä
kärkiä. Kevyellä vavalla ja sopivan
vahvuisella siimalla viehettä on

via pilkkejä ei pysäytetä missään
vaiheessa täysin paikoilleen, vaan
uusi veto tehdään viimeistään uin-
tiliikkeen alkaessa pysähtyä.

Tietysti uivankin pilkin voi py-
säyttää ja sitä voi nypyttää pai-
koillaan, mutta parhaat ominai-
suudet jäävät silloin käyttämättä.

Uivat pilkit oikein käytettynä ei-
vät tarvitse tärpin ilmaisinta, kos-
ka tärppi tuntuu pilkkijän kädes-
sä. Usein sen näkee myös siimas-
ta. Kokeneelle pilkkijälle riittää
pelkkä käden tunto, eikä siimaan
ole välttämätöntä katsoa lainkaan.
Tärkeää on tajuta, että pilkkijän ei
tarvitse yrittää tuntea eriasteisia

n kärjen valinta

Suoria kärkiä: Delfin 3 kpl (vas.),Teho, Kuusamo ja Karismax.
Tuella varustettu kärkirengas ei vääntyile.

makoisa uittaa, koska silloin vie-
heen liikkeet välittyvät hyvin kä-
den tuntohermoihin. Edellyttäen
tietysti, että kärki on sopiva.

Ryhmittelen kärjet sen mukaan,
millaisessa pilkinnässä ne mieles-
täni pelaavat.Mieltymyksiä on mo-
nia, nämä ovat omiani.

Suorat kärjet

Suoralla kärjellä ilman tärpin il-
maisinta uitetaan tasapainoja ja
uivia pystypilkkejä. Uivien pysty-
pilkkien ryhmään kuuluvat sel-
keimmin värikoukkupilkit ja väri-
näpilkit, sekä luotettavasti uinti-
liikkeensä toistavat sivuliukuiset
pystypilkit (ks. Erä 1–2002).

Yhteistä uiville pilkeille on luo-
tettavasti toistuva liike, jonka jäl-
keen viehe palaa keskikohtaan.Ui-

nykäyksiä, vaan hän yksinkertai-
sesti vetää kalan ylös, kun tuntee
sen olevan kiinni.

Kun ahven on päättänyt ottaa
tasapainon tai uivan pilkin heilut-
taman värikoukun tai syötin kiin-
ni,se myös tekee sen.Vaikeinta on
saada kala tekemään tämä päätös.

Pilkkijä ei anna kalan epämää-
räisten raapaisujen muuttaa pilkin
uittorytmiä, eikä lopeta uittamis-
ta kokeillakseen, onko koukussa
kala. Raapaisut merkitsevät ahve-
nen tai useampien mielenkiinnon
heränneen.Silloin ollaan jo voiton
puolella. Uittamista jatketaan,
kunnes kala on kiinni.

Vähemmän pilkkinyt voi epäil-
lä, tunteeko hän kalan tärpin. Kyl-
lä varmasti tuntee, kunhan uittaa
viehettä jatkuvasti ja jonkinlaisel-
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la rytmillä, jota voi myös vaihdel-
la. Silloin mitään vastaiskua ei tar-
vitse tehdä, vaan pilkkijä tuntee
viimeistään uutta vetoa tehdes-
sään kiinni olevan kalan ja muut-
taa pilkin uiton silmänräpäykses-
sä kalan ylösotoksi.

Itse pilkin pääosin juuri tasa-
painoilla,värinäuintisilla pystypil-
keillä ja värikoukkupilkeillä.Niiden
uittaminen muistuttaa hiukan toi-
siaan. Näillä viehetyypeillä kalas-
taminen on mielestäni vaivatto-
mampaa kuin uimattomilla tapsi-
pilkeillä pilkkiminen, jolloin käy-
tetään tärpin ilmaisimia.

Tärpin ilmaisinta pitää tuijottaa
koko ajan, mikä tekee pilkinnästä
raskasta koko kalastuspäivää aja-
tellen. Se taas merkitsee, että ym-
päristön katseleminen jää vä-
hemmälle ja esim. keväisin ei voi
seurata muuttolintujen parvia.Kil-

papilkkijälle ”tunnolla” pilkkimi-
nen on välttämättömyys, koska
muuten hän ei voi vahdata mui-
den kilpailijoiden liikkeitä ja ka-
lantuloa.

Pilkintätapani vuoksi pääosa
kärjistäni on suoria lasikuitukärkiä,
joissa on pelkästään keraaminen
kärkirengas.Vavan paino sekä kär-
jen pituus ja paksuus ja niiden pe-
rusteella määräytyvä taipuisuus
merkitsevät kuitenkin paljon.

Tuntopilkinnässä on tärkeää,et-
tä pilkkijä tuntee kouraansa vie-
heen uintiliikkeet. Omien pilkkien
ohjailua voi opetella vaikka koto-
na suuressa saavissa. Muista lait-
taa silloin myös syötti koukkuun,
jos jäällä käytät sellaista.

Vuosien mittaan olen nähnyt
hyvin erilaisia tyylejä pilkkiä kalaa.
Voimakkaimman vaikutuksen on
tehnyt monia mitaleja pilkin SM-
kisoissa voittaneen Veli Pöystin
täysin tuntoon perustuvan pilkin-
nän seuraaminen.

Velille on tärkeää, että hän tun-
tee käteensä pilkin liikkeet ja nä-
kee sielunsa silmin sen perusteel-
la, miten pilkki ui. Syönnin ja raa-

paisujen seurauksena Veli muut-
telee uittoa ja osaa hakea vieheelle
sen kummemmin asiaa ajattele-
matta erilaisia liikkeitä, joilla hän
saa kalan nappaamaan. Homma
on eräänlaista vieheen tanssitta-
mista, jossa työkaluna on vavan
suora kärki. Oleellista on myös, et-
tä Veli saa nopeasti selville, onko
alla kaloja tai saako hän ne syö-
mään.

Hyvän tunnon saamiseksi vapa
ei mielestäni saa olla liian raskas,
eikä siima liian paksua vieheen ko-
koon nähden.Suorat lasikuitukär-
jet ovat joskus liian taipuisia isom-
mille vieheille, mutta kärkeä on
helppo jäykistää. Kärjen holkkia
kuumennetaan sytkärillä ja se ve-
detään pois. Kärki lyhennetään ja
holkki kiinnitetään lakan tai liiman
avulla takaisin.

Kärki saa uiville pilkeille olla

� Ilpon katiskan morrikärkiä: Metalliliuska 2 kpl (vas.), villisian-
karva, filmikärki ja jousikärki.

� Suoria muovikärkiä: Delfin (vas.), Kuusamo 2 kpl ja Hokki 2 kpl.

� Pieniä vapoja mormyskakärjellä: Kuusamon säädettävä 
teleskooppikärki 2 kpl (vas.), Hokki-kärki 3 kpl ja Delfin-kärki 2 kpl.
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myös melkoisen jäykkä, kunhan
vapa ei ole liian raskas ja tunno-
ton. Monissa suosituissa vapa-
merkeissä puola pyörähtää nykyi-
sin taaksepäin ison kalan tärpä-
tessä, mikä estää siimakatkoja. Se
mahdollistaa jäykkienkin kärkien
turvallisen käytön.

Jos kärki on jäykkä, mutta puo-
lan jarru ei ison kalan napatessa
päästä siimaa, pilkkijän pitää va-
pakädellä myödätä kalan potku-
ja, ettei koukku repeä leuoista tai
siima katkea. Railakas vastaveto
esim. kirjopilkillä johtaa tällaisella
vavalla helposti kalapuikkoillalli-

seen.
Hyviä, suoria, lasikuitukärkisiä

vapoja, joissa siimapuolan jarru
pyörähtää isolla kalalla taakse-
päin, löytyy mm. Delfin-,Teho- se-
kä Kuusamon vavoista.

Suorat kärjet voivat olla myös
muovia,jolloin ne ovat paksumpia
kuin lasikuitukärjet. Niilläkin saa
kalaa, mutta mielestäni ne eivät
ole yhtä tunnokkaita.

Morrikärjet

Tavallisin tyyli pilkkiä mormys-
koilla on laskea morri syötteineen
pohjaan, josta sitä nostetaan hi-

taasti ylöspäin.Nostoon voi liittää
morrin jatkuvaa täryytystä tai pie-
nempiä täräytyksiä.

Nosto voi olla vaikkapa metrin
mittainen tai lyhempi, ja sen jäl-
keen morri lasketaan takaisin alas
ja aloitetaan uusi nosto. Mormys-
koita käytetään valtaosin hyvin
matalissa vesissä.

Kalan otin näkemiseksi tärpin il-
maisin on mormyskoinnissa tar-
peen. Viime vuosina filmikärjet
ovat lyöneet itsensä läpi ja käytän
niitä itsekin.Myös muunlaisia mor-
reille tarkoitettuja tärpin ilmaisi-
mia on runsaasti.

Kalan napatessa morrin herkkä
filmikärki taipuu hitaassakin nos-
tossa heti,jolloin tehdään pieni ny-
käisy. Se upottaa koukun kalan
suupieliin ja kala otetaan ylös.

Filmikärjen hyvänä puolena on
herkkyys. Sitä on lisäksi helppo
säätää vetämällä filmiliuskaa kär-
jen kumisen pään läpi pitemmäk-
si tai lyhemmäksi vastaamaan
mormyskan painoa.

Herkkiä mormyskoille tarkoitet-
tuja tärpin ilmaisimia valmistetaan
myös jousista,ohuista metallilius-
koista, villisian karvoista tai muo-
vista. Delfinillä ja Kuusamon Uis-
timella on pianolangasta tehtyjä
säädettäviä herkkyyskärkiä mor-
reille.

Morrikärkiä, joissa on äärim-
mäisen herkkä tärpin ilmaisin, on
turha yrittää käyttää raskaampien
vieheiden kanssa.Pilkkiin ei silloin
saa kunnon tuntumaa.

� Filmikärkiä:
Dam Ice 10 (vas.),
Karismax, Delfin ja 
E. Olkkolan filmikärki.

� Kuusamon säädettävistä teleskooppikärjistä herkin
koko sopii mormyskoilla pilkintään.

� Siikoja mormys-
kalla pilkittäessä
herkkä filmikärki on
ihanteellinen tärpin
ilmaisija.
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Tapsipilkkien kärjet

Edellisten lisäksi kaupoissa on suu-
ri joukko etupäässä tapsipilkeille
tarkoitettuja nypytyskärkiä.

Tapsipilkki ei ole kovin yksise-
litteinen käsite, mutta yleensä sil-
lä tarkoitetaan pilkkejä, joissa ei
ole mitään selväpiirteistä uintia.
Harvat tapsipilkit ovat puhtaasti
painopilkkejä eli eivät tee min-
käänlaista liikettä. Tapsipilkin ta-
vallinen liike on jonkinlainen kei-
kahdus tai pyörähdys. Monet tap-
sipilkit uivat ”miten sattuu”, eikä
pilkin uintia voi ohjata tai se on sat-
tumanvaraista.

Tapsipilkkejä käytetään yleensä
mormyskoiden kanssa niin, että
pilkkiin liitetään pätkä ohutta sii-
maa, jonka toisessa päässä on
mormyska ja syötti.Tapsina voi ol-
la myös ketju, jonka päässä on vä-
rinapilla varustettu koukku syöt-
teineen. Syvässä vedessä pelkän
mormyskan laskeminen pohjaan
olisi toivottoman hidasta ja käy-
tännössä mahdotonta.

Tapsipilkeille tarkoitetuissa kär-

jissä on tärpin ilmaisin, mutta se
on järeää tekoa ja tarkoitettu kan-
tamaan koko pystypilkin painoa.

Pilkintä on kaksivaiheista. Ensin
tapsipilkkiä nykäistään kerran tai
useammin. Sen jälkeen vavan kär-
keä pidetään paikoillaan tai sitä ko-
pautellaan,nostetaan,nypytetään
jne. Liikautuksilla saadaan tapsi-
pilkin alla roikkuvaan morriin/vä-
rikoukkuun eloa ja liikettä. Pilkkijä
vahtaa herkeämättä tärpin ilmai-
sinta.Kun se värähtää,tehdään ka-
lan tartuttamiseksi kevyt vastany-
käisy,joka jatkuu kalan ylösottona.

Periaatteessa tapsipilkeille tar-
koitetuilla järeillä tärpin ilmaisi-
milla varustetuilla kärjillä voi uit-
taa myös keveitä tasapainoja tai
värikoukkupilkkejä.Mutta se ei ole
kovin järkevää, koska ilmaisin tai-
puu vetoa tehdessä ja heikentää
vaimentavana joustimena elintär-

keää tuntumaa vieheeseen.
Kalastin itse pitkään tapsipil-

keillä, mutta niiden käyttö on jää-
nyt viimeisen kymmenen vuoden
aikana vähemmälle.Eräs syy siihen
on, että isomman ahvenen pyyn-
nissä en ole onnistunut tapsipil-
keillä läheskään yhtä hyvin kuin
muilla viehetyypeillä.

Tapsipilkillä pilkkiminen vaatii
lisäksi jatkuvaa tärpin ilmaisimen
seuraamista,mikä on omasta mie-
lestäni rasittavaa. Jonkun toisen
mielestä sama ilmaisimen tuijot-
taminen voi olla juuri jännittävin-
tä touhua pilkkimisessä ja hom-
man suola.

Tapsipilkki sopii parhaiten sisä-
vesille ja syviin järviin, kun pilki-
tään pienehköä ahventa. Se pelaa
mainiosti hyvällä syönnillä,kun al-
la on paljon kalaa.

Monet vanhemman polven ka-
lastajat suosivat tapsipilkkejä ja
nypytyskärkiä. Se johtunee tottu-
muksesta ja luotosta perinteisiin
välineisiin. Järvien luonteissakin
on eroja ja joissakin vesissä tapsi-
pilkki kalastaa paremmin kuin
muualla.

Monien pystypilkkien osalta on
vaikea vetää rajaa, onko malli ui-
va vai tapsipilkki. Jos tapsipilkissä
on epämääräinen uinti,sitä voi eh-
kä käyttää uivan pilkin tapaan.
Mutta ongelmana saattaa olla, et-
tei liike toistu samanlaisena.Välil-
lä pilkki ei ehkä ui lainkaan.Tällai-
sen pilkin uintiin on vaikea saada
tuntumaa, mutta se saattaa pelit-
tää paremmin tapsipilkkinä.

� Delfin pilkkivapoja ja kärkiä,
jotka sopivat tapsipilkeille.

� Isoja ja näkyviä kärkiä tapsi-
pilkkien nypytykseen. Hokki-
kärki 2 kpl ja Kuusamo 
(keskellä).

� Haukipilkissä vankka ja suora
kärki varmistaa koukkujen 
uppoamisen hauen leukoihin.


