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� Muiden petokalojen pilkkimi-
sen yhteydessä hauet ovat yleisiä
sivusaaliina ja siimat katkottavat
kontaktit näihin kaislikkojen ja rak-
kolevävyöhykkeiden vaanijoihin
ovat harmillisia. Mutta kun hauki-
pilkkihommiin ryhdytään oikein
tosissaan oikeilla välineillä varus-
tautuneena ja kalastuksen jänni-
tystä hakien, voi kalareissu olla
nautinnollisen hauska ja antoisa.

Talvellakin aktiivisesti ruokaile-
va hauki hakeutuu aina jonkinlai-
seen väijypaikkaan. Se kyttää saa-
lista kasvillisuuden, kaislojen tai
rakkolevien, kivenpultereiden tai
vedenalaisten kalliorinteiden kat-
veessa suojassa ravintokalojensa
katseilta. Kun onneton pikkukala
ui riittävän läheltä, vihreä salama
iskee ateriansa kimppuun.

Niinpä avovesikauden tapaan
hyviä hauen pilkkipaikkoja ovat ki-
vikkoiset rannat, joissa pulterikko
jatkuu veden alla, karikoiden ym-
päristöt, joihin kertyy paljon saa-
listettavaa, sekä vedenalaiset no-
kat ja niemien jatkeet, joiden yli
kulkee saaliskalojen parvia.

Vaikeinta on löytää haukia sy-
vistä vesistä,ellei sitten yhytä nors-
si- tai silakkaparvia, joiden ympä-
rillä hauet pyörivät herkkupaloja
napsien.

Helpoin haukipilkkipaikka on
kaislikkoinen lahtialue, jolla mie-
luusti saa olla myös rakkolevää ja
keskialueella syvyyttä useampi
metri.

Iso kairausurakka

Hauen pilkinnässä kairataan en-
simmäiseksi useamman reiän rivi
aivan kaislikon tuntumaan kaisli-
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kon muotoja seuraten. Reikiä
väännetään myös ruovikon sisäl-
le pistäviin taskuihin,avoimiin kas-
vittomiin laikkuihin ja kaislikosta
ulkonevien nokkien ympärille.Tä-
mä vaihe voi olla tuhoisaa kairan
terävyydelle, sillä teräkulma hävi-
ää helposti,jos terä osuu jään seas-
sa lojuviin kasvien osiin.

Avantojen teon jälkeen on aika
pitää pieni tauko, antaa alueen
rauhoittua ja juoda kupponen
kuumaa.

Tositoimiin tarvitaan vieheellä
viritetty vapa, nostokoukku ja ka-
lanirrotusvälineet.Pulkka jätetään
taukopaikalle, sillä sen rahina jää-
tä vasten voi pelästyttää matalas-
sa vedessä väijyvät hauet.Avantoa
myös lähestytään turhaa töminää
välttäen.Ohuilla syysjäillä jopa ka-
lastajan varjo voi näkyä jään alle,
joten avannolle ei mennä aurinko
selän takana.

Pilkkiminen aloitetaan pohjan
tuntumasta. Yleensä pitkänokat
reagoivat jo muutamaan pilkin
heilahdukseen. Siksi pohjakerros-
ta ei tarvitse onkia kuin minuutti
pari.

Jos vettä on jään alla pari met-
riä, nostetaan pilkkiä seuraavaksi
noin metrin verran pohjasta ja lo-

puksi sitä heilutellaan aivan jään
alla. Etenkin keväällä hauen saa-
liskalat nousevat aivan jään alle
syömään talven aikana jään ala-
reunaan noussutta ravintoa,joten
hauetkin saattavat iskeä siitä.

Avantorivi kalastetaan järjestel-
mällisesti. Jos jollakin reiällä tulee
töksejä, painetaan avanto mie-
leen. Usein pilkin värin tai tyypin
vaihto laukaisee lopullisen iskun
seuraavalla kierroksella. Jos joku
reikä on antanut kalan jäälle asti,
myös se kalastetaan uudestaan,
sillä hyvään väijypaikkaan saapuu
nopeasti uusi saalistaja.

Pitkä rivi tyhjiä avantoja ei vält-
tämättä vielä tarkoita, ettei pai-
kalla ole haukia. Kilon kahden pu-
likat viihtyvät lähes kylki kyljessä,
mutta monsterikokoinen mamma
varaa itselleen ison reviirin, jonne
pienemmillä ei ole asiaa.

Toinen avantorivi kairataan ta-
santeen reunaan yleensä 10–20
metriä ulos kaislikosta. Kolman-
nen rivin paikka on jyrkän partaan
rinteessä. Hyviä ottipaikkoja ovat
myös syvän veden alueella olevat
muusta ympäristöstä kohoavat
patit,joiden päälle on kertynyt ah-
venia ja särkikaloja.

Toimeliaan haukipäivän aikana
avantoja on synnytettävä kym-
meniä. Kun koko pelikenttä on
rei’itetty, voi loppupäivän viettää
hakemalla kaloja laajalta alueel-
ta.

Ottisyvyys voi vaihdella päivän
aikana. Viime talvena pari kaveria
videoi Nilsun 12-senttisen orans-
sitiikerin tasurin uintiliikettä avan-
nossa, jonka alla vettä oli reilusti
alle metrin. Reipas kolmikiloinen

Haukien etsiminen aloitetaan kairaamalla reikiä 
kaislikon reunaa myötäillen. Kokeilemisen arvoisia
ovat myös keskellä kaislikkoa olevat aukot.Toinen 
varteenotettava ottipaikka on syvän veden reuna.
Reikärivi tehdään sekä syvänteen yläreunaan että 
rinteeseen. Syvässä vedessä olevat kohoumat on 
myös hyvä käydä kokeilemassa.
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Reilu kolmikiloinen saa pilkkikalastajan hymyilemään 
auringon kanssa.
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hauki päätti ryhtyä filmitähdeksi
ja iski pilkkiin. Kala pääsi hetken
kuvauksen jälkeen palata kaislik-
koonsa. Pari tuntia myöhemmin
toinen kolmikiloinen nappasi kel-
tatiikeriin Kaimaaniin lahden kes-
kellä olevalta patilta.Vettä oli ym-
päristössä kuutisen metriä ja ko-
houman päällä noin kolme metriä.

Kun hauki iskee lähellä kaislik-
koa, sille ei parane antaa lisää sii-
maa. Hauki rynnäköi vuoren var-
masti sisälle kaislikkoon, eikä siel-
tä silloin kuulu suhinaa, vaan ruti-
naa. Kun hauki saa kierrettyä sii-
man kasvillisuuden sekaan,se on-
nistuu usein myös irrottamaan
koukut leuoistaan.Hauki on siis vä-
sytettävä kovalla kädellä ja yritet-
tävä saada se nopeasti avannon al-
le koukattavaksi. Nostokoukku
upotetaan kalan alaleuan pehme-
ään osaan.

Syvässä vedessä voi väsyttää pi-
temmällä siimalla, mutta on väl-
tettävä kalan joutumista ns. ha-

kaan hyvä heittoliina, jolla saa tar-
vittaessa ongittua kaverin kau-
empaakin ylös hyisestä vedestä.
Jäänaskalit ovat myös haukipilk-
kijän turvavarustus.

Kun jäät syksyllä syntyvät sisä-
lahtiin, hauki ilmeisesti vierastaa
uutta kattoa päänsä päällä ja pitää
viikon verran kitansa kiinni. Vähi-
tellen nälkä ohittaa uusien olo-
suhteiden vieroksumisen ja ahke-
ra haukipilkkijä voi silloin saada ai-
van huimia saaliita.

Keskitalvellakin tammi-helmi-
kuussa voi saada kelvollisia hau-
kikokemuksia. Päivän valoisuus
vaikuttaa ottiaikoihin ja ainakin
säätiedotuksen lupaillessa aurin-
koista säätä jäällä on syytä olla en-
nen ison valon syttymistä. Aamu-
ja iltahetket ovat silloin parasta ot-
tiaikaa.

Sama pätee keväisessä hauen-
pilkinnässä. Saimme esimerkiksi
viime talvena aivan kelpo hauki-
saaliita viimeisiltä jäiltä, kun osa

Korkeapaine on selvästi parem-
pi haukien kutitteluun kuin mata-
lapaine.Ihanteellinen pilkkikeli on
puolipilvinen päivä, ilmanpaine
korkean puolella. Jos lämpötila
vielä on nollan lähellä, voi päivän
mittaan harrastaa valikoivaakin
kalastusta.

Välineet

Neljä–viisituumaiset kilpakairat on
syytä unohtaa haukipilkille läh-
dettäessä. Terän minimikoko on
kuusi tuumaa, joka sekin voi osoit-
tautua kiusallisen pieneksi,kun iso
lattanokka rynnäköi avannon alla.

Reikiä joutuu hauenpilkinnässä
kairaamaan niin paljon, että aina-
kin kovana jäätalvena kaipailee 8-
tuumaisella tai jopa suuremmalla
terällä varustettua moottorikairaa
avuksi.

Kovasuisen hauen tartuttami-
nen vaatii jämäkkää, terävää vas-
taiskua, joka ei kunnolla onnistu
pehmeäkärkisellä vavalla. Käytän

tai aluslevyn hampaistoa alkupe-
räistä matalammaksi.

Olen kokeillut myös useampaa
hyrräkelaa yhdistettynä lyhyeen,
1–2 jalkaiseen rekaus- tai kirreva-
paan. Cabellaksen All Pro bassi-
hyrrässä, Shimanon Calcutta
50:ssä ja Abub Ambassadeur
S5600C:ssä ja 5501C3:ssa on kui-
tenkin kaikissa sama ongelma.
Leudolla noin nolla-asteisella sääl-
lä ne toimivat vielä moitteetto-
masti, mutta kun elohopea puto-
aa reilusti pakkasen puolelle, hyr-
rien jarrusysteemit jäätyvät ja ke-
loista tulee joko täysin jäykkiä tai
kokonaan vapaasti pyöriviä.

Sama ongelma vaivaa etujar-
rullisissa haspelikeloja, mutta ta-
kajarrulliset pelittävät huomatta-
vasti luotettavammin. Silti rajussa
käytössä ainakin itseäni miellyt-
tävät kunnolliset pilkkivavat eni-
ten.

Pilkin koemielessä viime talve-
na pelkästään venymättömillä kui-
tusiimoilla. Delfin-vavoissa oli Cli-
maxin 16 kg Soft & Strongia, Ho-
kissa ja parissa muussa viritetyssä
vavassa 0,50-millistä TUF-Line Plu-
sia ilmoitetulta vetolujuudeltaan
80 lbs eli 36 kg, hyrrissä ja haspe-
leissa oli Rapalan 0,22 mm/15,2 kg
Thermic Braidia ja Berkleyn 0,25
mm/17,5 kg Firelinea.

Kaikki kokeillut siimat toimivat
moitteettomasti, hauet eivät niitä
saaneet poikki, eikä katkotuksia
tullut, vaikka jouduin kiskomaan
pilkkejä irti kaisloista. Yleensä en-
simmäisenä oikenivat tai katkesi-
vat koukut.Yli 10 asteen pakkasil-
la 0,50–0,70 mm monofiilisiima on
varteenotettava vaihtoehto, sillä
kuitusiimoista saa silloin kynnet
kylminä raaputtaa irti jääklimp-
pejä.

Siiman jatkoksi on kuitenkin sol-
mittava aina iskuperuke. Avovesi-
kaudella hyviksi osoittautuneet
teräsvahvisteiset perukemate-
riaalit Predator ja Pro Leader toi-
mivat erinomaisesti tasa-
painopilkkien kanssa.

Perukkeen vetolujuuden tulle
olla vähintään 45 kiloa ja pituus vä-
hintään 20 senttiä.Haukihommis-
sa käytetään eniten isoja 8–12 cm
pilkkejä, joiden uintia paksukaan
peruke ei tapa.

Perukkeen yläpäähän kannat-
taa sitoa hyvälaatuinen leikari, jo-
ka estää tasureiden aiheuttamaa
siiman kiertymistä. Vieheen puo-
leiseen päähän laitetaan vahva
lukko, joka kestää isonkin kalan
temmellykset. Lukolle hyvä vaih-
toehto on 6–8 mm ruostumaton
uistinrengas. Vieheen vaihto on
hiukan vaivalloisempaa, mutta
renkaan kanssa ei ole pelkoa lukon

Päivän saaliista viisikiloinen
joutui murekkeeksi, pienemmät
ja ahven fileerattiin ruodotto-
miksi.

poille. Kylmässä vedessä kalan
stressi voi kasvaa niin suureksi, et-
tä se ei enää selviä, vaikka kala
muuten olisi vapautuskuntoinen.
Verta vuotavat kalat on syytä aina
siunata pannukuntoon.

Aamu- ja iltakalaan

Parhaat vuodenajat hauen pilkki-
miseen ovat ensijäät syksyllä ja ke-
vään viimeiset jäät. Kellunta- tai
pelastautumispuku ovat näiden
kausien oikea pukeutumistapa.
Porukan on syytä myös varata mu-

kalastajista oli jo siirtynyt avove-
sien äärelle onkimaan siikoja.

Suttuisella,pilvisellä säällä hau-
et voivat olla aktiivisia koko päi-
vän.Tosin silloin ei tule varsinaisia
syöntihuippuja, vaan kaloja saa
pitkin päivää silloin tällöin,kun pil-
kin saa uitettua tarpeeksi lähelle
hauen nokkaa.

itse jäykillä vaihtokärjillä varus-
tettuja Hokki Magnum ja Delfin 90
ja 100 vapoja. Jäykän vaihtokär-
jen voi rakentaa itse esimerkiksi
katkenneen heittovavan aihiosta
lisäämällä kärkirenkaan ja mah-
dollisesti apurenkaita.

Puolan koolla ei ole mainittavaa
merkitystä, kunhan sille sopii
20–30 metriä vähintään 10 kiloa
kestävää siimaa.Jarrusta on apua,
mutta se ei saa olla liian heppoi-
nen. Useimpiin pilkkivapoihin saa
viritettyä jarrun, kun viilaa puolan
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pettämisestä kesken kiivaimman
taistelun.

Molempien mainittujen peru-
kemateriaalien huono puoli on ki-
hartuminen, mutta tasureiden
kanssa ne kyllä toimivat useam-
mankin kalastuspäivän.Ongelmia
tulee, kun näillä pehmeillä peruk-
keilla uitetaan lusikkauistimia ja
isoja pystypilkkejä. Kun vieheelle
antaa laajan uintiliikkeen tai pit-
kähkön leijaavan pudotuksen,
seurauksena on perukkeen voi-
makas sykkyröityminen.Niinpä se-
kä lusikkauistimet että pystyt toi-
mivat kalastavammin jäykkien te-
räsperukkeiden kanssa.

Apuvälineet

Haukien kutittelussa tarvitaan ta-
vallista pilkkiretkeä enemmän
apuvälineitä ja nostokoukku on
niistä tärkeimpiä. Sen on oltava
riittävän pitkävartinen,jotta kalan
yltää koukkaamaan paksunkin
jään alta. Kärjen on oltava myös
niin terävä, että se läpäisee hel-
posti hauen alaleuan,mistä kala ai-
na yritetään koukata. Kyljestä tai
kiduksista koukattu hauki päätyy
aina ruokapöytään, koska sellai-
sella kalalla ei ole vapautettuna
enää selviytymismahdollisuuksia.

Leudolla säällä kalan nopea ir-
rotus mahdollistaa sen vapautta-
misen, joten vieheen rivakkaan ir-
rotukseen tarvitaan kidanavaaja ja
pitkäkärkiset pihdit tai koukunir-
rotin.

Olen käyttänyt pari talvea Nor-
markin pitkänokkaisia Pro Guide -
pihtejä. Niiden hyvä puoli on kär-
jessä oleva pieni nokka,jonka avul-
la uistinrenkaiden käsittely on
näppärää. Pihdit on syytä huuh-
della makealla vedellä joka reissun
jälkeen. Muuten ne jämähtävät

toimimattomiksi.CRC-käsittely sil-
loin tällöin tekee niille myös hy-
vää.

Haukijäillä on mukana hyvä ol-
la jonkinlainen tainnutuskalikka,
jolla kalat siunataan verestyskun-
toon.Punat hauista lasketaan kat-
kaisemalla joko puukolla tai kala-
saksilla oikean kyljen uloin kidus-
kaari suun puoleisesta päästä, jol-
loin kidusvaltimo pumppaa veret
ulos. Kala on tämän verestyksen
jälkeen sievän ehjä kuvaus- ja fi-
leointikuntoinen.

Nippeleistä tärkeimpiä ovat
koukut. Niitä joutuu vaihtamaan
päivän aikana useampaan ker-
taan, kun kalat tai etenkin maa-
pallo- ja kaislatärpit ovat tylsyttä-
neet koukut.Koukkuja on hyvä ol-
la matkassa niin monessa koossa,
että kaikkiin vieheisiin löytyy so-
piva varakappale.

Väri-, tupsu- ja höyhenkoukut
toimivat myös hauille. Lattanokka
ärsyyntyy varsinkin punaisesta tai
oranssista väristä. Värikoukuissa
pyytäviä yhdistelmiä ovat lisäksi fi-
retiger (kelta-vihreä-oranssi),
oranssitiikeri (mustaraitainen
oranssi) ja keltatiikeri (musta- tai
punaraitainen keltainen).

Puolitoista–kaksituumaisilla
toukkajigipystöillä voi korvata ta-
surista hajonneen uintilevyn, jo-
ten pidän mukana pienessä jigi-
rasiassa ainakin punaisia, orans-
seja, keltaisia, valkoisia, ruskeita,
kirkkaita ja liköörinvihreitä pyrs-
töjä. Uintilevyttömästä tasurista
saa useita väriyhdistelmiä vaihta-
malla pyrstön väriä.Lisäksi jigit pe-
littävät lisähöystöinä myös lusik-
kauistimissa ja pystypilkeissä.

Lukkojen,uistinrenkaiden ja lei-
kareiden hyviä pakkauksia ovat
tyhjät kinofilmipurkit.

Näitä tarvitaan haukiavantoja kierrettäessä: nostokoukku, vireessä
oleva vapa ja sohjokauha.

� Kun pyysimme reilu vuosi
sitten valmistajilta ja maahan-
tuojilta koekalastettaviksi eri-
laisia haukipilkkejä, niitä saa-
pui peräti 37 eri mallia. Koska
useimmista oli vielä tarjolla
runsaasti koko- ja värivaihto-
ehtoja, kokonaismääräksi ker-
tyi reilut sata viehettä, jotka
useampaan rasiaan pakattui-
na kiersivät viime talven aika-
na koekalastajaryhmien mat-
kassa.

Vieheet joutuivat pudotus-
peliin, jossa ensin haettiin toi-
mivia viehetyyppejä ja näiden
ryhmien sisältä seulottiin otti-
koneita.Pilkkijät saivat sitten ti-
lanteen mukaan valita itse mie-
leisiään värivaihtoehtoja. Sa-
maten koukutuksen muutta-
minen oli sallittua, sillä vain
muutama pilkki oli valmiiksi va-
rustettu värikoukuilla. Myös
syötitys oli luvallista, jos kalas-
taja uskoi sen parantavan iskua.

Haukipilkilläkin pätee van-
ha sääntö, että kalastajan on
luotettava pyytöönsä. Silloin
viehe saa oikean käsialan ja
riittävästi uintiaikaa.

Viime talvena Saaristome-
ren haukijäille päästiin turval-
lisesti vasta 9.tammikuuta.Ko-
ekalastusryhmät tekivät tam-
mikuussa haukiretkiä yhdek-
sänä päivänä, helmikuussa
kuutena,maaliskuussa yhdek-
sänä ja viimeisten jäitten isku
tapahtui huhtikuun kolmas
päivä.

Talven kokonaissaalis oli
hieman vajaat 200 haukea,
joista noin puolet oli vapau-
tuskelpoisia. Pääosa kaloista
oli 1–2 kilon luokkaa, yli kol-
mekiloisia oli parikymmentä ja
talven suurin oli Kaimaaniin is-
kenyt 6,3-kiloinen. Paras päi-
väsaalis oli neljän hengen ryh-
män 21 haukea.

Kalastuspaikkakuntina oli-
vat Kemiö, Sauvo, Parainen,
Nauvo, Askainen, Rymättylä,
Taivassalo, Kustavi ja Ahve-
nanmaan puolella Brändö ja
Ängö. Koekalastukset tehtiin
merialueilla, mutta tulokset
antavat varmasti vihjeitä myös
järvihaukien pilkkimiseen.
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Tasapainopilkit

Vaikka tasureista tuli useimpien
koekalastajien luottovieheitä hau-
en pilkinnässä, lähes kaikista uin-
tilevyllisistä pilkkimalleista hajosi
levy haukien pureskelussa.

Ensiapua tähän vammaan saa
toukkajigipyrstöistä. Jigipyrstölli-
sen tasurin uintiliike on hieman al-
kuperäistä pienempi ja rauhalli-
sempi, mutta siitä oli vain hyötyä,
kun pilkitään kaislikkojen vierel-
lä.Pyrstön väriä vaihtamalla oli hy-
vä hakea ottavaa väriyhdistelmää.

Tässä olisi tuotekehittelyn paik-
ka laajemminkin. Miltä kuulostai-
si tasapainopilkki, jossa voi vaih-
taa joko tavallisen levypyrstön tai
käyttää jigipyrstöä. Levypyrstöjä-
kin voisi olla paria eri kokoa kuten
joissakin vaapuissa on vaihdetta-
via leukalappuja, jolloin pilkkijä
voisi valita uintiliikkeen laajuuden
tilanteen mukaan.

Haukitasurissa on oltava reilun
kokoinen alakoukku, jotta latta-
nokat tarttuvat kunnolla.Hauet ot-
tavat lähes aina saaliinsa ja myös
vieheen ensin poikittain suuhun-
sa.

Ongelmia syntyy, kun maha-
koukun vaihtaa alkuperäistä isom-
paan värikoukkuun, sillä nopeas-
sa uittoliikkeessä lähes kaikissa
malleissa iso koukku jää välillä
kiinni pilkin selkään tai jopa sot-
keutui perukkeeseen. Tämän rat-
kaisemiseksi riittää koukun varren
ja pilkin lenkin päälle viritetty ku-
tistesukan pätkä, jolla mahakou-
kun saa jäykistettyä lähes kiin-
teäksi.

Koekalastuksissa tasapainopil-
keistä pärjäsivät seuraavat mallit,
joita on käsitelty tässä aakkosjär-
jestyksessä.

Forellin molemmat koot (70
mm ja 32 g sekä 100 mm ja 54 g)
ovat oikeita hauen noutajia, mut-
ta ovat toimineet hienosti myös
syksyisessä kuhan rekauksessa.

Aurinkoisilla keleillä toimi isom-
man koon sinihileinen väri mai-
niosti ja pienemmän mallin ”oo-
lanniksi” ristimämme väri (vihreä
selkä, keltaiset kyljet, jossa punai-
set kolmiot, ja oranssi maha höys-
tettynä punaisilla hileillä) kiinnos-
ti arvosteluraatia niin paljon, että
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lkkien pudotuspelilkkien pudotuspelilkkien pudotuspeli

� Haukilusikoita, ylimpänä Bete Jämtland, keskellä vasemmalla 
Picko ja oikealla Inkoo. Alla vasemmalla Räsänen ja oikealla Jak.

� Tasapainopilkkejä, ylhäältä
Forelli, Karismax 1, Nils Master
Jigging Shad ja Nils Master 
Jigger.

kolme koeviehettä häipyi ahve-
nanmaalaisten haukien matkaan.
Suurin rosvo oli niin jämäkkä, että
katkaisi jopa vapani.

Ainoa moitteen sija isommasta
Forellista löytyi mahalenkin peh-
meydestä, se vääntyi helposti vi-
noon jo parikiloisen luupään kä-
sittelyssä. Täksi talveksi tulee täs-

tä 100-millisestä kauppoihin 62-
grammainen versio,jossa on edel-
täjiään isompi uintilevy eli laa-
jempi hakukaari. Valmistaja Keijo
Vänskä kertoo,että Forelleja on vii-
sainta kysellä joko helsinkiläisistä
kalastustarvikkeiden erikoisliik-
keistä tai postimyynneistä.

Karismax 1 (80 mm ja 35 g)
kunnostautui erityisesti väreissä
oranssi (5), norssi (s2) ja silakka
(s8). Pilkeissä on vahvalankainen
mahakoukun kiinnitys.Karismaxit
pelittivät hyvin myös ahvenille ja
erityisesti kuhille ja norssin väri-
sen pilkin kanssa sain kaksi kertaa
kätellä jopa meritaimenta,kumpi-
kaan ei valitettavasti suostunut
jään alareunaa pitemmälle.

Nils Master Jigger 4 (12 cm ja
45 g) kuuluu ehdottomasti hauki-
pilkkijän luottovieherasiaan. Eri-
tyisesti kunnostautui väri 17
(oranssi-mustaraita),mutta Nilsun
tasureissa on muitakin hyviä otti-
värejä kuten 32 (leppäkerttu-pa-
pukaija), 43 (hilesilakka), 46 (sini-
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Kaimaanin
valmistaja 
Niko Lehtola.

� Nämä kolme
Kaimaanin 
väriä ovat 
Nikon omat
suosikit.

Haukipilkki 
Kaimaani

� Iktyonomiksi opiskeleva Niko
Lehtola on ollut jo vuosikaudet in-
nokas haukipilkkijä ja kuulunut ko-
ekalastusryhmäämme asiantunti-
jajäsenenä. Siksi hänen valmista-
mansa Kaimaani-pilkit toimivat
muita haukipilkkejä kokeillessam-
me lähinnä verrokkeina.

Aikoinaan Niko harmistui siitä,et-
tä lähes kaikissa valmispilkeissä oli
puutteita. Ensimmäiset omat hau-
kitasurit syntyivät talvella 2001.Vä-
hitellen tuotekehittely toi paran-
nuksia materiaaleihin ja oikean mal-
liset koukutkin (Mustadin meriper-
hokoukut kokoa 2/0 ja 3/0) löytyi-
vät.

Nykyinen Kaimaani on 8,5-sent-
tinen ja painaa noin 35 grammaa.
Lenkit on tehty millin paksuisesta
haponkestävästä teräslangasta.
Kaimaani kestää Kyöstinkin (= 10 kg
hauki), kun sellainen iskee pilkkiin
kaislikon edessä metrisessä vedes-
sä.

Jigipyrstön idean Niko kopioi
Muukkosen pilkistä.Parhaiten ovat
toimineet keltaiset, limet, valkoiset

Paraisten vesiltä huhtikuussa 2002.
Kala iski metrin vedessä ruskeasel-
käiseen malliin.

Nikon omat suosikkivärit ovat
keltainen tiikeri, joka toimii aina ja
kaikissa vesistöissä, sekä muut tii-
kerivärit, oranssi- ja puna-musta.
Muita luottovärejä ovat musta-ho-
pea, norssi (vihertävä selkä, hopea
kylki) pilvipoutaisella kelillä, puna-
pää hämärähommissa ja ruskea-
kulta-keltainen auringon paistaes-
sa.

Kaimaania myyvät tällä hetkellä
Raision Meri & Metsä ja Kotkan Sa-
lakala.Lisätietoja saa parhaiten säh-
köpostilla kaimaani@pp.inet.fi

Niko Lehtolalta on saatu seuraa-
va ohje kymiläisittäin marinoidulle
haukifileelle.

Fileet leikellään sopiviksi paloik-
si. Kulhoon tai ämpäriin kaadetaan
olutta, sitruunamehua, melko rei-
lusti Hukkasen kalamaustetta tai
pippurisekoitusta,ruokaöljyä ja vä-
hän suolaa.Sekoitetaan keskenään.
Oikea suhde ainesten kesken
omaan makuun löytyy kokeilemal-
la.Annetaan maustua kylmässä yön
yli. Paistetaan pannulla tai muuri-
kalla. Nautitaan hyvässä seurassa!

ja oranssit pyrstöt. Mahakoukuksi Niko
suosittelee isoa Gamakatsun kolmihaa-
raa, joka jäykistetään silmukkaansa ku-
tistesukan pätkällä.

Niko tekee Kaimaania myös ahven-
pilkiksi levypyrstöisenä,mutta hauki- ja
kuhapilkkinä jigipyrstöllinen on ollut ot-
tavin.

Talvikalastuksessa Kaimaani on ollut
tehokas 0,5–9,0 metrin vedessä, mutta
veneestä pilkittäessä haukia ja kuhia on
sillä saatu jopa 15 metrin syvyydestä.
Suurin Kaimaanilla ylös saatu hauki pai-
noi 9,7 kg ja sen väsytti Janne Turunen

hile), 84 (vihreä-keltainen-kulta-
raidat),88 (oranssi-kulta) ja 64 (vih-
reä-valkoinen punaisella leualla).

Pienempi Jigger 3 (8 cm ja 25
g) sai vähemmän uintiaikaa kuin
isoveljensä, mutta loi muiden la-
jien pilkkimisen yhteydessä suh-
teita myös haukiin.Esimerkiksi tä-
män syksyn ahven- ja kuhare-
kauksissa Jigger 3:n väri 84 toi haa-
viin asti lähes viisikiloisen hauen
ja useita pienempiä.

Nils Master Jigging Shadilla (7
cm ja 28 g) vedettiin värissä 43
puolessa tunnissa neljä puolitois-
takiloista haukea jäälle kahdesta
vierekkäisestä avannosta. Shadin
korkea profiili antaa varmasti hau-
elle mielikuvan pienestä särjestä,
joita löytyikin parin avatun kalan
mahalaukusta.

Nilsujen ongelmia ovat uintile-
vyn heikko kestävyys ja mahalen-
kin pehmeys. Parista pilkistä ala-
kiinnitys jopa katkesi kesken vä-
sytyksen. Mutta 12-senttisen
oranssitiikerin pyytävyys oikeas-
taan vain parani, kun hajonneen
levyn tilalle laitettiin oranssi jigi-
pyrstö.

Pilkkilusikat

Haukipilkille voi lähteä ilman suu-
ria vieheinvestointeja, sillä lusik-
kauistimia löytyy varmasti jokai-
sen hauenkalastajan vieherasias-
ta. Lusikoita on uitettava jään alla
jäykän perukkeen kanssa, koska
useimpien liike ja etenkin leijaus

on niin pyörivää, että pehmeä pe-
ruke kiertyy sykkärälle hetkessä.

Jos lusikassa on myös yläkouk-
ku, se pitää sotkujen välttämisek-
si ottaa heti alkuunsa pois. Kak-
soiskoukutuksesta ei pystysuun-
taisessa pilkkimisessä ole kuin
haittaa.

Monet lusikoista ovat herkkiä
koukun painon muutoksille.Jos lu-
sikkaan laitetaan alkuperäisen
koukun kokoinen värikoukku,
saattaa uinti muuttua liikaa pel-
kästä epoksin painosta.

Värikoukun vaihtoehdoksi voi-
kin koukkuun pujottaa iskupis-
teeksi ja värihöystöksi tube- tai
toukkajigin.Lusikoissa voi käyttää
myös syötitystä, kalanpalaa, evää
tai mahanahan suikaletta. Koeuit-
to on kuitenkin paikallaan ennen
tarjoamista haukien arvostelta-

vaksi. Lusikkauistinten muodot ja
painot vaihtelevat muutenkin niin
paljon, että kullekin on haettava
oma käsialansa.

Meidän koekalastuksiimme tar-
jotuista lusikkauistinmalleista sel-
visivät esittelyn arvoisesti seuraa-
vat mallit aakkosjärjestyksessä.

Bete Jämtland (80 mm) väris-
sä hopea-punainen kelpasi hau-
elle kesken menestyksellisen ku-
hasession, kun viehettä uitettiin
ilman peruketta.Toinen yksilö sel-
visi sentään haukien hampaista
kuvauksiin asti, kun kokemukses-
ta viisastuneina rupesimme uitta-
maan sitä pelkästään perukkeen
kanssa. Jämtland on antanut kel-
po haukisaaliita myös järvialueil-
la esimerkiksi Päijänteellä.

Forelli Silus (27 ja 42 g) on ke-
vennetty haukilusikka, joka vaatii

pilkkiuitossa tarkkaa siimakont-
rollia ja käsialan opettelua. Jos sii-
ma on liian tiukalla, uinti häiriin-
tyy. Pystysuora pudotus liian löy-
sän siiman kanssa taas saattaa ai-
heuttaa vastaiskun myöhästymi-
sen.Huippuväri keltatiikeri on pe-
littänyt erinomaisesti tasureissa-
kin. Kalastimme enemmän isolla
Forellilla, jonka uittaminen oli hel-
pompaa.

Inkoo (35 g) kuuluu perushau-
kilusikoihin myös jäällä liikuttaes-
sa. Koekalastuksissa erityisesti vä-
rit GHFT (firetiger) ja SHYT (kelta-
tiikeri) osoittivat ottavuutensa.

Jak (13 g ja 20 g) on klassinen
haukilusikka,joka toimii myös pilk-
kinä 6- ja 7-senttisenä.Aivan asial-
lisesti pärjäsi myös kapeampi Jak
Lyr (20 g).

Picko (19 g) herätti meissä
idean kokeilla muissakin haukipil-
keissä jigipyrstöjä, sillä tämä ruot-
salaislusikka on valmiiksi varus-
tettu tubejigillä.Räiskyvän värinen
Picko herätteli jään ala torkkuvia
haukia synkkäsäisinä päivinä se-
kä aamu- ja iltahämärissä.

Pike Quiver (120 mm ja 38 g)
kuuluu Rapala-konsernin Blue Fox
-mallistoon ja siihen pätevät sa-
mat ohjeet kuin Forelli Silukseen.
Kevennetyn Quiverin paras väri oli
RT (kirjolohi).

Professorit ovat avovedessä
haukiuistinten aatelia ja sama pyy-
tävyys jatkuu myös haukijäillä.Ylä-
koukku tosin haukkaa helposti pe-

Hauen 
hampaissa 
hajonneen
tasapainopilkin
levypyrstön voi
korvata sopivan
kokoisella 
toukkajigilla.
Yllä levy-
pyrstöllinen
Nils Master 
Jigger, alla 
samanlainen
viehe jigipyrs-
töllä korjattuna.
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Kysy lähintä myyjää

Aromi: Puustjärven Kalastusväline (017) 385 1542, Bete: Kalastuskolmio Oy
(03) 644 1220, Forelli: Tyrskytaimen Oy (09) 649 108 ja Kalastustarvikeliike
Wobbleri (09) 665 001,Hopeasiipi: Puustjärven Kalastusväline (017) 385 1542,
Inkoo: Normark Suomi Oy (014) 820 711,Jak:Kalastuskolmio Oy (03) 644 1220,
Jokeri: Normark Suomi Oy (014) 820 711, Karismax: Karismax (03) 342 3995,
Lappi Loiste: Kuusamon Uistin Oy (08) 860 3400, Merisepe: Seppo Pentikäi-
nen 0500 208 919, Nils Master: Kalastuskolmio Oy (03) 644 1220, Picko: Fla-
den Fishing, Kalevi Eklöf 0500 774 688, Pike Quiver: Normark Suomi Oy (014)
820 711, Professor: Kuusamon Uistin Oy (08) 860 3400, Proviisori: Puustjär-
ven Kalastusväline (017) 385 1542,Räsänen:Kuusamon Uistin Oy (08) 860 3400,
Valio: Puustjärven Kalastusväline (017) 385 1542, Ven: Fladen Fishing, Kalevi
Eklöf 0500 774 688, Ässä: Normark Suomi Oy (014) 820 711

Vanhojen kokemusten perus-
teella tiedän, että hauille voi tar-
joilla esimerkiksi isoja Ässä- ja Jo-
keri-pilkkejä. Niiden uusissa mal-
leissa on kuitenkin liian pieni (vä-
ri)koukun kiinnitykseen tarkoitet-
tu reikä. Myös Hopeasiiven isot
koot ovat kelpo haukikoneita.

Viime talven koeuitoissamme
reilusti aikaa saivat seuraavat kol-
me haukipystypilkiksi luokitelta-
vaa viehettä.

Merisepe (90 mm) on Seppo
Pentikäisen uutuus, joka saapui
vasta helmikuun lopulla,mutta to-
sitoimiin päästyään osoitti heti te-
honsa. Haukia varten pilkki on va-
rustettu kahdella uistinrenkaalla,
joiden välissä on vielä vahva lei-
kari. Lerpusti heiluva värikoukku
tämän virityksen päässä houkutti

useammankin pitkänokan mais-
telemaan tätä hienouintista pilk-
kiä.

Valmistajan suosituksesta ko-
keilimme Merisepeä myös kuha-
jahtiin, jossa nappula laitetaan
pilkkiin vain yhdellä uistinren-
kaalla. Kyllä toimii!

Valio (110 mm ja 145 mm) on
tunnetusti uinniltaan ja leijauk-
seltaan kaloja miellyttävä, joten ei
ihme, että molemmilla Valion ko-
keillulla koolla nostettiin pari hau-
kea talvimaisemaa ihailemaan.Va-
liot ovat kuuluneet myös 1900-lu-
vun loppupuolella meritaimenen
pilkkijöiden luottovieheisiin.

Ven (26 g ja 40 g) on ruotsalais-
ten pilkkijöiden suosikkeja suur-
kuhajahdissa ja me taas esittelim-
me sitä kahdessa koossa hauille
menestyksellisesti kalanpalasilla
rajusti syötitettyinä.Tämän syksyn
ajopilkinnässä 40 g Ven antoi yli
40-senttisen kuhan ilman syöttiä
paljaalla koukulla.

� Isoja haukilusikoita, ylhäältä Professor,
Pike Quiver, Forelli Silus ja Proviisori.

� Pystypilkit vasemmalta: Valio,Ven ja 
Merisepe.

rukkeeseen. Proffa tartuttaa kalat
pelkkään peräkoukkuunsakin, jo-
ten yläkoukun voi tallettaa rasiaan
odottamaan avovesiä. Pari koeka-
lastajamme oli visusti sitä mieltä,
että jos haukijäille saisi ottaa vain
yhden pilkin mukaan,se olisi Prof-
fan malli 00 värissä hopea-kupari.
Pienemmätkin tosin toimivat sekä
helmen kera että ilman. Väreistä
kontakteja parhaiten antoivat N-
C:n (hopea-kupari) lisäksi
GR/Fye/B-B (vihreä-fl.kelt/kulta),
BL/N-R (musta-hopea/punainen)
ja BLU-C (sininen-kupari).

Kuusamolaisista Räsänen (90
mm) leijaa alas hieman nopeam-
min kuin Professori, mutta pyytä-
vyys on silti aivan kelvollinen. Rä-
sästen paras väri oli GR-S (vihreä-
musta/hopea). Kuusamon Uisti-
men ottipeleistä oli hauska kysel-
lä saaristohaukien mielipiteitä
myös 70-millisestä Lappi Loiste -
rautupilkistä. Kun siimatapsin ti-
lalle viritettiin värikoukku, niin jo

vain alkoi hitaasti keikahteleva lät-
kä herätellä vitaviidakon valtiai-
den mielenkiintoa.

Proviisori (130 mm ja 34 g) on
malliltaan hyvin samanlainen kuin
Professor ja hauet iskivät molem-
piin tasapuolisesti. Saman valmis-
tajan sinihopeinen Aromi (90 mm
ja 36 g) toimi puolestaan parhai-
ten kirkkaalla kelillä, sillä useim-
mat sen tilastomerkinnät tulivat
kevätauringon paisteessa.

Pystypilkit

Pystypilkkejä meille lähetettiin ko-
keiltavaksi sellainen määrä, että
niiden perusteellinen uittaminen
vie vielä toisen ja ehkä kolman-
nenkin talven. Pienet pystyt ka-
dottavat kuitenkin uintiaan ja sa-
malla pyytävyyttään paksujen pe-
rukkeiden päässä. Siksi haukipys-
tyn on oltava vähintään 8 cm pit-
kä.


