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� Kirjolohen pilkintä jakaa mieli-
piteitä. Jotkut arvostelevat sitä lii-
an helppona pullakalojen onkimi-
sena ja tankkiauton perässä juok-
semisena.Toisille lupamaksu saat-
taa nousta kokeilun esteeksi. Kol-
mannet ehkä karsastavat sitä, et-
tä joutuvat kalastamaan pienillä
metsälammilla monien muiden
kanssa vailla omaa rauhaa.

Mielestäni kirrenpilkinnässä on
kuitenkin niin paljon mukavia
puolia, että sitä tulee harrastettua
vähintään muutama kerta joka tal-
vi.

Vaikka kuntoliikunta pilkkimi-
seen ehdottomasti kuuluukin,pa-
halla lumikelillä osaa arvostaa si-
tä,että kirrepaikat saavuttaa lähes
poikkeuksetta autolla. Jäälläkään
ei yleensä tarvitse monta sataa
metriä kävellä, joten laji soveltuu
myös huonokuntoisille. Jopa val-
miita reikiä löytyy pelipaikoilta
useimmiten.

Istarilampien rannoilla on lähes
poikkeuksetta tulentekopaikkoja
makkaran käristykseen ja lämmit-
telyyn.Kovat tuulet ja tuiskut eivät
metsien suojissa muutenkaan
haittaa samalla tavalla kuin aa-
voilla jäälakeuksilla, joten pahan
kelin kohteiksi lammet soveltuvat
erityisesti.

Saaliskalat ovat huomattavan
suurikokoisia, helppoja perata ja
valmistaa ruoaksi. Niiden väsytte-
leminen on monin verroin jännit-
tävämpää kuin sinttien. Ottipaik-
kojen keksiminen on jääjälkien
vuoksi helppoa kokemattomalle-
kin pilkkijälle.

Toki huonoja puoliakin on kor-
keahkon lupamaksun (yleensä
noin 10 euroa/vrk) lisäksi.

Nollareissut ovat tässä lajissa
huomattavan yleisiä. Hyvät saaliit
ovat kiusallisen paljon kytköksis-
sä istutuksiin, eli tankkiauton jäl-
keen nappaa ja viikko pari sen jäl-
keen ei. Saaliskiintiö ei anna mah-
dollisuutta jättisaaliisiin.Pilkkiym-
päristö saattaa olla varsin sotkui-
nen, sillä missä paljon kalastajia
liikkuu, tapahtuu valitettavasti
myös roskaantumista.

Ja se monen kaipaama rauha
saattaa tietysti olla joskus haku-
sessa,vaikka totuuden nimessä on
sanottava, että harvemmin kirjo-
lohivesilläkään tungokseen tör-
mää. JARI TUISKUNEN

Kirjolohen ta
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Ahvenen pilkinnässä on harvoin 
kamppailu-urheilun makua.
Mutta kirjolohivesillä kaikki on toisin.
Kun siiman päähän pätkähtää 
parikiloinen voimanpesä, saa kalastaja
panna kaikkensa peliin. Mutta mistä,
miten ja millä tällaisen nautinnon 
pääsee kokemaan?

talvikalastus
Tuimat taistelut pienillä pilkeillä
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Jarru on tärkeä

Kirjolohen pilkinnässä käytetään
pitkälle samoja vapoja kuin ahve-
nen nykyttelyssäkin pois lukien
haarukkavavat.Niitä ei pidä tähän
lajiin sotkea,koska haarukalla ole-
vaa siimaa on vaikea päästää ulos
juoheasti ison kalan sitä vaatiessa.

Hyvän kirrevavan ei tarvitse ol-
la kovin järeä, kuten aloittelijat
erehtyvät helposti luulemaan.
Päinvastoin, pienehköllä ja ke-
veällä ongella pilkitteleminen on
paljon tunnokkaampaa ja muka-
vampaa.Pieniä onkia mahtuu rep-
puun enemmän, jolloin valmiita
virityksiä on helppo kuljettaa mat-
kassa useampia.

Ohuilla siimoilla (alle 0,25 mm)
ongittaessa pitää kelassa olla kun-
nollinen jarru. Esimerkiksi
suosituissa Delfin-vavoissa ei sel-
laista valmiina ole. Asia on kuiten-
kin helposti järjestettävissä irrot-
tamalla puola ja painamalla terä-
vällä puukonkärjellä hampaat pois
puolanvapautusliipaisimesta. Jar-
rusta tulee yllättävän toimiva täl-
lä yksinkertaisella tempulla.

Väsytysominaisuuksiltaan par-
haimpia ovat ns. antireverse-jar-
rulla varustetut vavat. Niiden jar-
ruteho perustuu ylimääräiseen
jarrulevyyn, johon kampi on kiin-
nitetty, sekä levyn ja puolan välis-
sä olevaan kitkapintaan. Kalan
syöksyessäkin kalastaja voi pitää
kiinni kammesta pelkäämättä sii-
man katkeamista, mikäli jarru on
säädetty oikein.

Vavan kärjeksi suositeltavin on
melko jämäkkä, mutta kohtuulli-
sesti joustovaraa tarjoava lasikui-
tukärki, pituus noin 20 cm. Tällai-
sia kärkiä valmistetaan esimerkik-
si Delfin- ja Teho-vapoihin, mutta
niitä saa myös irtotavarana.

Jotkut suosivat huomattavasti
pitempiäkin kärkiä, mutta niiden
heikkous tulee esille ainakin rep-
puun tai pakkiin pakattaessa.
Myöskään tuntuma pilkkiin ei ole
paras mahdollinen ”ylimittaisella”
kärjellä, vaikka väsytys sellaisella
kieltämättä sujuu hieman turval-
lisemmin paremman joustovaran
vuoksi.

Kalastusvälineliikkeissä saate-
taan kirjolohen pilkintään suosi-
tella erilaisia minikokoista virve-
liä muistuttavia kapistuksia. Muu-
taman kymmenen sentin mittai-
seen mutkakahvavapaan on lii-
tetty pikkuruista hyrräkelaa jäljit-
televä siimasäiliö, jonka hienouk-
siin kuuluvat ainakin kelauksen vä-
litys ja jarru.

En erityisemmin lämpene niil-
le. Paitsi että viritelmä on tavalli-
seen perusvapaan verrattuna kal-
lis, se on myös auttamattoman
painava ja siksi vähemmän miel-
lyttävä herkkyyttä vaativassa pil-
kin uittamisessa. Samasta syystä
kotiin jätettäköön kaikki katken-
neista virvelivavoista ja haspeleis-
ta tai hyrräkeloista kyhätyt onget.
Niillä on paikkansa lähinnä järeil-
lä vieheillä tapahtuvassa hauen tai
turskan pilkinnässä.

Kummallisin näkemäni ”pilk-

kionki”oli eräällä kalamiehellä, jo-
ka yritti narrata kirjolohia täysi-
mittaisella UL-virvelillä.No,tyyli on
toki vapaata.

Monofiili 
voittaa kuitusiiman

Siimavalinta riippuu pitkälle ma-
kuasioista, mutta myös käytettä-
vistä pilkeistä. Itse ongin paljon
pienillä tasapainoilla, joiden uinti
alkaa selvästi kärsiä, kun siiman
paksuus ylittää 0,20 millin. Niinpä
saatan tinkiä siitäkin vielä pari sa-
dasosaa.

Joku saattaa ihmetellä, miten
0,18-millisellä voi saada isoja ka-
loja jäälle saakka.Ei voikaan,jos nii-
tä yritetään kiskoa ylös ahvenpil-
kiltä opitulla helikopterityylillä.
Maltti on valttia, joten väsyttele-
mällä ja kelan jarrua hyväksi käyt-
tämällä monikiloisen lohen saa
kyllä antautumaan.Tietysti on hy-

vä suosia laatusiimoja ja muistaa
tarkistaa solmu riittävän usein.

Tasapainopilkeillä ongittaessa
on ehdottoman välttämätöntä
kiinnittää pilkki siimaan lenkki-
solmulla tai pienellä hakasella,jol-
loin uinti toimii parhaalla mah-
dollisella tavalla.Väärään paikkaan
kiristynyt solmu sen sijaan pilaa
uinnin ja saalismahdollisuudet
täydellisesti.

Jos pilkitään raskaammilla ku-
villa kuten isoilla tasapainoilla,rau-
tulätkillä tai lusikoilla, siimaa voi
huoletta paksuntaa 0,25–0,30 mil-
liin.Silloin ei tarvitse normaalia ki-
lon peruskirjolohta edes suurem-
min väsytellä, vaan sen voi pakot-
taa avantoon muutamassa kym-
menessä sekunnissa. Kamppailun
nautinto siitä kyllä kärsii.

Monikuitusiimat tarjoavat sa-
massa paketissa sekä ohuutta et-
tä kestävyyttä. Luulisi, että 0,12-

� Kirjolohen 
pilkkijöille markki-
noidaan erilaisia
”minivirveleitä”,
jotka ovat kyllä 
käteviä kalaa 
väsytettäessä,
mutta kömpelöitä
itse onginnassa.

� Kirjolohen 
pilkkimisessä 
kätevin on ns. anti-
reverse-jarrulla 
varustettu vapa.
Alemmasta kampi-
levy on irrotettu
rakenteen 
selventämiseksi.

millinen, jopa yli kuuden kilon ve-
tolujuutta lupaava kuitusiima oli-
si ihanteellinen valinta kirjopil-
kintään.

Näiltä ominaisuuksiltaan tietys-
ti onkin.Kuitusiimojen täydellinen
joustamattomuus on kuitenkin
selvä rasite jalokalojen pilkinnäs-
sä. ”Yliherkän” tuntuman vuoksi
vastaisku lähtee turhan nopeasti,
jolloin koukku ei ole ehtinyt kun-
nolla kalan suuhun. Väsytyksessä
kirjolohi pääsee riuhtomaan mo-
nin verroin tehokkaammin kuin
joustavan monofiilisiiman jatkee-
na, eli mahdollisuus pilkin repimi-
seen huulesta tai koukun oikaise-
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sesti koot 4 ja 5 cm sopivat kirjo-
lohen kitaan. Myös Lätkä, Profes-
sor, Blue Fox Mini, Kirjo-Tiura, Aa-
ve ja monet muut lusikat toimivat
pilkkisiiman päässä riittävän pie-
nikokoisina.

Lusikkauistinta ei tarvitse virit-
tää millään tavalla saadakseen sen
pyytämään. Monet tosin yrittävät
parantaa tehoa maustamalla
koukkua tahnalla tai kärpästou-
killa,mikä onkin oiva ratkaisu huo-
nolla syönnillä ja haluttaessa uin-
nista rauhallisempaa. Mutta vält-
tämätöntä ei syötittäminen suin-
kaan ole.

Herkästi liukenevan tahnan saa
pysymään paremmin kiertämällä
koukun varteen muutaman kier-
roksen verran ohutta metallilan-
kaa, jonka ympärille sitten tahna-
pallukka puristetaan.Samassa yh-
teydessä muistetaan hioa koukut
huipputeräviksi.

...tasapainolla parhaiten

Erässä tekemämme kirjopilkkiver-
tailut (1–98 ja 1–02) ovat osoitta-
neet, että kaikkein houkuttele-

vimpia pyyntivälineitä ovat pienet
tasapainopilkit. Eivät ne sitä tie-
tysti ole joka lammessa ja tilan-
teessa,mutta sen verran usein kui-
tenkin, että itse aloitan kalastuk-
sen lähes poikkeuksetta tasapai-
nolla.

Tunnetuimpia tämän viehehei-
mon edustajia ovat kajaanilaisen
Kusti Mikkosen valmistamat Mo-
sarit sekä runkomalliltaan Mosaria
muistuttava mutta leech-tyylisel-
lä perhosidoksella jatkettu Mutu-
Leech,joita nikkaroi ylöjärveläinen
Markku Autio.Erilaisten kopioiden
runsaus todistaa omalla tavallaan
näiden toimivuudesta.

Yleensä nämä pilkit toimivat
parhaiten ilman minkäänlaista
syöttiä, mutta joissakin tilanteis-
sa voi yhden tai korkeintaan kah-
den kärpästoukan lisäys olla pai-
kallaan. Syötti heikentää uintia
vääjäämättä, mutta kun onginta
tapahtuu pääosin väristysteknii-
kalla, ei sillä ole suurempaa mer-
kitystä.

Värillä on väliä talvella yhtä pal-
jon kuin kesälläkin,mutta mikä sit-

� Koukun varteen kiedottu metallilanka auttaa tahnaa pysymään
kiinni paremmin.

� Pienet tasapainot ovat kirjolohien herkkua.Vasemmalla 2 kpl Mu-
tu-Leechiä, sitten Teho-Mosari, Mini-Mosari, Ura-Mosari ja Mosari.

� Pitkävartiseen koukkuun 
kirjolohi tarttuu tehokkaammin
kuin lyhytvartiseen. Kuvassa
olevasta pilkistä alempi on 
varteenotettavampi valinta.

miseen lisääntyy.
Lyhyesti sanottuna kuitusii-

moilla kalastava karkuuttaa saa-
liinsa huomattavasti helpommin.

Lusikalla helpoiten...

Suosituimmiksi kirjolohipilkeiksi
näyttävät vakiintuneen mormys-
kat, tasapainopilkit ja lusikat. Jon-
kin verran käytetään myös pilkki-
perhoja,pystypilkkejä,rautulätkiä,
jigejä, lippoja ja muita omitui-
suuksia.

Pystypilkkien heikohkosta toi-
mivuudesta kirjopilkkinä lienee
osoituksena se, ettei markkinoilla

(ainakaan minun tietojeni mu-
kaan) ole ainuttakaan erityisesti
kirjolohelle tarkoitettua pystyä. Ei
silti, etteikö taitava kaveri niilläkin
kalaa ottaisi, mutta uskoakseni
paljon helpommin tulokseen pää-
see muilla konsteilla.

Aloittelijalle suosittelen lusik-
kauistinta, koska sitä voi heilutel-
la paksunkin siiman kanssa, eikä
uittoliikekään ole niin järin tark-
ka.Päinvastoin,joskus lusikka pyy-
tää sitä paremmin, mitä epämää-
räisemmin sitä vetelee.

Ehdottomasti tunnetuin lajinsa
edustaja on Räsänen, josta erityi-

ten on paras väri mihinkin tilan-
teeseen, on jo vaikeampi asia. Itse
suosin erityisesti tummista vesis-
tä pilkkiessäni kirkkaita värejä ku-
ten punaista,valkoista ja oranssia,
mutta kirkkaissa vesissä ja kirk-
kaalla kelillä tulee tarjoiltua myös
tummia pilkkejä.

Kirjavan kalan saa kohtuuhyvin
nappaamaan myös tavallisiin ah-
venpuntareihin, mieluiten pie-
nehköihin (alle 7 cm pyrstöineen).
Olen saanut perinteisillä Rapalan
ja Nils Masterin tasapainoillakin
useampia kirjolohia.

Ongelmana monissa ahvenpil-
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keissä, myös yllämainituissa, on
kovin heppoinen koukkuvarustus.
Päätykoukut eivät saisi olla väkä-
settömiä, eivätkä ihmeellisessä
yläviistoon sojottavassa asennos-
sa. Lisäksi vatsapuolella pitäisi
roikkua kohtuullisen kokoinen
kolmihaarakoukku, johon kala
useimmiten tarttuu.Tätäkin kouk-
kua voi halutessaan terästää muu-
tamalla kärpästoukalla.

Arat kalat mormyskalla

Ahvenenpilkinnässä mormyskara-
sia raottuu viimeistään silloin,kun
isommat pilkit eivät raitapaitoja
kiinnosta.Sama pätee kirjoloheen.
Oikeuksiinsa kirput pääsevät sil-
loin, kun viimeisestä istutuksesta
on kulunut viikkoja, kaloja on jo
koulutettu monenlaisilla vieheil-
lä ja peltipelko pesiytynyt eläinten
päänuppiin.

Mormyskan tulee totta kai olla
kohtuullisen tukevakoukkuinen.
Perhokoukkuihin valetut ns. me-
riahvenmorrit alkavat edustaa jo
sitä järeyttä, joka kelpaa siiman
päähän myös kirjolohivesillä.

Morrin mallilla ei loppujen lo-
puksi liene ratkaisevaa merkitys-
tä,mutta koukun varren pituuteen
on syytä kiinnittää huomiota.Usei-
den ahvenmormyskoiden ongel-
mana on, että koukun kärjen ja ri-
pustuslenkin väli on kovin ahdas.
Sellainen tarttuu usein kiinni aivan
kuonon kärkeen ja rapsahtaa tur-
han herkästi irti taistelun tuoksi-
nassa. Itse olen suosinut pitkä-
koukkuisia malleja ja saanut niillä
mielestäni parempia tuloksia.

Morrissa ei tarvita erityisiä höy-
hen- tai kimallevirityksiä,joita mo-
net valmistajat mielellään teok-
seensa liittävät. Sen sijaan syötti
on paketissa tärkeä, jopa välttä-
mätön.Sellaiseksi kelpaavat muun
muassa kärpästoukat, katkanpa-
lat, madot ja syöttitahnat.

Mitään hirmumälliä ei kouk-
kuun parane pujottaa, se ei kalan
mielenkiintoa lisää tippaakaan,
vaan päinvastoin vähentää. Esi-
merkiksi kärpästoukista puhutta-
essa 2–4 toukkaa riittää hyvin.

Jotkut kalastajat virittävät lisä-
vieheitä, lähinnä perhoja, varsi-
naisen pilkin yläpuolelle ikään
kuin tuplatakseen tärppimahdol-
lisuuden. Itsekin olen näihin ko-
keiluihin silloin tällöin ryhtynyt,
mutta tulokseni eivät ole olleet eri-
tyisen myönteisiä.

Lisäkoukku tarttuu helposti jään
reunaan tai jopa kalastajan käteen
väsytyksen tuoksinassa.Saattaapa
siimakin katketa herkemmin yli-
määräisten solmujen vuoksi. Kos-
ka en myöskään ole mielestäni
saanut tällaisilla tuplavirityksillä

� Näillä pärjää. Rasiallinen 
pieniä tasapainopilkkejä ja
mormyskoita eri väreissä,
muuta ei kirjolohen pilkkijä 
oikeastaan tarvitse.

� Uutta pilkittävää tulossa.Talvella kalat alkavat ottaa pilkkeihin
varsin nopeasti istutuksensa jälkeen, jopa alle tunnissa. Joskus 
tosin syönnin alkamista joutuu odottelemaan useampia päiviä.

tärppejä yhtään tavallista enem-
män, olen ne yleensä melko no-
peasti purkanut pois. Yksi viehe
per siima riittää.

Uittotekniikka ratkaisee

Pilkin uittotekniikka voi loppujen
lopuksi olla yllättävän samanlai-
nen lähes kaikilla pilkkityypeillä.
Oma tyylini määräytyy lähinnä sen
mukaan, miten aktiivista tai halu-
tonta kalaa oletan jään alla olevan.
Aktiiviselle tarjoan vauhdikkaam-
paa ja passiiviselle rauhallisempaa

uittoa.
Valitettavasti jälkimmäiseen ti-

lanteeseen törmää ylivoimaisesti
useimmin. Viimeisestä tankkiau-
ton vierailusta on aikaa, kymme-
net tai sadat kalastajat ovat jo teh-
neet parhaansa kalojen narutta-
miseksi.Jäljellejääneet osaavat ol-
la varuillaan kaiken epäilyttävän
suhteen.

Iso viehe ja reilut uittoliikkeet
lienee varmin yhdistelmä välttyä
perkuuhommilta. Tehokkaampi
taktiikka on silloin pieni värisyttä-
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kottivat kirjolohet ylempiin vesi-
kerroksiin ja viihtyivät itse pohjan
tuntumassa.

Ottipaikkoja 
löytää oudompikin

Ottipaikat on tavallisesti helppo
keksiä oudoltakin järveltä, ellei
edellisenä yönä ole sattunut py-
ryttämään. Jääjäljet kielivät lahjo-
mattomasti, missä muut ovat vii-
me aikoina kalaonneaan koetel-
leet. Jos vielä avantojen liepeiltä
löytyy verijälkiä, ollaan pelipai-
koilla.

Tietenkään ei kannata jähmet-
tyä pelkästään muiden keksimille
paikoille, vaikka niistä hyviä vih-
jeitä saakin.Yhtä hyvin kirrejä saat-
taa löytyä järven korkkaamatta
jääneestä osasta. Kaloja, joiden
viehetuntemus on huonompi eli
tärppikynnys alhaisempi.

Parhaat apajat ovat yleensä siel-
lä, missä pohja vaihtelee. Niemen
kärki, joka jatkuu harjanteena vie-
lä veden allakin, on yksi tyypilli-
simmistä, samoin keskimatalikon
reunat on syytä onkia tarkasti. Pu-
rojen suut houkuttelevat kaloja
erityisesti kevättalvella haistele-
maan puron tuomaa hieman ha-
pekkaampaa ja lämpimämpää
vettä.

Myös matalan keskellä olevat
montut, lahtien suualueet, erilai-
set penkanreunat ja yleensä ran-
tavyöhykkeet 1,5–4 metrin syvyy-
dessä kuuluvat ottipaikkojen aa-
teliin. Tavallisin pilkintäsyvyys on
noin 2–5 metriä, mutta kirkkaissa
vesissä voi kirjolohen tavoittaa jo-
pa kymmenestä metristä.

Surkeimpia pilkkipaikkoja ovat
lähinnä järven keskisyvänteet,mi-
käli vettä on yli 10 metriä, sekä
kaikkein matalimmat, heinää kas-
vavat rantavyöhykkeet.Tosin aina
ei näitäkään pidä täysin unohtaa,
sillä kirjolohen voi toki löytää sy-
vänteen päältä välivedestä tai jo-
pa alle metrisestä rantavedestä.

Esimerkki. Erittäin kirkas kevät-
talven päivä kirkasvetisellä kirjo-
lohilammella.Normaalit ottipaikat
2–8 metrissä eivät antaneet nyky-
äkään.Tuntien tuloksettoman on-
kimisen jälkeen keksin eräästä
nurkkauksesta kapean kaistaleen,
joka jäi rannalla kasvavan männi-
kön varjoon.Kenties varjo oli hou-
kutellut kaloja puoleensa, arvelin.

Paikalla oli vettä puolisen met-
riä jään ja pohjan välissä. Lisäon-
gelmia aiheutti tiheä vesikasvilli-
suus. Pilkkiä piti uittaa hyvin pie-
nellä liikkeellä välttyäkseen kas-
vitärpeiltä.

Kaikesta epätyypillisyydestä
huolimatta kalat löytyivät tältä ka-
pealta ja matalalta superyllätys-

� Kirjolohelle tarjotaan hieman suurempia ja vahvakoukkuisem-
pia mormyskoita kuin ahvenelle.Tässä kirjolohimorrit ovat rasian
oikeassa puoliskossa. Mukana myös erilaisia painoperhoja, jotka
pelaavat joko sellaisenaan tai pienen syötin kanssa tarjottuna.

minen, ongitaanpa sitten mor-
myskalla,tasapainolla tai lusikalla.

Siis näin: Ota herkkä sormiote
vavasta. Laske viehe pohjan tun-
tumaan. Tee aluksi muutama rei-
lumpi houkutusveto,jonka jälkeen
ryhdyt värisyttämään. Tanssita
pilkkiä pienellä noin sentin kor-
kuisella vavankärjen liikkeellä
muutaman sekunnin ajan, pysäy-
tä pariksi sekunniksi,jatka jälleen...

Laajemman uittoliikkeen voi
heilauttaa pari kolme kertaa mi-
nuutissa kuin herätyksenä kaloil-
le,jotka uivat hieman kauempana.

Esimerkiksi marabouhäntäinen
Mutu-Leech toimii värinäuitettu-
na erinomaisen hyvin.Sen hennot
höyhenhaituvat elävät vedessä jo
vähäisimmästä liikautuksesta.
Arempikaan kala ei moisesta säi-
kähdä, vaan saattaa uteliaisuut-
taan haukata.Mutta vetäisepä rei-
lu nosto siinä vaiheessa, kun kala
miettii suunsa aukaisua. Ei mieti
enää.

Hyökkäävämpi uittotyyli sopii
varsinkin vastaistutetuille kaloille.
Lusikkauistinta voi nostella jopa

puolen metrin korkuisella liik-
keellä, mielellään kuitenkin verra-
ten rauhallisella tempolla. Oikea
ranneliike vedon yläpäässä lähet-
tää lusikan oikeanlaiseen liukuun.
Muista antaa vieheen liukua rau-
hassa aloitusasentoonsa ennen
uutta vetoa.

Vajotessaan lusikka värisee ja
leijaa äärimmäisen eloisasti hou-
kutellen kaloja pitkänkin matkan
päästä. Jos koukussa käytetään
syöttiä, korkeiden nostojen lo-
massa pidetään muutaman se-
kunnin taukoja, joiden aikana lu-
sikkaa pompotetaan aivan pie-
nellä vavankärjen liikkeellä.

Pilkin uittamisessa ei pidä kan-
gistua kaavoihin. Jos tuntuu, ettei
jokin tyyli toimi, niin kokeile tois-
ta – anna kukkien kukkia.Kaikki pil-
kit antavan mahdollisuuden mo-
nenlaiseen uittamiseen. On hyvä
viettää aikaa solukumipatjalla
maaten,avantoon tuijottaen ja oi-
keanlaisia uittoliikkeitä harjoitel-
len. Siinä samalla voi päästä sil-
mätysten itsensä kirjolohen kans-
sa.

Myös välivedestä

Kirjolohen pilkkiminen tapahtuu
useimmiten pohjan tuntumasta,
noin 5–50 cm korkeudella siitä.
Mutta välivesikin voi tuottaa tu-
losta, sillä eivät kirjolohet lähes-
kään aina kuljeksi pohjalla.Tämän
olemme havainneet paitsi käy-
tännön pilkinnöissä myös ve-
denalaisella katselulaitteella eri
vesikerroksia luodatessamme.

Mitä syvempi vesi, sitä toden-
näköisemmin kalaa löytää välive-
destä, jopa aivan pintavyöhyk-
keestä.Väliveden asukit saattavat
olla myös hanakampia ottamaan
pilkkiin kuin pohjalla maleksivat
toverit.

Oikean onkisyvyyden löytämi-
nen on kuitenkin paljon vaikeam-
paa välivedestä ja vaatii viitseliäi-
syyttä, minkä vuoksi pohjataktiik-
ka on turvallisin vaihtoehto aina-
kin kokemattomammalle.

Erääseen lampeen oli istutettu
sekä kirjolohia että nieriöitä. Niis-
sä paikoissa,missä esiintyi nieriöi-
tä,kaikki kirjolohet nappasivat pa-
rin metrin syvyydestä ja nieriät
pohjalta 7–8 metristä. Sen sijaan
niissä rei’issä,missä kirjolohet löy-
tyivät pohjalta, ei noussut nieriöi-
tä lainkaan. Nieriät ilmeisesti pa-
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sektorilta.Lyhyessä ajassa saimme
kymmenkunta kirjolohta jäälle
saakka ja karkuutimme ainakin
toisen mokoman. Tuskin koskaan
oli kukaan edes yrittänyt siitä pai-
kasta!

Ottiajat

Kirjolohta ei yleensä ole syytä läh-
teä pilkkimään ”otanpa tuolta muu-
taman kalan” -mielellä, sillä petty-
mään joutuu helposti. Ahvenesta
voi vielä jonkinlaisen saalistakuun
antaa, mutta ei kirjolohesta.

Syönti voi olla tukossa mones-
ta syystä.Järveen ei ole vähään ai-
kaan istutettu ja kalat ovat vähis-
sä, vuodenaika on huono, happi-
pitoisuus vedessä alhainen, keli
epäedullinen jne. Pahimmassa ta-
pauksessa käy jopa niin, ettei yk-
sikään kala edes näe pilkkiäsi ko-
ko päivänä.

Ylivoimaisesti paras vuodenai-
ka saaliinsaamiseen on alkutalvi.
Valoa riittää ohuen jään vuoksi,ka-
lat liikkuvat vielä aktiivisesti ruo-
anhaussa, kairaaminen ja kulke-
minen on helppoa.

Mikä tärkeintä, tankkiauto on
luultavasti käynyt lähiaikoina täy-

lista voi tällöinkin saada. Joissain
vesissä happi saattaa kuitenkin
huveta niin, että se tappaa tai ai-
nakin hiljentää kalat ottihalutto-
miksi.Mutta mikäli olosuhteet säi-
lyvät otollisina, kevättä kohden
saaliinsaamisen mahdollisuudet
uudelleen lisääntyvät.

Kellonajat noudattelevat kar-
keasti samoja kaavoja kuin ahve-
nella. Alkutalvesta päivän ollessa
lyhyimmillään kalat liikkuvat mil-
tei ympäri valoisan ajan,mutta eri-
tyisiä ottihetkiäkin saattaa esiin-
tyä.Niiden sijoittumisen syitä tiet-
tyihin ajankohtiin voidaan vain ar-
vella, mutta ehkä tunnetussa lai-
tosruokailuteoriassa on jotain pe-
rää. Eli kalat nappaavat parhaiten
niihin aikoihin, kun ne ovat kasva-
tusaltaissaan tottuneet ruokaa
saamaan.

Kevättä kohden ottiajat alkavat
painottua aamun ja illan suun-
taan. Erityisesti kirkasvetisissä jär-
vissä aurinkoisilla keleillä tämä on
hyvin selkeästi havaittavissa.Hos-
san huippukirkkaista lammista
saattoi kalaa saada jopa lähes pi-
meässä, jos vain malttoi jäällä tar-
peeksi myöhäiseen kykkiä, mutta

keskellä kirkasta päivää tärpit oli-
vat harvassa.

Yökalastus on pienin järjestelyin
mahdollista myös keskellä talvea
ja sameissa vesissä. Jäälle voi vi-
rittää voimakkaan tuulastuslam-
pun antamaan valoa alakertaan.It-
se olen kokeillut lajia tasan kerran
ja toimivaksi havainnut, sillä saa-
mamme saalis oli puolenkym-
mentä kirjolohta. Ilman valoa niis-
tä ei varmasti olisi tullut ensim-
mäistäkään.

Merkillepantavaa asiassa oli se,
että kalojen tottumista outoon va-
loilmiöön (= ensimmäistä tärppiä)
sai odottaa kohtalaisen pitkään.
Toinen huomionarvoinen seikka
oli,ettei yksikään kala ottanut kirk-
kaimmasta valokeilasta,vaan kaik-
ki tapahtumat saatiin valon ja pi-
meän rajamailta.

Tärpit talteen

Kirjolohi voi tärpätä niin rajusti,et-
tä vapa irtoaa löysänpuoleisesta
otteesta ja putoaa. Toisaalta otti
voi olla niin varovainen, että sen
vain vaivoin kärkeä seuraamalla
havaitsee.

Jokaiseen tärppiin vastataan
reilulla vastaiskulla. Jos kala ei tar-
tu eikä saa pahempaa raapaisua
leukaansa, pilkkiä ei missään ni-
messä pidä kiskoa ylös, vaan pilk-
kimistä jatketaan tärppisyvyydes-
sä pienellä väristysliikkeellä. Hy-
vällä todennäköisyydellä tukeva
painallus toistuu muutaman se-
kunnin sisällä.

Saattaa myös käydä niin,että ka-
la hieman pelästyi raapaisua,mut-
ta palaa muutaman minuutin
päästä takaisin ja iskee kiinni. Tai

sitten se pelästyi riittävästi sul-
keakseen suunsa lopuksi päivää.

Seuraavaan aamuun mennessä
kala lienee jo unohtanut karvaat
kokemuksensa ja haukkaa pilkkiä
uudella ruokahalulla. Muutaman
kerran olemme päässeet todista-
maan tapausta, että kaverin edel-
lisenä päivänä siiman katkeami-
sen kautta karkuuttama kirjo on
noussut seuraavana päivänä ylös
tuttu pilkki huulessaan.

Väsyttelyn voi suorittaa joko va-
valla tai siimaa jäälle lypsämällä.
Ensin mainittu menetelmä on suo-
siteltavampi ohuilla siimoilla pe-
lattaessa,mutta vaatii kunnollisen
jarrun.

Keskiverto kirjolohi antautuu
yleensä muutamassa minuutissa,
mutta siihen asti saakin olla tark-
kana. Sopivan tiukalla siimaa pi-
täen ja tarpeen vaatiessa syöksy-
jä myötäillen homma onnistuu.

Nostokoukkua voi käyttää nos-
toapuna, samoin omaa kättään.
Varo kuitenkin työntämästä kättä
avantoon silloin, kun kalan suus-
sa törröttää tasapainopilkki, jossa
on sekä nokka- että peräkoukku
tallella. Tapanani on ollut katkais-
ta aina kirjotasareista nokkakouk-
ku pois, varmuuden vuoksi.

Kaiken kaikkiaan kirjolohi on
varsin arvoituksellinen ja haas-
teellinen pilkkivastustaja, joka
osaa oikuttelun taidon. Hieman
kyynisesti voisi todeta, että tässä
lajissa ei koskaan voi olla täysin
varma mistään. Joka luulee tietä-
vänsä kirjolohesta kaiken, lähte-
köön pilkille. Sen jälkeen tietää
luulevansa enemmän ja luulee tie-
tävänsä vähemmän.

� Kirjolohien 
lisäksi puronieriät
ovat tavallista
saalista muuta-
missa istutus-
lammissa.

� Kirjolohi voi 
napata myös 
tavalliseen
ahventasa-
painoon kuten
tässä tapauksessa
Rapalaan.

dentämässä kalakantaa pilkkijöi-
tä ajatellen. Monissa kalapaikois-
sa pidetäänkin erityinen pilkki-
kauden avajaispäivä, jolloin saa-
lista on yleensä luvassa melkoisen
hyvällä todennäköisyydellä, mut-
ta myös ryysis on sen mukainen.

Talven edetessä ja lumen ja jään
paksuuntuessa kirjolohien liikun-
tahalut laimenevat,mutta toki saa-


