
harrastus

”Naputa ongella sopivasti, niin kyllä 
 se kohta nappaa”, kehottaa kalaopas  

Eemeli Oksiala innostuneena. Kymmenkunta  
poikaa on tullut hänen vetämälleen pilkki- 
safarille päiväksi Joroisiin, Pohjois-Savoon.  

Parhaimmillaan näillä reissuilla syntyy kipinä koko 
elämänmittaiseen kalastusharrastukseen. Pilkkimiseen 

tarvitaan vain lämpöiset vaatteet, pilkki, kaira ja syöttejä.

TEKSTI JA KUVAT TIIU KAITALO

NYT 
NYKII!
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NYT 
NYKII!

PILKKIMINEN ON  
HALPA JA HELPPO  
KOKO PERHEEN  
HARRASTUS. Osaavan 
kalamiehen matkassa 
lapsi oppii narraamaan 
saalista, ja nykyteknologia 
tekee harrastuksesta 
tietokonepeliäkin 
koukuttavamman ja 
jännittävämmän. Lasten 
pilkkipäivän saaliiksi Joroisissa 
saatiin ahvenia.

TELAMÖNKIJÄ 
STARTTAA JOROISTEN 
SYSMÄJÄRVELLE. Ahkiot 
on pakattu täyteen pilkkejä, 
syöttejä, lämpöistuimia, 
kaikuluotaimia, leiriruokaa ja 
kouluikäisiä poikia. Lasse Kolari 
(oik.), 12, istahtaa lyhyemmän 
telamönkijän kyytiin yhdessä 
ystävänsä Elias Vesan, 9, kanssa. 
Vaikka pojat ovat tottuneita 
kalastajia, vatsanpohjassa 
kutkuttaa ja hymy on herkässä. 
Päivän kestävää safaria 
osaavan oppaan kanssa ilman 
vanhempia on odotettu. 
Mukana avustamassa ovat myös 
aktiivikalastajat Ari Oksiala ja 
Seppo Tirkkonen.
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KALAOPAS ARI KAIRAA 
LASSELLE VALMIIKSI 
AVANNON. Kairaan on kiinnitetty 
välikappaleella pora, ja reikä 
jääkanteen syntyy sen voimalla 
hetkessä.

AKTIIVIKALASTAJAN 
PILKKISETTI ON 
NÄYTTÄVÄ. Erilaisilla ja 
erivahvuisilla pilkeillä voi 
kalastaa pikkukaloista 
suuriin haukiin. Aloittelijan 
ensipilkin voi hankkia 
muutamalla eurolla.
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JIGILLÄ ONKIESSA PILKIN JA SIIMAN PITÄÄ 
OLLA TARPEEKSI VAHVOJA, sillä isompi syötti 
houkuttelee isompaa ja voimakkaampaa saalista. 
Sinertävä jigisyötti on kuin talvivärissä oleva kuore. 
Sillä houkutellaan ahventa, kuhaa ja haukea. Lasse 
on tutustunut jigikalastukseen jo aiemmin. Nuoret 
innokkaat kalastajan osaavatkin etsiä tietoa, jota 
löytyy jigikalastuksesta esimerkiksi YouTubesta.

KAIKULUOTAIMEN AVULLA PILKKIMINEN ON 
JÄNNITTÄVÄÄ KUIN VIDEOPELI. Se antaa silmät 
jään alle, ja sen näytöllä näkyvät saalis ja viehe. Välillä 
pilkkiä nykytetään. Saalis lähenee viehettä, kalastajan 
syke nousee ja vähän jo jännittää. Nappaako kala – 
nostetaanko saalis? ”Tuli kalaa tai ei, kaikuluotain 
pistää juniorit keskittymään. Tuollaisen älyvempeleen 
seuraaminen on heille hyvin tuttua, vaikka kalastus ei 
olisikaan”, sanoo kalastusopas ja nuorisotyöntekijä 
Eemeli.

PILKILLÄ VEDETÄÄN ISOJA VETOJA VAIN, 
KUN KALAA HOUKUTELLAAN LÄHEMMÄKSI. 
Kun kaikuluotaimesta näkee, että kala on lähellä, 
pilkkiä ei juuri tarvitsee liikuttaa, välillä voi vain 
pikkusen nykyttää. ”Hetki sitten oli kuule ihan 
oikeasti möllyköitä kiinni, mutta jotenkin ne pääsi 
irti!” Lasse harmittelee.

PILKKIMISEEN EI VAADITA 
KALASTUSLUPAA.
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EEMELI OKSIALA VETÄÄ 
TAUKOJUMPAN.  Keskittynyt 
istuminen avannon reunalla pistää 
helposti viluttamaan, ja hauska jumppa 
piristää ja lämmittää sekä lapsia että 
ohjaajaa. Jumpan aihe on pilkkireissu, ja 
sen mielikuvissa ja liikkeissä rämmitään 
syvässä hangessa, ylitetään lumikasoja, 
kairataan ja nostetaan suuria saaliita.

Taukojumppakuvan henkilöt: edessä 
Sinitakkinen Veikka Kupsanen 9, 
Takana Veerti Immonen,10,  
keltamustassa asussa.
Lasse Kolarilla, 12, oranssi puku ja Elias 
Vesa, 9,  sini-puna-musta-harmaa pipo 
ja jalka ihan sivulla.

HELPPO, NOPEA JA MAITTAVA 
EVÄSHERKKU TOIMII LASTEN 
KANSSA PARHAITEN.  ”Oman saaliin 
syöntiä kalastusretkellä en suosi. 
Jotta kalasta varmasti saa lapsen 
makuun maukasta, kannattaa niiden 
valmistukseen satsata kotona. Siten 
kalastusinto pysyy yllä.”

SAALIS NAUTITAAN VASTA KOTONA.
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RETKEN TÄRKEIN HETKI ON 
EVÄSTAUKO. Luonnontulen voi 
sytyttää ilman lupaa jäälle. Eemelin, 
Arin ja Sepon vetämillä pilkkisafareilla 
eväinä on hodareita ja lämmintä 
mehua. ”Tauko on tosi tärkeä, että 
lapsi jaksaa keskittyä loppupäivän 
kalastukseen ja keholla on energiaa 
tuottaa lämpöä”, Eemeli sanoo.

Retki kesti 6, 5 h ja sen hinta oli 50 e. 
> www.hookedsaimaa.fi
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